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Épülünk-szépülünk 

Elnyert pályázatok

Külterületi mezőgazdasági út felújítása 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat keretén belül Kalaznó belterületéhez 

közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonban lévő út, földesutak szilárd útburkolattal 

történő, felújítását és további megépítését céloztuk meg. Jelenleg a Libafarokhoz csatlakozó 

külterületi földesút aszfaltozási munkálatai 2022. szeptember hó folyamán megkezdődtek. 

Kérjük a lakosságot, hogy a kivitelezés alatt legyenek türelemmel a nagy gépek áthaladása, 

illetve zaj tekintetében. 

Kultúrsarok 

300 éves Német Örökségünk 

A Fejlődő Kalaznóért Egyesület és Kalaznó Község 

Önkormányzata közös szervezésében, 2022. augusztus 6-án 

ünnepeltük a kalaznói németek betelepítésének 300. 

évfordulóját. A sok támogatásnak és segítségnek 

köszönhetően, ünnepségünk nagyon jól sikerült, igényes és 

igen színvonalas volt. A délelőtt folyamán Füller Mihály 

evangélikus lelkész istentiszteletet tartott az Evangélikus 

Templomban a nagydorogi Magnificat Kórus kíséretében. Ezt 

követően Ament-Kovács Bence néprajzkutató tartott 

előadást, melynek címe: „ A Duna mentén és még tovább: 

német telepesek a XVIII. századi Kalaznón és a Mercy-uralomban” volt. Bence előadása után 

Mayer-Kovács Mónika polgármester és Orbán Attila a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke 

koszorúzta meg Kalaznó I. és II. Világháborús Emlékművét a templomkertben, illetve 

Kitelepítési Emlékművet a temető kertben, ahol Folkmann-Papp Petra és Folkmann-Papp Gréta 

egy történetet is elmesélt a kitelepítés viszontagságairól vendégeinknek németül és magyarul 

egyaránt. Az Evangélikus Parkban egész délután kulturális és gyerek programokkal 

szórakoztattuk vendégeinket, ahol még lehetőség volt 

helyi és környékbeli termelők munkáit megismerni, 

megtekinteni, megkóstolni, valamint megvenni. 

Mindeközben vendégeink részt vehettek Dr. Gere László 

történész, kutató vezetésével egy kalaznói falusétán, 

melynek témája Kalaznó német építészete volt. 

Napközben a Kalaznói Helytörténeti Gyűjtemény és 

Kiállítás is nyitva állt az érdeklődök számára. 

1. ábra Fotó: Csorba Károly 

2. ábra Fotó: Csorba Károly 
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A fotókiállítást Ambach Mónika a Magyarországi Német Kulturális 

és Információs Központ Igazgatója nyitotta meg, ahol néhai Rudolf 

Hartmann fényképész, etnográfus és a Lux család majdnem 100 éves 

fotóit, valamint Till Jánosné munkáiból egy babakiállítást a 

környékbeli sváb falvak viseleteivel tekinthettek meg. A helyszínt 

Johann Lux Stallgalerie biztosította. 

Köszönjük a kalaznóiaknak, valamint a kis falunkba idelátogató 

minden érdeklődőnek a részvételét és támogatását. Bízunk benne, 

hogy a jövőben is hasonlóan sikeres rendezvényeket tudunk szervezni. 

 

Legnagyobb Kincsünk az Egészség! 

2022. október 10-én hétfőn 13 óra 30 perckor az Országos 

Könyvtári Napok keretein belül Dr. Lenkei Gábor egy, a 

vitaminokkal, azok jótékony hatásával kapcsolatos, kisfilmje kerül 

levetítésre a könyvtárban. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Idősek Napja 

Idén 2022. október 15-én szeretnénk Kalaznó szépkorú lakosait köszönteni és 

egy kis műsorral, valamint uzsonnával kedveskedni a Kalaznói Kultúrházban. 

Szeptember hó folyamán a Kossuth utcai gyümölcsösből leszedett almát 

községünk idős lakosai között osztottuk szét. Az érintett lakosok személyes 

meghívót kapnak. Azokat az időseket, akik nehezen mozognak és szeretnének 

részt venni az ünnepségen, a falugondnoki busz lehozza őket a kultúrházba és az 

ünnepség után hazaszállítják őket. 

 

Közérdekű információk 

Népszámlálás 2022 

A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az 

egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, 

kiterjed minden lakásra és személyre. A népszámlálás révén pontos és részletes képet 

kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, 

iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és 

lakáskörülményeiről. 

Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket. A felkérőlevélben a 

népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, 

ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet.  

Október 17. és november 20. között számlálóbiztos keresik fel azokat a háztartásokat, 

amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet. 

November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek ennek eleget adatszolgáltatási 

kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg. 

Ha bármely lakos számára segítségre lenne szükség, minden héten hétfőn és csütörtökön 

13 órától 17 óráig a Könyvtárban Kövecses Anasztázia segítségére számíthatnak.  

3. ábra Fotó: Paks-Press Hírügynökség 

4. ábra Fotó: drlenkei.hu 

5. ábra Kép: internet 
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Szemétszállítási információk 

Szabványos és nem szabványos gyűjtőedények  
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § 

(1) bekezdés 18. pontjában megfogalmazza a gyűjtőedény fogalmát:  

„Gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, 

valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés.”  

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó jelenleg hatályos szabvány a következő: 

MSZ EN 840-1:2013  

A fenti szabvány már több éve hatályos, azonban ennek ellenére tapasztalható, hogy egyes 

üzletek az érvényes szabványnak egyáltalán nem megfelelő, láthatólag gyenge minőségű, a 

szabványedényhez képest olcsó edényeket forgalmaznak.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő járműbe 

történő gépi ürítésre nem alkalmas. Ezek ürítése munka- és balesetvédelmi okokból sem 

biztonságos.  

Amennyiben Ön nem az MSZ EN 840-1:2013 szabványnak megfelelő edényzetet használ, 

úgy az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkező esetleges sérülésért Társaságunk 

felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít!  

Kérjük, mielőbb szíveskedjen hulladékgyűjtő edényét szabványosra cserélni és az 

érvényességet igazoló cserematricát ügyfélszolgálatunktól igényelni! 

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a szabványos és nem szabványos gyűjtőedények lényeges 

tulajdonságai. Kérjük, hogy edényzet vásárlásnál szíveskedjen ezeket figyelembe venni! A 

szabvány száma az edényen fel van tüntetve!  

 

Szabványos gyűjtőedény: (lásd 1. kép)  

 Fésűs ürítő szerkezettel üríthetők  

 Anyaguk UV-, hideg-, meleg- és vegyszerálló  

 Csendes, tömörgumi kerekekkel van ellátva  

 Az edények megfelelnek az EU zajvédelmi előírásainak  

 Felhasználóbarát 

 

Nem szabványos gyűjtőedény: (lásd 2. kép)  

 Kör keresztmetszetű, kerék nélküli edények  

 Fésűs ürítő szerkezettel nem üríthetők  

 Fémből vagy gyengébb minőségű műanyagból készülnek  

 Fedelük csak egy ponton illeszkedik  

 Gyakoribb a sérülés, rongálódás, horpadás, törés veszélye  

 

Együttműködésüket és megértésüket ezúton is köszönjük!  

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

 

Közmeghallgatás 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kalaznó Község Képviselőtestülete 

2022. november 15-én 18:00-kor KÖZMEGHALLGATÁST tart. 

Helyszín: Kalaznó Kultúrház. 

 

6. ábra 1. kép  
Szabványos gyűjtőedény 

7. ábra 2.kép 
NEM szabványos gyűjtőedény 

8. ábra Kép: internet 
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Pályázati felhívás szerződéses határvadász képzésre 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 

szerv alapfokú iskolai végzettégre épülő képzést indít, mely 

a Rendőrségnél szerződéses határvadász beosztás 

betöltésére jogosít. A képzést a Rendőrség ingyenesen 

biztosítja, időtartama 160 óra. 

Jelentkezni a www.police.hu honlapon lehetséges. 

( https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes ) 

 

Ügysegéd 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kalaznón a hivatali ügysegéd ügyfélfogadása 2022. október 

1-től megszűnt. Hőgyészen minden hétfőn a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási irodájában 

9:45 és 10:45 között tudják a kalaznói lakosok is a szolgáltatást igénybe venni. 

 

Szociális tűzifa 

A beadott Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatás pályázata idén szintén kedvező elbírálásban részesült. Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy a szociális tűzifa igényléséhez szükséges nyomtatványt 2022. október 10. hétfőtől tudják 

a Kalaznó Község Önkormányzatánál kérni és az igénylés beadási határideje 2022. november 

28. 

 

 

Kérjük kísérjék figyelemmel az utolsó oldalon csatolt pályázati lehetőséget! 

 

 

Kedves Olvasóinkat továbbra is cikk írására buzdítjuk. Amennyiben szívesen megosztanák 

élmenyeiket, gondolataikat másokkal, Kalaznó hagyományaival, múltjával kapcsolatos 

történeteiket, visszaemlékezéseiket, a megírt cikkeket bedobhatják az önkormányzat folyósóján 

elhelyezett Morzsaládába. A megírt cikkeket szívesen megjelentettjük a kiadványban. 

 

Kiadja: Kalaznó Község Önkormányzata 

 7194 Kalaznó, Fő u. 176. 

 06 74/488-014 

 onkormanyzat@kalazno.hu 

 www.kalazno.hu 

 Felelős kiadó: Mayer-Kovács Mónika 

polgármester 

 A Kalaznói Hírmorzsák szerkesztésében részt vett: 

Kövecses Anasztázia 

9. ábra Fotó: internet 
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