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Kedves Olvasók! 
 

Örömmel értesítjük Önöket, kis falunk régi hírlevelét új köntösben és stílusban újra útjára 
indítjuk. Célunk, hogy Kalaznón történő eseményekről, érdekességekről tájékoztatást kapjon a 
falu apraja-nagyja. Próbáltuk a kis újságot különböző rovatokba gyűjteni a jobb áttekinthetőség 
céljából. 

Az első számban szeretnénk a tájékoztatóból kimaradt, de az elmúlt évben a falu életében fontos 
eseményeket összegyűjteni és az év vége felé kicsit visszatekinteni az esztendő fontosabb 
történéseire. 

Terveink szerint a Kalaznói Hírmorzsák háromhavonta fog a 
postaládákban landolni. 

Kedves Olvasóinkat 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.  

Épülünk-szépülünk…. 

Katolikus Imaház felújítása  
A Római Katolikus Egyház a Magyar Falu Program Helyi Egyházi 
Közösségi terek fejlesztése című pályázaton helyi Egyházi Közösségi 
Tér Fejlesztése Kalaznó Településen 2019-2020 címmel pályázatot 
nyert. Az elnyert közel 15 millió Ft-ból a kalaznói Katolikus Imaház 
teljes tetőszerkezete újulhatott meg. 
 
Falukép javítási program 
Az idei év áprilisában az önkormányzat megkeresett minden olyan ingatlantulajdonost, akinek 
elhanyagolt, gondozatlan telke, háza van Kalaznón. Ennek okán több mint 100 levél került 
kiküldésre. Sajnos kis számban voltak azok, akik reagáltak levelünkre és még kisebb számban, 
akik eleget tettek kérésünknek. Programunkat a jövő évben is tervezük folytatni és szigorúbb 
intézkedésekkel fogjuk rávenni a tulajdonosokat az áldatlan állapotok megszüntetésére. 
 
Útmenti jóhírek 
Október hónapban a Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht. Tamási kivitelezésében, Frei-
Kovács Mónika támogatásával a kalaznói bekötőúton 1,2 km hosszan új, szilárd útburkolat 
került megépítésre. 
 



Újabb nyertes pályázat 
Az önkormányzat nagy örömmel fogadta a hírt, hogy egyik tartaléklistára került pályázata 
bejutott a nyertesek közé. Az önkormányzati járda felújításának anyagtámogatása című 
pályázaton 4.7 millió Ft-ot nyert a község. Ennek köszönhetően a Libafarok teljes 
hosszúságában, 345 m hosszan új járdát kap. A pályázati összeget, mely a címében is szerepel, 
csak anyagbeszerzésre lehet felhasználni.  A tavasszal a pályázattal kapcsolatban kiküldött 
Társadalmi munkavállalásról szóló nyilatkozatot visszaküldőket az önkormányzat értesíteni 
fogja, amikor aktuálissá válik az építkezés. 
 

Idei évi közmunkaprogram eredményei  
Az idei éveben a közmunkaprogram keretén belül új járdák és árkok épülhettek. Összességében 
több mint 100 m2 járda és közel 40 m2 árok készült el. Sajnos létszámhiány miatt a tervezett 

mennyiség nem valósulhatott meg. 
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az utcák 
látképének javítása érdekében. A falu teljes területén 
folyamatosak voltak és most is folyamatban vannak az 
árkok és járdák tisztítása, karbantartása. E 
munkafolyamatok során közel fél          méteres föld és 
gyom alól feltárásra kerültek teljesen ép, rég elfeledett 
járdaszakaszok is.  
 

Ravatalozó és Vendégház karbantartása 
A sok-sok éve gondozatlan ravatalozó felújítására beadott pályázat sajnos 
elutasításra került. Az épület nagyon rossz állapotban van. Folyamatosak a 
beázások és nagy az ebből adódott kár. A helyzet enyhítésére 
a tetőn ideiglenesen fólia került elhelyezésre, a leázásokat 
javítottuk és egy tisztító meszelést is kapott az épület. Amint 
lehetőség nyílik rá, a pályázat újból beadásra kerül. 
A Vendégház hátsó falánál lévő nagy tuskók eltávolításra 

kerültek, a régi, romos támfalat lebontottuk. A helyére egy új fal és kerítés 
került. 
 
Szívügyünk a tisztaság  
Az önkormányzat nagy figyelmet fordít községünk és környéke tisztaságára. A közmunkás 

munkatársak rendszeresen összeszedik a bekötőúton és a 
faluban eldobált szemetet. Nagy sajnálattal tapasztaljuk, 
hogy munkájukat sokan nem értékelik és folyamatosan 
sörös- és üdítős dobozok, sportcsoki csomagolások stb. 
hevernek az út szélén.  Kérünk minden szemetelőt tartsák 
tiszteletben mások munkáját és a természetet is! Nem 
mindenki szeret szemét között élni! 
 

A szívügyük Kalaznó….. 
Az önkormányzat az év folyamán több önkéntes munkafelajánlást kapott. Így szépültek 
köztereink. A fűkaszálást Torma Ferencnek, ifj. Székely Róbertnek, Kajtár Istvánnak, Gyarmati 
Szilveszternek, Mayer Zoltánnak és Máté Ambrus képviselő úrnak köszönhetjük. 



A közterületeinken lévő elöregedett, elrozsdásodott lyukas, törött 
szeméttárolók sebeinek gyógyulását Czudar 
József keze munkájának köszönhetjük. 
A vízgazdálkodás jegyében az önkormányzat 
épületénél vízgyűjtőket helyeztünk el. Az így 
összegyűlt csapadékvizet a közterületeinken 
elültetett virágok öntözésére használtuk. 
Az ehhez szükséges csatornaszerelési 
munkálatokat Takács Gábor felajánlott 

munkájának eredménye. Köszönjük szépen! 
 
A tavasszal hazánkat is elérő Covid 19 járvány elleni védekezésben nagy segítségünkre volt 
Kárpát Mária és férje Peter, akiknek felajánlásából maszkokat, gumikesztyűket és fertőtlenítő 
szereket vásároltunk. 
Továbbá segítségünkre volt még Adorjánné Palkó Katalin és több hőgyészi 
önkéntes, akik maszkokat varrtak a lakosság részére, melyeket igény szerint 
osztottunk ki.  

Tavasszal a jó idő beköszöntével rengeteg virághagymát és 
palántát kaptunk, amit ezúton is köszönünk a felajánlóknak! 
A választások óta önkéntes munkáival támogatta 
községünket Berzicai Jószefné Erzsi néni, Harmati-Pék Anna Mária, Harmati 
András, Beréti Lázárné Margit néni, Bátor Aladárné Marika néni,Nagy Mária, 
László Jánosné, Lőrinczné Városi Andrea és Beréti Zoltán alpolgármester úr is. 
Támogatásukat és munkájukat ezúton is köszönjük szépen! 
 

Kultúrsarok 

 
Könyvtári programok 
Az idei évben is könyvtárosunk László Jánosné Zsuzsa néni 

rengeteg programot szervezett. 
Sajnos a járvány keresztülhúzta 
számításait. A rengeteg 
programból csak párat sikerült 
megvalósítani. Február 27-én 
könyvturkálóval indult az év, 
amely nagy sikert aratott. 
Márciusban az érdeklődők nemzeti ünnepünkre készülve 
különböző technikákkal ismerkedve kokárdákat készíthettek a 
könyvtárban. A következő programot szeptember 17-én 
sikerült megtartani, amin Gruber László tanár, kutató Izland 
című képes útiélmény beszámolóját tekinthettük meg. Október 

3-án Monostori Mária –Mit tehetünk egészségünk érdekében?- ételkostolóval egybekötött 
előadását láthattuk. 
Október 10-én pedig Baka György tartott előadást Környezettudatos család hulladékmentesen, 
Környezetvédelem, Klíma védelem, Mit tehetünk környezetünk érdekében? címmel.  
2020. december 1-től Kalaznó község új közművelődési szakembert foglalkoztat Pálinkás Anett 
személyében, aki 2021. január 1-től átveszi az önkormányzat könyvtárának vezetését is. 
 



Közösségi hírek 

 

Életre nevelő tábor 
A nyáron hosszú évek óta először táborozó gyerekeket láthattunk Kalaznó utcáin. Pálinkás 
Norbi Életre nevelő tábort szervezett a helyi és az ország több pontjából érkező gyerekeknek. 
A táborozók megismerkedhettek a ház körüli könnyebb munkákkal. Naponta megmérhették 
erejüket, kitartásukat, belekóstolhattak a falusi élet mindennapjaiba. Minden reggel 8 órakor 
kezdődött a munka és délután 1 óráig tevékenykedtek. A munkairányítást a reggelente maguk 
közül kisorsolt brigádvezető végezte, így az irányítási feladatokat is megismerhették a 
résztvevők. A délutáni szabad programokon kulturális előadásokat hallgattak vagy kirándulni, 
fagyizni mentek, esténként pedig közös főzésekre került sor. A résztvevő gyerekek körében 
nagy sikert aratott a tábor és élményekkel gazdagon térhettek haza. A sikerre való tekintettel 
Norbi jövőre is tervezi a tábor indítását. Szeretettel vár minden érdeklődőt. Ehhez sok sikert 
kívánunk Neki! 
 
Beiskolázási támogatás  

Az önkormányzat a 2020/2021. tanévben is támogatta a gyermekeket az 
óvodai és iskolai beiskolázási támogatással, melyet az alábbiak szerint 
nyújtott: 
Óvodás gyermekek részére: 8.000 Ft 
Általános iskolás gyermekek részére: 15.000 Ft 
Középiskolás gyermekek részére: 20.000 Ft 

 
Mikulás nap 
Az idei évben felajánlók és az önkormányzat segítségével minden 18 éven aluli, 

életvitelszerűen Kalaznón élő gyermek Mikuláscsomagot 
vehetett át 3000 Ft értékben. 
A gyerekek nagy örömmel fogadták a meglepetést és kedves, 
vidám télapódalokkal, versekkel köszönték meg.  
Ezúton is köszönjük a felajánlásokat és a segítők munkáját 
Csorbáné Lux Erzsi néninek, Csorba Karcsi bácsinak, 
Lovász Zsuzsa néninek, Kvell Alexandrának és Lőrinczné 
Városi Andinak.  

 
Kalaznói Karácsony 

Az ünnepre való hangolódás jegyében Kvell 
Alexandra falugondnok és Pálinkás Anett 
termésekből, erdei növényekből adventi koszorút 
készített a parkban. 
Willhelmina Beursgens és férje felajánlásával és 
segítségével az önkormányzat ablakaiba kézzel 
készített karácsonyi díszek kerültek. 
Az Ő felajánlásuk és munkájuk révén elkészülhetett 
a kalaznói Betlehem a buszmegálló épületében. 

Willhelmina ezzel kapcsolatban egy kis játékos versenyre buzdítja a 
lakosságot. Készült egy 15 kérdésből álló kérdőív, mely a fent említett Betlehemmel 
kapcsolatos. A kitöltött kérdőíveket december 23-ig kell bedobni a Fő utca 37 postaládájába. A 
kérdőíveket már eljuttattuk minden házhoz.  
 



Egyesületi hírek 

 
Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás pályázata 

A Fejlődő Kalaznóért Egyesület tagjai az idei évben a vírushelyzet 
dacára sem tétlenkedtek. 
Nagy örömükre a „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 
civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című 
pályázati kiíráson a „Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás épületének 
felújítási munkái Kalaznón” címmel közel 6 millió Ft támogatást 
nyertek el. Ezt az összeget a tető, a homlokzat és az épület körüli járda 
felújítására, valamint egy új rámpa építésére használják fel. A 
kivitelezés legkésőbb 2021. december 31-ig megvalósul. 
 

Működési pályázat 
A Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program 2021 keretében A Fejlődő Kalaznóért 
Egyesület működési támogatása 2021-ben címen pályázatot adott be a következő évi működési 
költségek támogatására. A pályázat elnyeréséhez sok sikert kívánunk! 
 

Közérdekű információk 

 

Ebösszeírás 
A közeljövőben az önkormányzat jogszabály által előírt kötelező eb 
összeírást fog tartani. A nyilvántartásba vételhez szükséges az eboltási 
könyv bemutatása is. Kérjük, aki ezzel nem rendelkezik, mielőbb pótolja. 
Ezt megteheti az alábbi elérhetőségen: 
Dr. Szabó Gyula állatorvos 06-20/951-2679 A Doktor úr minden 

megkeresést szívesen fogad! 
 
Szelektív hulladékgyűjtők igénylése 
Akinek nincs szelektív hulladékgyűjtő edénye (sárga és kék kukák), de tervezi beszerzését, az 
önkormányzat segít a gyűjtőedények hazaszállításában Szekszárdról. 
Az igényeket kérjük 2021. január 15. 13 óráig  az önkormányzat elérhetőségein  jelezni. 
 
Ügyfélfogadás szüneteltetése 
A koronavírus helyzet miatt Kalaznó községben a kormányablakos ügysegédi szolgáltatás a 
vészhelyzet ideje alatt szünetel. 
A lakosok ügyeik intézéséhez az alábbi elérhetőségeken kérhetnek segítséget:  
Tel.: 74/501-226 
Postai úton: Tamási Járási Hivatal, 7090 Tamási Szabadság u. 54. 
E-mailen: tamasi.gyamhatosag@tolna.gov.hu  vagy titkarsagtamasi@tolna.gov.hu 
 
Háziorvosi rendelés 
Dr. Prinz István 2021. január 3-ig szabadságon van. Helyettesítését Dr. Vájer Gábor látja el. 
Dr. Vájer Gábor rendelőjének elérhetősége : 74/488-092 
 
Szentmise 
2020. december 24-én délután 15:30 kezdéssel „éjféli” Szentmisét celebrál Bukovics István 
Plébános Úr a Katolikus Imaházban. 



 
Végezetül Móra László: Karácsonyi csengő című versével szeretnénk Mindenkinek Békés, 
Boldog Karácsonyt és egy sokkal Boldogabb, Eredményesebb Új Évet kívánni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Móra László: Karácsonyi csengő 

 
Csingilingi, cseng a csengő, 
Száll a szánkó, mint a felhő, 
Csaknem elszakad a gyeplő, 
Csingilingi, cseng a csengő. 
 
Égi szánkót hajt az angyal. 
És mire az estihajnal 
Megjön a szép fenyőgallyal, 
Cseng a csengő, jő az angyal. 
 
Itt a Jézus angyalkája, 
Égben termett csodafája, 
S mindent, mindent aggat rája 
A kis Jézus angyalkája. 
 

Arany diót, arany csengőt, 
Ezüst lepkét, ringót rengőt, 
Amilyen még földön nem nőtt, 
S csilingelő arany csengőt. 
 
Kérünk Jézus angyalkája, 
Ahol sok a koldus, árva, 
Hol jóságod legtöbb várja, 
Ott pihenj meg legtovábbra. 
 
Hozz örömet, békességet, 
A szíveknek melegséget, 
Karácsonyi szép meséket, 
S az Istennek dicsőséget. 
 

 
 

Kiadja: Kalaznó Község Önkormányzata 
7194 Kalaznó, Fő u. 176. 

74/488-014; onkormanyzat@kalazno.hu 
Felelős kiadó: Frei-Kovács Mónika polgármester 
A Kalaznói Hírmorzsák szerkesztésében részt vett: 

Pálinkás Anett Katalin 
Lőrinczné Városi Andrea 


