
    

Épülünk-Szépülünk 

Közmunkaprogram 

Az önkormányzat az idei évben is sikeres közmunka pályázatot adott be. Ennek keretében 8 fő 

foglalkoztatására van lehetőségünk. 

Folytatva a tavalyi évben megkezdett programot, továbbra is a falu rendbetétele a legfontosabb feladatunk. 

Sok a régóta elhanyagolt terület, de nem adjuk fel! 

Fűzfaliget, patakpart kitisztítása 

Az elmúlt hónapokban az 

önkormányzat dolgozói új külsőt 

varázsoltak a vízmű körül található 

fűzfás területnek, a hivatal mögötti 

területen lévő füzesnek, valamint a 

patakpart egy részének. Kemény 

munkával a teljes területet kitisztították, a kinővő sarjakat, ágakat kivágták, a 

gyökereket kiásták, szebb, rendezettebb látképet adva így a faluba érkezőknek és a 

lakosok örömére. 

Garázs építés 

A Magyar Falu Program keretében 2019-

ben elnyert és 2020-ban átvett 15 millió 

Ft értékű új falubusz kiváló állapotának 

megőrzése érdekében az önkormányzat 

az udvarán lévő melléképület egy részét 

felújítja, hogy egy biztonságos, zárható 

garázst tudjunk biztosítani a busz 

számára. Mivel mi értéknek tekintjük, 

nem szeretnénk, ha ez a busz is hóban 

sárban kint állna a szabadban és pár év alatt megenné a rozsda. 
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Kultúrsarok 

Betlemes kérdőív játék 

 A Will Beursgens által kezdeményezett kérdőíves játék nagy sikert aratott a gyerekek és néhány felnőtt között 

is. A felhívásra 14 kérdőív landolt Will és Jack postaládájában. Hibátlanul kitöltött kérdőív sajnos nem 

érkezett, ezért Willhelmina úgy határozott, minden résztvevőt megjutalmaz. A meglepetéseket személyesen 

adta oda a résztvevőknek. Ezúton szeretnénk még egyszer köszönetet mondani a fáradozásáért, a csodaszépen 

felállított Betlehemért és a játékra hívó kérdőívekért. 

 

Könyvadomány 

Győriné Fogarasi Katalin 2020-ban megjelent Erszények, táskák története című 

könyvéből adományozott egy dedikált példányt a könyvtárnak. Ajándékát még egyszer 

köszönjük szépen. 

Az érdeklődők számára a könyv megtalálható a könyvtárban. 

 

 

Farsang helyett… 

A járvány miatt sajnos az idei farsangi 

ünnepség is elmaradt. Hogy mégis legyen valamicske farsangi 

hangulat a faluban, a gyerekek munkájával készült kifestőkkel 

díszítettük az önkormányzat ablakait. 

Minden kisgyereknek köszönjük szépen a munkáját. 

 

Alkotói pályázat 

Az önkormányzat alkotói pályázatot hirdet gyerekek és felnőttek számára Madarak és Fák Napja alkalmából. 

Május 10-e immár több mint száz éve a Madarak és Fák Napja, amelynek célja a társadalom, különösen az 

ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségének elmélyítése. 

Olyan pályamunkákat várunk, amelyek a növényeket, fákat, virágokat, fűszer-és gyógynövényeket mutatják 

be, különös hangsúlyt fektetve az Év madarára és az Év fájára. 

Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek: rajz, festés, ragasztás, agyagszobrászat stb., csak az alkotó 

képzelete szab határt. 

A leadott munkákat értékelni fogjuk és a járvány múltával kiállítást szervezünk belőlük. 

Az elkészült alkotásokat a könyvtárban vagy az önkormányzatnál lehet leadni Pálinkás Anett közművelődési 

szervezőnél. 

Beadási határidő: 2021. április 30. 
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Közösségi hírek 

Karácsonyi csomag 

Az önkormányzat 2020. év karácsonyán is csomaggal kedveskedett a falu lakóinak. Frei-Kovács Mónika 

polgármester és Pálinkás Anett képviselő egy 16.500 Ft értékű csomagot juttatott el minden házhoz. 

 

Emlékezzünk… 

2021 február 8-án jött a szomorú hír: elhunyt Muth Henrik 

kalaznói elszármazott. 

 Az Ő nevéhez, adománygyűjtő munkájához fűződik a Kalaznói 

Evangélikus Templom 1990-es évek végén történt felújítása, 

valamint a 2010-ben elkészült tetőfelújítás is. 

Áldozatos munkájáért 2010-ben a második Elszármazottak 

Találkozóján Kalaznó Község Önkormányzata „Kalaznóért 

Érdemérem” kitüntetést adományozott számára. 

Szelektív hulladékgyűjtők 

Pálinkás Anett közreműködésével segítettünk a helyi lakosoknak, akik még nem rendelkeztek szelektív 

hulladékgyűjtő edényekkel, azok beszerzésében. Így újabb négy háztartás tud környezettudatosabban élni. 

 

Földrengés kár 

A 2021. januári horvátországi földrengések hatását sajnos Kalaznón is érezni 

lehetett. A lakóházakban hála istennek nem esett kár, viszont nagy 

bánatunkra a Katolikus Imaház, amúgy is rossz állapotban lévő Fachwerk 

melléképülete, mely évtizedek óta állta a sarat a természet erőivel szemben, 

feladta a küzdelmet és leomlott. 

 

Ebösszeírás 

Az önkormányzathoz sajnos napi szinten érkeznek 

panaszok az utcán, más udvarában kóboroló kutyákról. 

Több bejelentés érkezett, hogy néhány falubeli kutya 

embereket is megtámadott, gyerekeket kergetett meg. Felhívjuk minden kedves 

ebtulajdonost, hogy Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

(továbbiakban Állatvédelmi tv.) 24/A. § (1) bekezdése szerint „Az állatvédelmi hatóság az 

ebet egyedileg veszélyesnek minősítheti, amennyiben 

a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek minősítés e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vagy 
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b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek fizikai sérülést 

okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minősítésével hárítható el… 

(6) A veszélyes ebet polgári jogi szempontból vadállatnak kell tekinteni.” 

Az Állatvédelmi tv. 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti 

feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való 

tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról helyi 

elektronikus nyilvántartást vezet. Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor 

köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésére bocsátani. Aki ennek nem tesz eleget állatvédelmi 

bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. 

melléklete szerint a kiszabható állatvédelmi bírság összege 30.000 Ft. 

Márciusban az önkormányzat megkezdi a település ebeinek összeírását. 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! 

 

Lakossági észrevételek 

2020. évben a pandémia miatt sajnos nem lehetett lakossági közmeghallgatást tartani. Ennek kiküszöbölésére 

az önkormányzat összeállított egy tájékoztatót, melyet minden házhoz eljuttattunk, illetve megtalálható a 

honlapunkon is. A tájékoztatóban az „Elsősorban az önkormányzat által beadott pályázatok” alatt szereplő 

Falusi Civil Alap Program keretében a Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás épületének felújítása 6 millió Ft 

értékben elnyert pályázatot tévesen írtuk. A Fejlődő Kalaznóért Egyesület adta be és nyerte el a pályázatot. A 

sikeres pályázat megírásában és mentorálásában nagy szerepet vállalt Frei-Kovács Mónika polgármester 

asszony, az egyesület pénzügyi vezetője. Köszönjük az egyesület elnökének az észrevételt! 

 

Január végén telefonos megkeresés érkezett az önkormányzathoz a 2021. évi Szelektív Hulladékszállítási 

naptár kiszórólapozásával kapcsolatban. Az önkormányzat önköltségen kinyomtatta az Alisca Terra honlapján 

megtalálható naptárat és eljuttatta minden háztartásba. Az észrevétel szerint túl későn. 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy ez a feladat a szolgáltató cég feladatkörébe tartozik, melyet 

ők a februárban megérkezett díjbekérőkkel teljesítettek is. Az önkormányzat a figyelmességével segíteni akart 

a tájékoztatással! 

Sokan panaszkodtak, hogy az evangélikus parkban és az evangélikus templom kertjében az önkormányzat 

dolgozói nem szedik össze a lehullott faleveleket. A „Getszemáni-kert”, az evangélikus templom területe és 

sajnos a temető sem önkormányzati terület. 
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A tavalyi évben a temető rendbetétele közben kapott az önkormányzat egy 

munkaügyi ellenőrzést. A bírságot sikerült elkerülni, de nyilvánvalóvá vált, 

hogy ezeket a területeket nem tudjuk bevinni a közmunkaprogramba. Ezen 

területek rendben tartása céljából szívesen fogadunk mindennemű társadalmi 

megmozdulást, fűkaszálást, lombseprést, virágoskertek rendezését stb.   

 

Falubusz járatok 

Az önkormányzat gazdasági és stratégiai szempontból bevezette a heti 

rendszerességű bevásárló és ügyintézési körutakat. Rengeteg telefont 

kaptunk, főleg a bevásárlások miatt. Előfordult, hogy a falubusz egyazon 

napon délelőtt és délután is vitt Hőgyészre vásárolni egy-egy főt. 

Ennek elkerülése érdekében úgy döntöttünk, minden páratlan héten, csütörtökönként 

reggel 8 órai indulással megy a falubusz Tamásiba, ahol lehetősége van a lakosoknak ügyintézésre 

és vásárlásra. Minden páros héten, szerdánként reggel 8 órakor indítunk járatot Hőgyészre szintén ügyintézési 

és vásárlási lehetőséggel. Utazási szándékukat csütörtöki indulásnál előtte kedd délután 16:00-ig, szerdai 

indulásnál előtte hétfő délután 16:00-ig az önkormányzatnál vagy a falugondnoknál jelezhetik. 

 

Szociális tűzifa 

Az önkormányzat 2020-ban is sikeres szociális tűzifa pályázatot adott be. Ennek 

keretében 35 m3 fát nyertünk, mely a jogosultak körében kiosztásra került. 

Ezúton szeretnénk a jogosultak figyelmét ismételten felhívni arra, hogy a 

kiosztott szociális tűzifa eladása, elajándékozása, illetve mindennemű 

elidegenítése szigorúan tilos, bűncselekménynek minősül, a törvény bünteti, rendőrségi 

eljárást von maga után. Az önkormányzat törvényi kötelezettségeinek eleget téve a szociális tűzifa meglétét, 

illetve fogyását ellenőrizni fogja. 

Társadalmi munka 

Az elmúlt pár hónapban ismét voltak, akik segítették falunkat önkéntes munkájukkal. 

Adorján Sándor és Torma Ferenc az Evangélikus templomban tevékenykedtek. Megjavították az elszakadt 

harangkötelet, valamint megpróbálták a harangsúlyokat ismét egyensúlyba állítani. Ez a 

tevékenység kisebb sikerrel zárult, több mint valószínű, hogy az elmúlt évtizedek alatt, a 

templom alól elhordott téglák hiánya miatt az épület elkezdett csúszni. 

A vízműtelep melletti járdák mögött Mayer Zoltán és Szőke Dávid ritkította meg a 

csavaros füzek dzsungelét, melyek már a villanyvezetékek épségét veszélyeztették. 
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Március első hétvégéjén Harmati-Pék Anna Mária, Harmati András, Frei-Kovács Mónika és Pálinkás Anett 

az önkormányzat gyümölcsöseiben tevékenykedtek. Megmetszésre került az őshonos gyümölcsös, a 

vendégház mögötti barackos és az Egyesület által átadott almás. Munkájukat köszönjük! 

 

Kisbolt újraindításának lehetősége… 

A Magyar Kormány az elmúlt hetekben elfogadta a kisboltok újraindítására, illetve a meglévők megmentésére 

kidolgozott tervet. Ebben kidolgozták, hogy milyen feltételekkel lehet pályázni az újrakezdéshez. Pár lényeges 

monumentum: csak egyéni vállalkozó, szövetkezet vagy gazdasági társaság pályázhat, tehát önkormányzat 

nem. A pályázathoz 20%-os önerővel kell rendelkezni, viszont az épület külső, belső felújítására, 

berendezések, eszközök, bútorok, mindennemű olyan tárgyra lehet pályázni mely az üzletben árusítható 

termékeket teljes mértékben kiszolgálja. Foglalkoztatásban résztvevő költségeire is lehet maximum öt évre 

pályázni. A támogatás mértéke elérheti az akár 50-60 millió Ft-ot is. Az üzletet legalább 5 évig fenn kell 

tartani. A jó hír, hogy a kiskereskedelmi üzletek nyitásához pályázni lehet plusz tevékenységre, mint például 

kávé, és péksütemény elfogyasztására alkalmas helyiség kialakítására. Lehetőség van postai szolgáltatásra és 

vény nélküli gyógyszerek árusítására is pályázni. Mint Kalaznó Község Polgármestere, véleményem szerint a 

három oldali összefogás nélkül (önkormányzat, vállalkozó, lakosság) a kisbolt újraindítása és üzemeltetése 

nem valósulhat meg. 

 

Fűszerpaprika értékesítés 

Az önkormányzat megkezdte a tavalyi évben termesztett fűszerpaprika 

értékesítését 4.600 Ft/kg áron. 

A paprika megvásárolható a hivatalban negyed-és félkilós kiszerelésben. 

 

 

Új ügyelet  

2021. március 01-től a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. veszi át a Tamási 

Központi Orvosi Ügyelet üzemeltetését. Az ügyelet rendelkezésre állási ideje hétköznapokon 

16 és 08 óra között, míg hétvégén és ünnepnapokon 08 és 08 óra között lesz, mely nem jelent 

változást a korábbiakhoz képest. 

Az orvosi ügyelet új telefonos elérhetősége: 06-74/405-300 

A régi hívószám (06-74/570-028) párhuzamosan működik 2021. május 31-ig, ezt követően ez a hívószám 

megszűnik. 
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Végezetül Benedek Elek Húsvéti ének című versével szeretnénk mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket 

Kívánni! A lányoknak, asszonyoknak pedig sok locsolót!!!!!  

 

Benedek Elek – Húsvéti ének 

 

Gyermekkoromnak szép emléke, 

Köszöntelek, húsvét vasárnap! 

Száll a szívemre égi béke 

Ünnepén a Feltámadásnak. 

 

Szárnyakat öltve száll a lelkem, 

Ujjongva száll, gyors szárnyalással… 

Ím, ott vagyok az ősi telken, 

S zsebem tele piros tojással! 

 

Gyermek vagyok, ki házról házra 

Kántálni jár piros tojásért, 

S gyűl a tojás, gyűl egyre-másra, 

Ékesen csengő szavalásért. 

 

Látom magam az új ruhában… 

Hej, nem afféle bécsi rongy a’! 

Meg van ez szőve igazában: 

Édes jó anyám szőtte, fonta! 

 

S a pörge kalap, a bokrétás! 

S a rámás csizma, a ropogós! 

Ilyen kalapod van-e, hékás? 

S hát csizmád ilyen kopogós? 

 

Hej, ha még egyszer, bár csak egyszer 

Láthatnám édes jó anyámat, 

Amint fejemre új kalapot tesz fel 

S megsimogatja új ruhámat! 

 

Hej, ha még egyszer, bár csak egyszer 

Kántálhatnék piros tojásért! 

Hálát adnék ezért ezerszer, 

S feledném mind, ami csapás ért. 

 

Hej, ha még egyszer… Vége, vége… 

A napjaim lassan lejárnak… 

Gyermekkoromnak szép emléke, 

Isten veled, húsvét vasárnap!

 
 

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

06 74/488-014 
onkormanyzat@kalazno.hu 

www.kalazno.hu 
Felelős kiadó: Frei-Kovács Mónika polgármester 

A Kalaznói Hírmorzsák szerkesztésében részt vett: 
Pálinkás Anett Katalin 

Lőrinczné Városi Andrea 
 


