
 

Épülünk-szépülünk 

 

A Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás épületének felújítása 

Javában folynak a munkálatok a Helytörténeti Gyűjtemény 
épületén. A tető már elkészült, jelenleg a külső munkálatok 
zajlanak, valamint új nyílászárókkal és a meglévők 
felújításával szépül tovább az épület. Elkészült az épület körüli 
járda és egy új lépcső megépítésére is sor került. Az épület 
ünnepélyes átadására az ősz folyamán kerül sor, melyre 
mindenkit szeretettel várunk, erről a későbbiekben 
tájékoztatjuk a lakosságot. 

Új járdaszakasz 

A Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés, felújítás 
anyagtámogatása” pályázaton elnyert 5 millió Forintból április elejére 
elkészült a Libafarok teljes hosszában, 345 méteren az új járda. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az utcabélieknek, akik 
szorgalmukkal segítették a beton locsolását. 2021. júliusában pedig 
társadalmi munka keretében a járda kétoldali föld visszatömörítését 
valósítjuk meg. Ez jelenleg még szervezés alatt van. 
 

 

 

Petőfi utca Kerékpárút építése 

A Magyar Falu Program 
„Önkormányzati kerékpárút 
építése” pályázaton elnyert 50 
millió Ft-ból június 7-én 
megkezdődtek a Petőfi utcai, a két 
nagyhidat összekötő útszakasz 
útburkolat felújítás munkálatai. A 

felújítási munkák előkészítő fázisai alatt a forgalom szakaszos 
akadályoztatására kell számítani. Az új aszfalt burkolati réteg terítése pedig 
csak a forgalom teljes kizárása mellett lehetséges. Ez a munkafolyamat 
előreláthatólag 3-4 napot vesz igénybe, mely előtt a pontos időpontról a 
kivitelező cég tájékoztatni fogja a lakosságot. 
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Kalaznóért összefogás 
 
2021. május 21-én pénteken este Frei-Kovács Mónika 
polgármester kezdeményezésére a település tenni vágyó férfi 
csapata megbeszélést tartott a vendégház udvarán. Fő téma a falu 
rendben tartása volt. Az önkormányzatnak sajnos nincs elég 
kapacitása, humán erőforrása több feladat megoldására. Négy fő 
téma került terítékre. 
Elsőként a temető és a régi sváb temető kaszálását és a közterületek 
fűnyírását beszélték meg az egybegyűltek. Az első alkalom május 
29-e volt, Torma Ferenc és Városi Lajos levágta a sírok, valamint a sváb sírok között a füvet. 
Június 5-én Mayer Zoltán tett rendbe egy nagy területet, Máté Ambrus képviselő úr pedig 
hétköznap esténkét járt kaszálni saját traktorral. 
Létai Zoltánnak, ifj. Beréti Zoltánnak és Pál Zoltánnak a focipálya, a park és az utcák mentén 
lévő sávok rendbetételét köszönhetik a lakók. Azóta is folyamatos a karbantartás, köszönjük a 
segítéséget. 
 
A másik két fő téma a Béke utcai vízrendezés és a Libafarokban elkészült új járda szélének 
földdel való feltöltése volt. A megbeszéltek szerint e munkálatok elvégzésében egy későbbi 
időpontot jelölünk ki július hónap folyamán. A munkát markológép és traktor fogja segíteni. A 
Béke utcában kitermelt földdel lesz feltöltve a Libafarok járdájának a szegélye. 
A negyedik téma a Fő utcát és a Petőfi utcát összekötő a falu elején található kis fahíd/átjáró 
felújítása volt, mely a nyáron kerül kivitelezésre. Erről később értesítünk benneteket! 
Ezúton szeretnénk mégegyszer megköszönni az összejövetelen megjelentek részvételét Máté 
Ambrusnak, Pál Zoltánnak, Mayer Zoltánnak, Beréti Zoltánnak, Létai Zoltánnak, Torma 
Ferencnek, Adorján Sándornak, Zakk Mihálynak, Gyarmati Szilveszternek, Városi Lajosnak, 
Mészáros Katinkának, Raffael Zsoltnak, Pálinkás Anettnek. 
 
 
Új zászlók a középületeken 
 

Az idő vasfoga megette a közintézményeinken lobogó zászlókat, ezért 
március hónapban megrendeltük a nemzeti és uniós zászlókat, de a 
hosszú átfutási idő miatt csak május hónapban érkeztek meg. Az új 
zászlók már felcsavarodásmentes technikával készültek, illetve 
anyagukban is jó minőségűek. A zászlókkal együtt új zászlótartók is 
érkeztek, melyet Adorján Sándor és Torma Ferenc önkéntes munkájuk 
által kerültek a Kultúrház és az önkormányzat épületére. Köszönjük a 
munkájukat. 
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Beadott pályázatok 
 
Az önkormányzat az idei évben is minden elérhető pályázatot beadott, melyek a következők: 

1. Magyar Falu Program - „Faluházak felújítása” 30 millió Ft értékben az önkormányzat 
épületének külső és belső felújítására 

2. Magyar Falu Program - „Temető fejlesztése” 30 millió Ft értékben a ravatalozó 
épületének felújítására és egy urnafal megépítésére 

3. Magyar Falu Program – „Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés” 15 millió 
Ft értékben, ez magában foglal egy kistraktort, padkakaszát, árokásót, és egy mulcsozós 
gazvágót 

4. Magyar Falu Program – „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” 1,4 
millió Ft értékben, melyben multimédiás eszközöket foglal magában 

5. Magyar Falu Program – „Közterületi játszótér fejlesztése” 4.4 millió Ft értékben 
6. Magyar Falu Program – „Közösségi tér ki-/ átalakítása „25 millió Ft értékben a Kalaznói 

Kultúrház épületének külső és belső felújítására 
7. Magyar Falu Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő út -, hídépítés/felújítás” 37,8 

millió Ft értékben a temetőfeljáró, a Petőfi utca nyugati szakasza, valamint a Libafarok 
útjainak felújítására 

8. „Egyedi szennyvízkezelési megoldások kialakítása” melynek támogatási összege a 
résztvevők által biztosított önerőn felül 123,3 millió Ft, az önerő 6,5 millió Ft, melyet a 
megpályázott ingatlanok tulajdonosai finanszíroznak. A beadott ingatlanok száma: 51 
db. 

 
Ezen pályázatokon kívül tervezzük még a VP6 – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 
című pályázat beadását, melynek keretében a Kalaznó belterületéhez közvetlenül 
kapcsolódó földesutak szilárd útburkolattal történő megépítését célozzuk meg. Jelenleg a 
Libafarokhoz csatlakozó külterületi földesút kerül tervezésre. 
 
 

Kultúrsarok 
 
Könyvturi – „Fogd, vidd és olvasd!”  
 
A kalaznói könyvtár szervezésében június 4-ére könyvturkálót szerveztünk 
az önkormányzat folyósóján.  
A tavasz folyamán rengeteg könyvadományt kaptunk Havasi Edittől és Gaál 
Zoltánné Dombori üdülőtulajdonostól. Ezen könyvek közül néhányat 
kiválogattunk, melyeket a könyvtár felvesz saját állományba, a többi pedig a 
Könyvturi alkalmából szétosztásra kerül a lakosság között. 
A megmaradt könyvek az önkormányzat folyósóján várják az olvasni 
vágyókat. 
 
Könyvtári nyitva tartás 
 
A vírus visszavonultával a kalaznói könyvtár is a régi, megszokott rendszerességgel tart 
nyitva. Sok szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat! A könyvtár látogatása a hatályban 
lévő szabályok betartásával lehetséges! 
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Az alábbi szolgáltatásainkat vehetik igénybe: 
 
Térítésmentesen:  kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés 
Térítés ellenében:  laminálás  
    spirálozás 
    fénymásolás 
    nyomtatás (fekete-fehér, színes) 
Nyitva tartás:  Kedd, Péntek 14:00-18:00 
Elérhetőség:  06-74/588-000, konyvtar@kalazno.hu 

 
 

Június 5-én szombaton Hőgyész 
Nagyközségben megrendezésre 
került a négy önkormányzat – 
Hőgyész, Mucsi, Dúzs és Kalaznó- 
jóvoltából a Közös Gyermeknap. 
A gyermekeket, kicsiket és nagyokat 
sok színes program és játék várta, de 
a legnagyobb sikert a dodgem és a 
különféle méretű légvárak aratták. 
Mucsi többféle ízű rétessel, Hőgyész 

finom fánkkal, a Hőgyészi Roma Önkormányzat szendvicsekkel és Kalaznó pogácsával 
várta a gyerekeket, a dúzsi polgármester pedig vaddisznópörkölttel vendégelte meg az 
érkezőket. 
Ezúton szeretnénk még egyszer köszönetet mondani Hosszú Szilviának, Pál Ferencnének, 
László Jánosnénak Schellenberger Viktoriának, Adorjánné Palkó Katalinnak, Mészáros 
Katinkának, Lőrinczné Városi Andreának és Kvell Alexandrának, akik vállalták a 
pogácsasütést és munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 
 
A gyermeknapi összeállítás az alábbi linken megtekinthető: 
https://www.youtube.com/watch?v=tMVw1b4aU34 
 

Közösségi hírek 
 
Helyi kisbolt 
 
Nagy örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy jelentkezett egy vállalkozó 
szellemű házaspár, akik újra szeretnék nyitni a helyi kisboltot, ezzel is 
támogatva településünket. A pályázat előkészítési munkálatai 
gőzerővel folynak. Az önkormányzat munkájával mindenben segít a 
pályázat beadásában, és támogatja a vállalkozót a cél elérése 
érdekében. Sikeres pályázat esetén kisboltunk teljesen megújul kívül-
belül. 
A pályázathoz sok sikert kívánunk és már nagyon várjuk, hogy végre 

mehessünk kávé–sütizni a bevásárlás mellett!   
 
 



 
 

-5- 
 

Kutyaoltás 
Ezúton szeretnénk értesíteni a kedves lakosságot, 
előreláthatólag augusztusban lesz az idei év utolsó 
pótoltása, melynek pontos időpontjáról értesíteni 
fogjuk a lakosságot. 
A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet kimondja, 

hogy MINDEN 3 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB EBET A TULAJDONOS KÖTELES 
VESZE'ITSÉG ELLEN BEOLTATNI. 
A 81/2002. (IX. 04.) FVM rendelet 8.§ (2) értelmében; 
KÖTELEZŐ MINDEN EB FÉREGTELENÍTÉSE, A ZOONÓZISOK, AZAZ 
ÁLLATRÓL EMBERRE TERJEDŐ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE 
ÉRDEKÉBEN. 
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében; 
KÖTELEZŐ AZ EBEK MIKROCHIPPEL TÖRTÉNŐ JELÖLÉSE. 
Ezek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyre a kiszabható büntetés 75 
ezer Ft-tól akár több 100 ezer Ft is lehet.  
Szeptembertől az önkormányzat ellenőrizni fogja az oltási könyveket, melyeket a jelenleg 
folyó ebösszeírásnál is kértünk bemutatásra. Kérünk minden ebtartót, hogy legyenek 
tekintettel a fentiekre különösen!!!! 
 
Adomány a szekszárdi kutyamenhelynek 
 

A tavasz folyamán a Diósberényi Vállalkozók Egyesülete 
adománygyűjtést kezdeményezett a szekszárdi 
kutyamenhely javára. Adományként főleg régi paplanokat, 
plédeket, edényeket gyűjtöttek. A gyűjtés eredményesen 
zárult és az egyesület tagjai május folyamán már eljuttatták 
a kutyusok kényelmét szolgáló eszközöket a menhelyre. 
Ezúton köszönünk szépen minden felajánlást! 

 
 
Ügyelet 
 
2021. március 01-től a SPED- MED Egészségügyi, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vette át a Tamási Központi 
Ügyelet üzemeltetését. Az ügyelet rendelkezésre állási ideje 
hétközaponkon 16-és 08 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 
08 és 08 óra között. 
Az orvosi ügyelet telefonos elérhetősége: 06-74/405-300 
 
Házi orvosi rendelés 
 
2021. június 28-án 11 órától ismét rendel Dr. Princz István háziorvos a kalaznói házi 
orvosi rendelőben. A rendelés minden hétfőn délelőtt 11 órától a járványügyi szabályok 
további betartása mellett folytatható. A szabályok különösen MASZK használata, valamint 
a rendelési idő alatt maximum 2 fő tartózkodhat a váróteremben. 
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Fűszerpaprika és savanyúság árusítás 

 
Az önkormányzatnál még elérhető a saját 
termesztésű, jó minőségű csemege és csípős 
fűszerpaprika 4.600 Ft/kg áron, valamint saját 
készítésű savanyúság (paprika, 
zöldparadicsom vegyesen) 350 Ft/kg áron. 
Érdeklődni és vásárolni Lőrinczné Városi 
Andreánál lehet az önkormányzati 
nyitvatartás alatt. 

 
 
Szünidei étkeztetés 
 
A nyári szünet alatt a megszokott módon történik a gyerekek szünidei 
étkeztetése. A hőgyészi általános iskolából szállítja az ebédet a 
falubusz hétfőtől péntekig. Az éthordók minden nap délután legkésőbb 
egy órára megérkeznek Kalaznóra és az önkormányzat folyósójáról 
elvihetők. 
A zökkenőmentes ellátás biztosítása érdekében, mindenki 
gondoskodjon a csere éthordóról névvel ellátva. 
 
 
Falugondnoki szolgálat 
 
2021. július 1-től Kalaznó községben ismét megüresedik a falugondnoki állás. Pályázni az 
alábbi linken található felhívásban foglaltak szerint lehetséges! Beadási határidő: 2021. 
július 7. 
 
https://www.kalazno.hu/kalazno-kozseg-onkormanyzata-falugondnok-munkakor-
betoltesere-palyazatot-hirdet-2021-junius/ 
 
 
 
 
 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 

 


