
Épülünk-szépülünk 

Kerékpárút 

Nagy örömünkre július végére elkészült a Petőfi utca teljes 

hosszában Kalaznó első kerékpárútja. A beruházás a 2020-ban a 

Magyar Falu Program „Önkormányzati kerékpárút építése” pályázat 

keretében elnyert 49.988.354,- Forintból valósulhatott meg. 

 

Új játszótér 

Az önkormányzat tavasszal beadott Magyar Falu Program 

„Közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat keretében 4,4 millió 

Forintot nyert a játszótér felújítására. A program keretében új játékok 

kerülnek telepítésre, a lengő hinta felújításra, valamint a játszótér az 

EU szabvány biztonsági előírásainak megfelelően fog megépülni a 

gyerekek örömére. 

 

Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás épületének felújítása 

A Fejlődő Kalaznóért Egyesület Magyar Falu Program 

„Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil 

közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” 

pályázaton elnyert támogatásból elkészült a Helytörténeti 

Gyűjtemény és Kiállítás épületének a felújítása. A műszaki átadás augusztus folyamán 

megtörtént. Ünnepélyes átadására később kerül sor. 

 

Donát patak tisztítása 

A nyár folyamán a Béke utcai árkot a Donát patakkal összekötő árokszakasz és 

a Donát patak alsó szakaszának egy része tisztításra került.  

A patak alsó szakaszának rendbetétele Beréti Zoltán alpolgármester a Közép-

Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál tett közbenjárása révén valósult meg. Az árok 

tisztítását, kotrását pedig Márton Antal vállalkozó, valamint János Attila 

hőgyészi lakos felajánlásának köszönhetjük. A kitisztított szakaszt az 

önkormányzat a továbbiakban rendben tartja. 
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Diákmunkások Kalaznón 

A nyár folyamán pár napra átvettünk diákmunkásokat a hőgyészi önkormányzattól, 

illetve Adorján Áron nálunk töltötte a kötelező 50 óra közösségi munkáját. A diákok 

közreműködésével sikerült a településünk régi, kopott utcaitábláit, hirdetőtábláit és 

a falutáblát lecsiszolni és lefesteni. 

 

Önkéntes munkák 

Willhelmina Beursgens önkéntes munkájának köszönhetően a 

Becker forráshoz vezető út korlátja, a kis híd korlátja, valamint a 

Kossuth utca aljában lévő híd korlátja is festésre került. 

Will és férjének szorgalmas munkája révén készült el a parkban felállított fából készült Kalaznó 

felirat is, ami igazi színfoltja lett a kistelepülésünknek! 

Köszönjük szépen munkájukat!!! Danke schön eure Arbeit! 

 

Egyesületi hírek 

Tisztújítás 

Ez év augusztus 20-án A Fejlődő Kalaznóért Egyesület taggyűlést tartott a Kultúrházban, 

melynek egyik napirendi pontja az új vezetőség megválasztása volt. 

Az egyesület új elnöke Pálinkás Norbert, az új titkár Mészáros Katinka Márta, valamint Frei- 

Kovács Mónika gazdasági felelős maradt régi posztján. 

Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk! 

 

Közösségi hírek 

Családi Nap 

Augusztus 21-én megrendezésre került első alkalommal a kalaznói 

Családi Nap. A programok délután 13 órakor kezdődtek Frei-Kovács 

Mónika polgármester asszony nyitóbeszédével, majd ezután lehetett 

íjászkodni, falat mászni, kézműveskedni. A kalaznói vendégeket egy 

tál babgulyással vártuk, valamint az önkormányzat standjánál szörppel 

és szódával olthatták a szomjukat a résztvevők. A gyerekeknek fagylalttal és kürtös kaláccsal 

kedveskedtünk. Délután Kosnás Árpád „Csináljunk mesét” című műsorával mozgatta meg a 

gyermekeket, majd a medinai Shisha Caffe zenekar előadását halhattuk. 

A rendezvény családias hangulatban zajlott, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. 

Mindenkinek köszönjük a részvételt és örülünk, hogy akik eljöttek, jól érezték magukat! 
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Kalaznói honlap 

Már azt korábban írtuk, hogy Kalaznó Község Önkormányzatának új honlapja készült. A 

honlapon folyamatosan bővülő információkkal, eseményekkel gazdagodhat az oda látogató. 

Kérjük kísérje figyelemmel oldalunkat a www.kalazno.hu címen! 

 

Író- olvasó találkozó 

2021. szeptember 17-én a kalaznói könyvtárban író-olvasó találkozót tartunk, délután 15 órai 

kezdéssel. Meghívott vendégünk Ékes László író, újságíró, a Magyar Kultúra Lovagja. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Családi Piknik a Természetben 

2021. szeptember 18-án szombaton ismét megrendezésre kerül 

Lengyel-Annafürdőn a hagyományos Családi Piknik rendezvény. 

Az önkormányzat is kitelepül saját standdal, hogy az 

érdeklődőknek bemutathassuk helyi értékeinket. 

Egész napos programok várják a vendégeket. Többek között lesz 

3D íjászat, lézer- és légpuska lövészet, arcfestés, kézműves 

foglalkozás, fotókiállítás, trófeakiállítás, trópusi lepkegyűjtemény, 

retro kertmozi. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők! 

 

Idősek Napja 

2021. október 1-én az Idősek Világnapja alkalmából délután 14:30-kor egy kis műsorral 

egybekötött vendéglátással szeretnénk kedveskedni a Kalaznón élő időseinknek. A programra 

a névre szóló meghívókat hamarosan küldjük! Az előadásra pedig minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

 

Közérdekű információk 

Tanévkezdési támogatás 

Az önkormányzat a 2021/2022. tanévben is támogatja a gyermekeket az 

óvodai és iskolai beiskolázási támogatással, melyet az alábbiak szerint 

nyújt: 

Beiratott óvodás gyermekek részére:  10.000 Ft 

Általános iskolás gyermekek részére: 20.000 Ft 

Középiskolás gyermekek részére:  25.000 Ft 
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Szociális tűzifa 

Kalaznó Község Képviselő-testülete az augusztusi ülésén döntött a szociális tűzifa 

pályázatának beadásáról. A pályázat benyújtásra került. A pályázat egyik feltétele az volt, hogy 

az önkormányzatok kizárólag a helyi rendeletükben elfogadott szabályoknak megfelelően 

részesíthetik a rászorulókat támogatásban. Nyertes pályázat esetén a kérelmek beadásáról 

értesíteni fogjuk a lakosságot! 

 

Falugondnok váltás 

Kvell Alexandra Bianka falugondnok július elsejétől távozott az önkormányzattól. A 

falugondnoki munkakört július közepétől Csillag Attila kalaznói lakos tölti be. Keressék 

bizalommal munkaidőben az önkormányzat elérhetőségein, vagy személyesen! 

 

Ügysegéd ügyfélfogadás 

A koronavírus okozta lezárások megszűnésével újra kijár településünkre a Kormányablakból 

az ügysegéd. Minden páratlan hét szerdáján 10:00 és 10:30 között az önkormányzat irodájában 

fogadja az ügyfeleket. Az ügysegédnél intézhető ügyek: 

 aktívkorúak ellátása 

 közgyógyellátási kérelmek 

 ápolási díj, gyermekek otthon ápolási díja 

 időskorúak járadéka 65 év felett 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 lakcím bejelentés, tartózkodási hely bejelentés 

 információ kérés és egyéb szociális formanyomtatványok kérése. 

 

Gyanús esetek 

Augusztus hónap folyamán lakossági bejelentés érkezett, hogy a Petőfi utca és a Libafarok 

közötti nagy hídnál egy tartályos kamion valamilyen folyadékot enged a Donát-patakba. Az 

önkormányzatnak sikerült kinyomozni a kamion típusát, rendszámát, illetve fotó és 

videófelvétel is készült. A szükséges bejelentéseket megtettük. 

Szeretnénk megkérni a kedves lakosságot, ha esetleg valamilyen gyanús tevékenységet látnak, 

tapasztalnak a településen, ha lehetséges készítsenek fotót, jegyezzék fel a rendszámot, esetleg 

a jármű típusát, illetve értesítsenek bennünket vagy az illetékes hatóságokat! 

 

Mindenkinek szép, kellemes időtöltést kívánunk kis falunkban! 

 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 


