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Épülünk-szépülünk 

Beadott pályázatok: 

Játszótér felújítása Kalaznó községben 
2021. tavaszán beadott pályázatot sikeresen megnyerte az Önkormányzat, így megkezdődött a 

játszótér felújítása, melynek során az alábbi elemek kerülnek beszerzésre: 1 kombinált vár, 1 

fészek hinta, 1 dupla üléses két rugós mérleghinta, 1 félköríves mászóka és 1 négyszög 

mászóka. Fő célunk a játszótér fejlesztése, korszerűsítése, a mai kor igényeihez jól 

alkalmazkodó játékelemek kihelyezése. Reméljük a gyermekek minél előbb birtokba vehetik 

majd! A beruházás teljes költsége: 4,3 millió Ft. 

 

Kommunális eszköz beszerzése pályázat 

A Magyar Falu Program által meghirdetett pályázat 

keretein belül esélye van az Önkormányzatnak, 

olyan kommunális eszközök, megnyerésére, 

beszerzésére, amivel lehetősége adódik a községnek 

a közterületek karbantartására. (traktor, padkazúzó, 

árokásó, magasgazvágó). Ezekkel az eszközökkel a 

település biztosítani tudja a belterületi 

közterületeinek megfelelő gondozását, parkok, 

járdák, járda melletti zöldterületek, árkok, 

emlékhelyek fenntartását. A megpályázott összeg: 

15 millió Ft. 

 

Közösségi terek fejlesztése- művelődési ház felújítás 
Szintén Magyar Falu Program keretén belül beadott pályázat, az Önkormányzatok tulajdonában 

lévő ingatlanok fejlesztése címen. 

A településen működő művelődési ház jelenlegi színvonala, sajnos nagy mértékben korlátozza 

a különböző kulturális rendezvények lebonyolítását. A projekt által, megvalósulhat a 

művelődési ház színvonalának emelése. Tervben van a tetőszerkezet cseréje, a régi és rossz 

állapotú nyílászárok felújítása, javítása és az utólagos falszigetelés. 

A tervezett beruházás, fejlesztés 

során a működési körülmények 

javítását, színvonal emelését 

idézhetjük elő. A megpályázott 

összeg: 35 millió Ft. 

 

 

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás pályázat 
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Fő célunk a közösségi élet újraélesztése, hagyományőrzés, szakkörök, klubok  ismételt 

létrehozása, a nemzeti és helyi identitástudat megerősítése. Valamint a törvény által előírt 

kötelezően foglalkoztatott kulturális szakember bérének támogatására fordítandó összeg 

elnyerése. A megpályázott összeg: 3,3 millió Ft. 

 

Önkormányzati Hivatal felújítása  
Célunk Kalaznó számára igényes környezet megteremtése a közügyek intézésére, az ügyfelek 

fogadására. A pályázat elnyerése esetén vízszigetelés, fűtés, villany, vizesblokk korszerűsítés, 

valamint a régi nyílászárók cseréje valósul meg. A megpályázott összeg: 35 millió Ft. 

 

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 

A projekten belül megvalósítható a ravatalozó épületének külső-belső felújítása, korszerűsítése, 

korszerű mosdó kialakítása, valamint egy új urnafal megépítése. A megpályázott összeg: 35 

millió Ft. 

 

Önkormányzati járdaépítés, felújítás támogatása 
Felújításra kerülne a Béke utca járdafelületének egy jelentős szakasza ezzel javítva a település 

járdahálózatának állapotát, az életminőséget, a biztonságos gyalogos közlekedést. A 

megpályázott összeg: 10 millió Ft. 

 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Kalaznón 
A település belterületi úthálózata egy részének felújítása célunk. 

A felújítás három helyszínen valósulna meg (Temetőhöz vezető feljáró, Fő utca végének egy 

szakasza, Petőfi Sándor utca nyugati szakasza) javítva ezzel Kalaznó úthálózatának állapotát, 

az életminőséget és a szolgáltatások elérhetőségét. A megpályázott összeg: 42,2 millió Ft. 

 

Kultúrsarok 

Tolnai Zöldút Teljesítménytúra 10-25-30-35 km 

Sok túrázó előtt ismeretlen vidékre, a Tolnai-hegyhát ösvényeire várunk minden kedves 

természetjárót és túrázni vágyót 2022. május 07-én egész nap szombaton. A vidék varázsa, 

a frissítőpontokon a helyi emberek vendégszeretete 

garantált. Indulási pontok: Kurd 35 km – Lengyel 25 km – 

Závod 20 km – Hőgyész 10 km. Részletek az alábbi linken 

érhetők el: 

A Facebook esemény elérhetősége az alábbi: 

https://www.facebook.com/events/283883663856457 

Vagy a nevezési felület honlapja: 

http://tolnaierdokert.hu/i-tolnai-zoldut-teljesitmenytura 

Végcél: Kalaznó, ahol finom étellel és kulturális programmal is várunk minden 

résztvevőt! 

Személyszállítás a túrán 

https://www.facebook.com/events/283883663856457
http://tolnaierdokert.hu/i-tolnai-zoldut-teljesitmenytura
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A célba érést követően lehetőség lesz a kiindulási 

pontokra visszajutni ingyenes mikrobusz járattal. 

A buszok folyamatosan a megfelelő létszám 

elérésekor az alábbi útvonalon haladva indulnak: 

Kalaznó - Hőgyész - Kurd - Lengyel - Závod – 

Kalaznó. 

Így mindenki vissza tud jutni a parkoló autójához 

vagy meg tudja közelíteni a tömegközlekedési 

megállóhelyeket. A túra során frissítőpontokon 

lesz lehetőség a folyadék- és kalóriapótlásra. A 

frissítőpontok száma és az azokon igénybe vehető szolgáltatás részletei a túra távok 

aloldalain lesz olvasható. 

 

300 éves Német Örökségünk 

2022. augusztus 6-7-én ünnepséget szeretnénk rendezni A Fejlődő Kalaznóért Egyesülettel a 

kalaznói németek betelepítésének és Kalaznó újjáépítésének 300. évfordulója alkalmából. A 

rendezvény során szeretnénk bemutatni a helyieknek és az érdeklődő vendégeknek Kalaznó 

értékeit, mely kivétel nélkül az itt élt német lakosság hagyatéka. A program felépítése is ezen 

értékek bemutatása és népszerűsítése mentén valósulna meg. A rendezvényen megvalósuló 

programokról a pontosítást a következő Hírmorzsánkban vagy az egyesület facebook oldalán 

olvashatják. 

 

 

Közérdekű információk 

Sziréna próbák 
Paks és 30 km-es körzetében 2022. évben végrehajtandó lakossági tájékoztató-riasztó rendszer 

próbáinak további időpontjai: 

május 9. 

június 13. 

július 4. 

augusztus 1. 

szeptember 5. 

október 3. 

november 7. 

december 5. 

 

Vízhiány 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2022. április 20-án szerdán délelőtt 8-12 óra 

között az ERÖV Zrt. munkatársai a kalaznói medencét tisztítják, ezért 

VÍZHIÁNY lesz. 
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Általános iskolai beiratkozás 
Értesítjük az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy 

2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi 

időpontokban kerül sor: 

2022. április 21.(csütörtök) 8 órától 19 óráig 

2022. április 22. (péntek) 8 órától 19 óráig 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-

oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.  

A tankötelessé váló, azaz a 2016. augusztus 31. napjáig született gyermekét a szülő köteles 

beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott 

iskola első évfolyamára. 

 

Háziorvosi rendelés 
Hőgyészi Háziorvosi rendelő 2022. február 01-től érvényes szabályai: 

Rendelésre előzetesen időpont kérés telefonon szükséges! Gyógyszer 

felírás, beutalók, úti költségigénylés a váróteremben található 

postaládában elhelyezve vagy a recepthogyesz@gmail.com 

elérhetőségen lehetséges! A Kalaznói Rendelőben való rendelésről később 

tájékoztatjuk a lakosságot. 

Az igényléseken fel kell tüntetni, hogy mit szeretnének, a beteg nevét 

és TAJ számát is! Felső légúti panaszokkal rendelési időben a 06 74/488-

092 telefonszámon jelentkezzenek! 

Asszisztens: Törő Zsuzsanna, telefonszám: +36-20-372-74-51 

 

Rendelésre előzetesen időpontkérés szükséges, kizárólag ebben az időben a 06 74 488 092 

számon: 

Hétfő: 11:00 – 12:30  Kedd: 11:00 – 13:30 

Szerda: 14:00 – 15:00  Csütörtök: 11:00 – 13:00 

Péntek: 10:00 – 11:30 

 

Háziorvos: Dr. Sásdi Zsuzsanna 

Rendelés helye: 7191 Hőgyész, Fő út 25. 

Telefonszám: +36-20-458-14-10 

Rendelési hely és idő: 7191 Hőgyész, Fő út 25. 

Hétfő: 13:00 – 18:00  Kedd: 14:00 – 18:00 

Szerda: 16:00 – 18:00  Csütörtök: 13:30 – 18:00 

Péntek: 8:00 – 14:00 

 

Ügyelet 
A lakosságnak az ambuláns ellátás esetén, a Tamási város területén működő Háziorvosi 

Ügyeleten kell megjelennie. 

Ügyelet helye: 7090 Tamási, Dózsa György út 18 – 22. 

Elérhetőség: +36-74-405-300 

Rendelési idő: hétköznap délután 4 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén: 0 – 24 óráig. 

 

 

mailto:recepthogyesz@gmail.com
tel:+36-74-405-300
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Zöldhulladékos zsákok 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy akinek Kalaznón élő szerződése van az Alisca Terra 

Kft.-vel, a zöldhulladékos zsákokért folyamatosan lehet jönni Kalaznó Község 

Önkormányzatának hivatali helyiségébe 2022. július 31-ig: 

Hétfő – Csütörtök: 08:00 – 15:00 

Péntek: 08:00 – 12:00 

Ez év elején mindenki megkapta a hulladékszállítási naptárt, a következő zöldhulladék szállítási 

idő Kalaznón: 2022. április 15-én lesz. 

 

Áramszünet 
2022. április 20-án 08:30-16:30-ig Kalaznó község területén áramszünet lesz. 

Az érintett utcák: 

Fő utca 37-53., 102.-123., 184.-192. házszámok 

Petőfi utca 125.-139. ház 

Béke utca teljes szakasza. 

 

Kürtőskalács vásár 

Lehetősége lesz a lakosságnak havonta egy alkalommal Dombay valódi, ízletes kürtőskalácsot 

vásárolni Vásárosdombóról. 

Ízek: vanília, fahéj, dió, kókusz, oreo, nesquik, rumos-kakaós 

Ára: 600 Ft/db. 

Helyszín: Régi vegyesbolt előtti tér 

Időpont: minden alkalommal 11:30 – 12:00 óra között 

Dátumok: Április 21. 

Május 19. 

Június 16. 

Július 14. 

Szeptember 8. 

Október 6. 

November 3. 

December 1. 

 

 

Választási eredmények 

Országos listák 

eredményei: 

Jelölő szervezet 

Megszerzett 

mandátum 

Szavazatok Eredmény 

FIDESZ, KDNP 47 2.811.321 53,73% 

DK, JOBBIK, 

MOMENTUM, 

MSZP, LMP, 

PÁRBESZÉD 

38 1.807.979 34,56% 

MI HAZÁNK 7 318.735 6,09% 

MKKP 0 169.889 3,25% 

MEMO 0 56.192 1,07% 

NORMÁLIS PÁRT 0 37.983 0,73% 
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Eredmények Kalaznón: 

 

Jelölő szervezet Érvényes szavazatok 

FIDESZ, KDNP 45 ( 71,43 % ) 

DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, 

PÁRBESZÉD 

11 ( 17,46 % ) 

MI HAZÁNK 7 ( 11,11 % ) 

MKKP 0 ( 0,00 % ) 

MEMO 0 ( 0,00 % ) 

NORMÁLIS PÁRT 0 ( 0,00 % ) 

 

Egyéni választókerületi eredmények: 

Jelölt Érvényes szavazat 

Potápi Árpád János 

FIDESZ, KDNP 

44 ( 70,97 % ) 

Szabó Lóránd 

DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, 

PÁRBESZÉD 

10 ( 16,13 % ) 

Tobak Gábor 

MI HAZÁNK 

7 ( 11,29 % ) 

Bea Gábor 

NORMÁLIS PÁRT 

1 ( 1,61 % ) 

Kőmüves Attila 

MEMO 

0 ( 0,00 % ) 

 

Megjelenési adatok Kalaznón: 63 fő ( 63 % ) részvételi arány 

 

 

Könyvtár nyitva tartás 
 

A könyvtár 2021. novemberétől minden héten hétfőn és csütörtökön délután 13:00 órától 17:00-

ig tart nyitva. 

Könyvtárosunk: Kövecses Anasztázia 

Az alábbi szolgáltatásainkat vehetik igénybe: 

Térítésmentesen:  kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés 

Térítés ellenében:  laminálás  

    szkennelés 

    spirálozás 

    fénymásolás 

    nyomtatás (fekete-fehér, színes) 

Elérhetőség:  06-74/588-000, konyvtar@kalazno.hu 

 

 

Országos tűzgyújtási tilalom 2022. március 10-től 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy 

legyenek fokozottan körültekintőek, hazánkban ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi 

mulasztás okozza. 

mailto:konyvtar@kalazno.hu
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Az elmúlt időszak csapadékhiányos, napos időjárás miatt 

minden vegetációtípusban kiszáradt a holt biomassza. 

A gondatlan és szándékos tűzhasználat következtében 

megnövekedett a vegetációtüzek esetszáma a tűzgyújtási 

tilalommal eddig nem érintett megyékben is. A kiszáradt 

talaj és biomassza miatt gyors tűzterjedés alakulhat ki 

akár már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén. Megnő a 

keletkező tüzek intenzitása, valamint ugrótűz potenciálja, 

ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést. 

A várható időjárás, a jelentős csapadékhiány, az alacsony holt biomassza nedvességtartalom és 

a megnövekedett tűzesetszám miatt a Nébih – a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével – 2022. március 10-től országos 

tűzgyújtási tilalmat rendelt el. 

A tilalom fennállásáig tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és 

fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, 

a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. A Nébih 

felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási 

tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a 

korlátozó előírások betartása. 

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról 

a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett 

térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. A 

térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan 

frissül, így minden esetben az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. 

 

Egészségmegőrzés 
Az egészségtudatosság fél egészség 

Bár az egészségügy soha nem látott mértékű fejlődésben van az utóbbi évtizedben, számos 

civilizációs betegség előfordulása is jelentősen megnőtt, ami nagyrészt a megváltozott 

életmódunk eredménye. A számítógép előtt töltött ülőmunka, a mozgásszegény életmód, az 

egészségtelen táplálkozás és a stressz miatt számos komoly betegség diagnózisa is 

megszaporodott. Amerikai orvos-kutatók szerint egészségünket legnagyobb arányban (43 

százalékban) az életmódunk határozza meg. Genetikai hátterünk 27 százalékban felel a 

jólétünkért, 19 százalékban környezeti tényezők, 11 százalékban pedig az egészségügyi 

viszonyok befolyásolják azt. 

Fontos a megfelelő táplálkozás, hiszen testünk a bevitt élelmiszerekből nyeri az energiát és 

regenerálódik. A zsíros vörös húsok helyett válasszuk a szárnyasokat, illetve a halhúst, a 

zsírokból pedig inkább a növényi eredetűt. Az 

Egészségügyi Világszervezet szerint a napi ajánlott 

sóbevitel nem jó, ha meghaladja az 5 grammot - ezt 

azonban kutatások szerint a legtöbb magyarnak nem sikerül 

betartani, az átlagos napi sófogyasztásunk elérheti a 15-20 

grammot. Ez pedig számos keringési betegség kialakulását 

elősegíti. 

Az egészséges étrend alapja a bőséges gyümölcs, illetve 

zöldségfogyasztás.  

http://www.katasztrofavedelem.hu/
https://www.hazipatika.com/eletmod/okosgyogyszer/cikkek/sziv_es_errendszeri_betegsegek/valtsunk_eletmodot_de_hogyan/20170411150013
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Egy közelmúltban végzett, brit kutatás szerint ezek már kis mértékben is pozitív hatással vannak 

az egészségünkre, minél többet fogyasztunk ugyanakkor belőlük, annál nagyobb eséllyel 

kerülhetünk el néhány súlyos betegséget.  

A zöld és sárga színű zöldségek, illetve a káposztafélék fogyasztása elsősorban a daganatos 

betegségek megelőzésének kedvez, míg az alma, a körte és a citrusfélék fogyasztásával a 

szívbetegségek kialakulása ellen tehetünk. A kutatás szerint már napi 200 gramm gyümölcs és 

zöldség is 4 százalékkal csökkenti a daganatok, 13 százalékkal pedig a szívbetegségek 

kialakulásának esélyét. Ennek a négyszeres mennyiségét, vagyis 800 gramm zöldséget és 

gyümölcsöt fogyasztva viszont már 13 százalékkal védettebbek lehetünk a rák, 28 százalékkal 

pedig a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásától. 

Csak nyugodtan! 

A stressz romboló hatásait már számos kutatás kimutatta. Feszült állapotban a felszabaduló 

hormonok (adrenalin, a noradrenalin és a kortizol) felgyorsítják a szívverést, az erek pedig 

kitágulnak, hogy több vért szállíthassanak az izmokba. Ez a bizonyos "üss vagy fuss" állapot 

hosszú távon megnöveli a stroke és a szívinfarktus kialakulásának esélyét. 

A WCRF szerint az egészséges életmódot követőknek az alábbi tanácsokat javasolt 

megfogadni: 

• Fontos a testsúlykontroll, az elhízás ugyanis a daganaton túl sok más betegség 

kialakulását is elősegíti 

• Ne gyújtsunk rá, és csökkentsük minimálisra az alkoholfogyasztás mértékét is 

• Naponta legalább ötször fogyasszunk zöldséget és gyümölcsöt 

• Fordítsunk napi fél órát valamilyen testedzésre 

• Ne fogyasszunk cukros üdítőitalokat 

• Kerüljük a feldolgozott élelmiszereket, főleg, ha magas a cukor- és zsírtartalmuk, 

rostban viszont szegények 

• Csökkentsük a vörös húsok (disznó-, marha- vagy bárányhús) fogyasztásának 

mértékét 

Kerti praktikák tavaszra 
 

FELÁSNI VAGY NEM ÁSNI – EZ ITT A KÉRDÉS 

 

Régebben minden kertész erre a kérdésre azt válaszolta volna, hogy mindenképp fel kell ásni 

az ágyásokat és a veteményest. Mostanra ez 

azonban megváltozott, ugyanis számos szakértő 

úgy gondolja, hogy a már használatban lévő, 

beültetett ágyásokat nem szükséges tavasszal 

felásni. Ennek oka, hogy 1 liter földben kb. 

tízmilliárd mikroorganizmus él, melyeknek fontos 

feladataik vannak. Ezen munkák pedig nagyban 

függenek az adott földréteg hőmérsékletétől és nedvességtartalmától. Az ásással pedig tönkre 

tesszük ezt a struktúrát, melynek következtében elpusztulnak ezek a nélkülözhetetlen 

https://www.hazipatika.com/eletmod/okosgyogyszer/cikkek/betegtortenetek/stroke_gabriella_tortenete/20170411150323
https://www.hazipatika.com/tudastar/elhizas/19964
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mikroorganizmusok. Az ágyások felásásával továbbá a különféle gazok magvait felhozzuk a 

felszínre, ahol elkezdenek majd csírázni.  

Csak abban az esetben ássuk fel a kert egy részét, ha azt eddig nem használtuk, esetleg új 

növényeket szeretnénk ültetni, vagy be akarjuk vetni az adott területet. Nehéz, agyagos föld 

esetén jobban tesszük, ha ősszel ássuk fel az ágyásokat. 

 

FELSZÍN FELLAZÍTÁSA 

A talaj felszínét lazítsuk fel, hiszen így könnyebben tudjuk a földbe dolgozni a komposztot és 

az ásványi anyagokat. Azonban legyünk nagyon óvatosak, nehogy felsértsük a talajtakaró 

növények gyökereit. Ellenkező esetben lassabban fog csak nőni az adott növény, továbbá 

könnyebben támadják meg a különféle kórokozók 

 

TRÁGYÁZÁS 

Tavasszal kiemelten figyeljünk a növények trágyázására, hiszen ekkor nagyon fontos, hogy 

ellássuk azokat a szükséges tápanyagokkal. Ehhez részesítsük előnyben a szerves trágyát a 

műtrágyával szemben. Ha szépen virágzó növényeket szeretnénk, akkor figyeljünk arra, hogy 

elegendő foszforhoz, káliumhoz és nyomelemekhez juttassuk a növényeket. A legjobb 

univerzális trágya a komposzt, hiszen minden fontos anyagot tartalmaz, amire szükségük van 

kertünk lakóinak. 

 

MIT TEGYÜNK A MOHÁVAL? 

Sok kertben található moha, ami azonban nem minden esetben jelenti azt, hogy savas a föld. 

Érdemes egy talajtesztelő készletet beszerezni, hiszen így kiderül, hogy mi okozza a problémát, 

illetve mivel tudjuk azt felszámolni. Amennyiben valóban savas a föld a kertünkben, akkor 

óvatosan lazítsuk fel a talaj felszínét, és dolgozzunk bele gyepkezeléshez való speciális meszet. 
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Minden kedves olvasónak a következő kis verssel szeretnénk Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket és minden földi jót, finomságot kívánni az ünnepi asztalra! 

 

BÍRÓ ANDRÁS: EZ A HÚSVÉT 

Ez a húsvét olyan ünnep, 

fák, virágok megzsendülnek, 

mintha húznák-vonnák őket, 

oly sebesen, gyorsan nőnek. 

 

Ez a húsvét olyan ünnep, 

fiatalok megszédülnek, 

összebújnak, sugdolóznak, 

szavakból szép jövőt fonnak. 

 

Ez a húsvét olyan ünnep, 

Szelek, vizek megperdülnek, 

Hol a napfény, hol a zápor 

Nyes nagyobb részt a határból. 

 

Ez a húsvét olyan ünnep, 

Sírás és bánat, elülnek. 

Minden örül, hogy létezhet, 

Hogy nagy lélegzetet vehet. 

 

Ez a húsvét olyan ünnep, 

Bocsánata van a bűnnek 

Fönt a hegyen az a Kereszt 

Új élet útjára ereszt. 

 

A tél szennyét mind lemosva 

Készülődünk a holnapra, 

A pünkösdre, szép pünkösdre, 

Lángos csodák jövésére. 

 

Szirmos jövőnk féltve, óva 

Készülődünk még nagyobbra, 

El nem érhető csodára: 

Örökös harmóniára

 

Kedves Olvasóinkat újra 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. 

  

 
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: 

Kövecses Anasztázia 

mailto:onkormanyzat@kalazno.hu
http://www.kalazno.hu/

