Épülünk-szépülünk
Szennyvíz pályázat
A 2020-ban elkezdett, idén júniusban elkészült és beadott pályázat
egyedi szennyvíztisztító berendezésekre nagy örömünkre a nyertes
pályázatok között szerepel.
A projekt címe: Egyedi szennyvízkezelési megoldások kialakítása
Kalaznó községben.
Projekt rövid összefoglalója: A projekt keretében Kalaznó községben 51
ingatlanon kívánunk 51 db egyedi szennyvíztisztító kisberendezést
telepíteni, mely ingatlanok közül 46 lakossági, 5 önkormányzati
ingatlan. Beszerzésre kerül 1 szippantós tartálykocsi, mellyel a
keletkező kisebb mennyiségű iszap
elszállításra kerül.
Településünk
123.218.085,Ft
támogatást nyert el a berendezések
telepítésére, a beruházás összköltsége:
129.703.251,- Ft. A közel 6,5 millió Ft különbözetet az 51
ingatlan tulajdonosai finanszírozzák meg.
A beruházás tervezett megvalósítási időszaka: 2022. január 1től 2023. június 30-ig tart, a kivitelezés valószínűleg már a jövő
nyáron megkezdődik.

Korlátépítés
Szeptember 19-én Pálinkás Norbert kalaznói lakos A
Fejlődő
Kalaznóért
Egyesület
új
elnökének
kezdeményezésére néhányan összegyűltek a Fő utca és a
Béke utca kereszteződésénél lévő kiszélesített árokhoz
korlátot építeni. A korlátra a balesetveszély elhárítása
érdekében volt szükség. A nagyon keskeny padka miatt
félő volt, hogy bármilyen járművel történő lehúzódáskor valaki belehajt az árokba.
Az önkéntesek munkáját nagyon szépen köszönjük!

Karácsonyi dekoráció
Adventhez közeledve Will és Jack holland házaspár a Kalaznó Fő utcáról karácsonyi dekorációt
készítettek a Kossuth utca sarkán lévő Kalaznó felirathoz. A november végi nagy szél sajnos
megcibálta, de a bajt hamar orvosolták.
Köszönjük szépen Will és Jack! Nagyon szép lett!
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Kultúrsarok
Átadó ünnepség
2021. október 13-án ünnepélyes keretek között zajlott az
idei évben elkészült beruházások átadása: a Helytörténeti
Gyűjtemény és Kiállítás felújított épülete, az új kalaznói
kerékpárút és a Libafarok járda felújítása.
Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki az
alábbiakat nyilatkozta:
„Három, a Magyar Falu Program keretében megvalósult
fejlesztést adtunk át ma Kalaznón.
Magyarország Kormánya eltökélt a vidék fejlesztése és fejlődése mellett. Ezt bizonyítja az is,
hogy a kistelepülésre 2019-óta közel 90 millió forint érkezett Magyar Falu Programos
pályázatok keretében.
Az átadó ünnepség a felújított Kalaznói Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás épületénél
kezdődött. Örülök, hogy megszépülhetett a település egyik meghatározó közösségi tere, amely
fontos turisztikai szerepet tölt be Kalaznó életében.
Belterületi kerékpárút is létesült a településen, közel 1 kilométer hosszan, amelyet stílusosan,
két keréken avattunk fel a megújult Fő utcai járdaszakasszal együtt.
Szívből gratulálok a kalaznóiaknak! További sikeres pályázást és fejlesztést kívánok az
önkormányzatnak!”
Jelen volt még Orbán Attila a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint Dr. Szőts Zoltán a
Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója.
Ezenfelül köszönet támogatóinknak:
A Fejlődő Kalaznóért Egyesületnek, fellépőinknek: Folkmann-Papp Grétának, Bíróné Csöglei
Gabriellának, Fazekas Bíborkának, a Kosnás családnak, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.nek és mindazoknak, akik munkájukkal segítették a rendezvény létrejöttét.
Köszönetet mondunk továbbá mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket
és külön köszönet azoknak, akik felpattantak a kerékpárokra, hogy végig járhassuk utunkat!

Köszönjük!
Könyvtári programok
2021. november 16-án sajnos a Zöldtárs
Alapítvány „Települési környezet és egészségelszakadva a természetes környezettől hogyan
lehet élhetővé tenni egy települést” című
előadása az előadó megbetegedése miatt
elmaradt.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a kalaznói
önkormányzat támogatásával a közelmúltban több programot is szerveztünk.
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2021. november 25-én délután 16:30-kor a kalaznói Művelődési Házban
Tormási Attila -Ribizli bohóc csalt mosolyt az érdeklődők arcára.
November 27-én pedig adventi kézműves foglalkozást tartottunk, ahol a
résztvevők
koszorúkat,
ajtódíszeket,
karácsonyfadíszeket,
hűtőmágneseket készíthettek különböző technikákkal.
Ezúton szeretnénk külön köszönetet mondani Hermann István „Öcsi”-nek,
hogy részvételével színesebbé tette ezt a napot! Az elkészült művekből
december 18-án, a karácsonyi ünnepségen kiállítást rendeztünk, majd
mindenki hazavihette saját alkotását.
December 3-án pedig Magyar Zoltán előadását hallhattuk a magyarországi
Kék-túra, Kék-nyom útvonalról.

Idősek Napja
2021. október 1-én ünnepeltük az Idősek Világnapját
a kalaznói Kutúrházban. Ezen alkalomból egy kis
ünnepséget szerveztünk a helyi időseinknek, ahol
egy kis műsorral és vendéglátással kedveskedtünk
nekik. A műsort a Kosnás család szolgáltatta,
székely meséket és népi táncokat hallhattak és
láthattak az ünnepeltek. Minden résztvevő egy kis
igazi kalaznói ajándékot kapott, valamint minden 65 év feletti lakost egy 10.000 Ft-os vásárlási
utalvánnyal ajándékoztunk meg.

Tölgyfa ünnep
A Fejlődő Kalaznóért Egyesület az idei évben is megrendezte hagyományos Katalin-napi
Tölgyfa ünnepét, melyre 2021. november 28-án, vasárnap délelőtt került sor.
A közös sétához a gyülekező az önkormányzat épülete elött 10 órakor volt, ahonnan közösen
kirándultak a résztvevők a Kossuth utca végi védett tölgyfához. Fent tea és egy kis védőital
várta a túrázókat, majd a rossz idő miatt a Művelődési Házban forraltbor és ebéd fogadta a
megfáradt vándorokat.
Erről az egyesület így számolt be Facebook oldalán: „November 28-án elérkezett a várva várt
Tölgy ünnep, a polgármesteri hivatal előtt találkoztunk,
majd a Béke utcán át elsétáltunk a Védett
famatuzsálemhez. Itt egy kis védőital elfogyasztása
mellett Jékely Zsolt olvasta fel Ady Endre Az eltévedt
lovas című versét, Máté Ambrus-a terület tulajdonosaosztotta meg velünk gondolatait és ötleteit a Tölgyfák
jövőjét illetően és Pálinkás Norbert az egyesület elnöke
köszöntötte a tagokat és leendő tagokat a Tölgyfánál.
Majd ki-ki a maga útján a kultúrházhoz igyekeztünk,
ahol forralt borral, forró teával és finomságokkal
ünnepeltük ezt a közösen töltött szép napot.”
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Karácsonyi ünnepség
2021. december 18-án délután 15 órakor karácsonyi ünnepséget
rendeztünk a Művelődési Ház udvarán. Sajnos nem tudtuk, mit hoz a
jövő, lesznek- e korlátozások stb. Ezért az önkormányzat szabadtéri
rendezvénnyel készült, egy esetleges benti
létszámkorlát, vagy rendezvénytilalom eshetőségére
gondolva, így valószínűbb volt, hogy nagyobb
esélyünk lesz még egy idei közös ünneplésre. A
vidám műsort a Budapestről érkezett Hórihorgas
Hujákolók szolgáltatták. A műsor után az érdeklődők
megtekinthették a kalaznóiak által készített adventi
díszekből álló kiállítást, a jó hangulathoz forralt bor, meleg tea és friss kuglóf
is hozzájárult.
A műsor után Boros Gitta és családja által felajánlott játékok kerültek
szétosztásra a megjelent gyerekek között.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Lőrinczné Városi Andreának, Körmendi Rózsának és
Csillag Attilának, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, valamint a Wéber
családnak a játékokért, amelyek nagy örömet szereztek gyerekeknek!
Köszönjük szépen!

Közérdekű információk
Könyvtár nyitvatartásának változása
A könyvtár 2021. novemberétől minden héten hétfőn és csütörtökön délután 13:00 órától 17:00ig tart nyitva, valamint előre egyeztetett időpontban szombatonként is várja az olvasni és
kölcsönözni vágyókat.
Az alábbi szolgáltatásainkat vehetik igénybe:
Térítésmentesen:
Térítés ellenében:

Elérhetőség:

kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés
laminálás
szkennelés
spirálozás
fénymásolás
nyomtatás (fekete-fehér, színes)
06-74/588-000, konyvtar@kalazno.hu

Szociális tűzifa pályázata
Az augusztusban beadott Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás pályázata kedvező elbírálásban részesült. A 2021. november 26-ig
beérkezett kérelmeket a Kalaznó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elbírálta. A
kérelmeket továbbra is várjuk forráskimerülésig, de legkésőbb 2022. január 17-ig. A
kérelemhez szükséges nyomtatvány az önkormányzatnál munkaidőben átvehetők. Az
önkormányzat a szociális ellátásokról szóló rendeletében foglaltak szerint, és a
Belügyminisztérium által kiírt pályázati feltételeknek megfelelve a szociális tűzifát legkésőbb
2022. február 15-ig eljuttatja a rászorulók részére.
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Kormányablak-busz Kalaznón
2021. október 19-én településünkre érkezett a Tolna Megyei Kormányhivataltól kiküldött
mozgó ügyfélszolgálat. A szolgáltatást meglepően sokan vették igénybe, az ügyfelek többek
között lakcím bejelentést, személyi igazolvánnyal kapcsolatos, valamint kormányhivatali
hatáskörbe tartozó támogatással kapcsolatos ügyeket intézhettek helyben.
A nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre is élni fogunk a mozgó ügyfélszolgálat adta
lehetőséggel, hogy lakosainknak kényelmesebbé tegyük az ügyintézést.

www.kalazno.hu weblap
A község hivatalos honlapján a www.kalazno.hu -n ismét új tartalmak jelentek meg. Az oldalt
folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Kérjük kísérjék figyelemmel, látogassanak el a község
internetes oldalára.

Almalé
Az önkormányzat a Kossuth utcai gyümölcsösében termett
almából Lengyelen gyümölcslevet készíttetett. Az elkészült
rostos almaleveket 3 literes kiszerelésben a helybéli
gyermekek vitaminpótlásként kapták a Mikuláscsomag mellé.

Háziorvos-váltás
Ezúton szeretnénk értesíteni a kedves lakosságot, hogy 2022. február 1-től Dr. Prinz István
hosszú-hosszú munkával eltöltött évek után véglegesen nyugdíjba vonul.
A Doktor Úrnak és kedves nejének Erzsikének köszönjük az eddigi munkájukat, jó egészséget
és szép nyugdíjas éveket kívánunk!
A praxis átadásáról már folyamatban vannak a tárgyalások.

A Fejlődő Kalaznóért Egyesület megújult facebook profilja
A Fejlődő Kalaznóért Egyesület facebook profilja a közelmúltban megújult, az adminisztrátori
feladatokat Mészáros Katinka az egyesület titkára vette át. Új funkcióként megjelent a
közvetlen
üzenetküldés.
Kérdezzetek!
Olvasgassátok!
Lájkoljátok!!!!!
https://www.facebook.com/kalaznoert

Adomány Mikulásra
Az idei évben is a helyi gyerekeket egy-egy
mikuláscsomaggal örvendeztettük meg. A Lux
család - Erzsébet, Margit és Csorba Károly - 50 ezer
Ft-ot adományozott az önkormányzatnak, hogy a
helyi gyerekeknek csomagot készíthessünk. Az
önkormányzat ezt az összeget kipótolta, így minden
14 év és az alatti gyermeknek egy 5 ezer Ft értékű
csomagot tudtunk adni.
A felajánlást még egyszer köszönjük szépen!
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Közvilágítás
Novemberben kaptunk egy lakossági bejelentést, miszerint a
faluban egy utcai lámpa már hónapok óta nem világít. Mint
kiderült nem ez volt az egyetlen.
Kérjük Önöket, segítsék az önkormányzat munkáját azzal, hogy
amennyiben bármilyen hibát észlelnek, jelezzék haladéktalanul
bármelyik elérhetőségünkön és ne várjanak hónapokat!
Az önkormányzat új szerződéseket kötött ebben a ciklusban a
szolgáltatóval, hogy gördülékenyebb és hatékonyabb legyen a közvilágítás szolgáltatása és
szinte azonnal intézkednek a meghibásodás elhárítása ügyében, legyen szó akár csak egy
égőcseréről is!

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.

Minden kedves olvasónak a következő kis verssel
szeretnénk Áldott, Békés Karácsonyt és az új esztendőre
minden jót kívánni!

Szilágyi Domokos: Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.
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
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"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó
tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja
ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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