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Tisztelettel köszöntöm Önt és kedves Családját! 
 
 
Minden kedves érintettel – helyi, vidéki és külföldi lakossal egyaránt – örömmel tudatom, hogy  

2010. augusztus 20-án (pénteken) 
módunk és lehetıségünk lesz arra, hogy megismételjük a 2005. évi Kalaznóról elszármazottak 
találkozóját, mely találkozó ismét lehetıséget nyújt a múltbeli események felidézésére, a jelen 
értékelésére, és ami nagyon fontos, a jövıbe vetett hit kifejezésére. Ezek segítik elı szülıfalunk, 
nevelkedési-, illetve lakóhelyünk felemelkedését, és azt, hogy a hely méltó életkörülmények 
megteremtésével beteljesítse az itt élık vágyait.  
Ez a nap nemcsak megemlékezés a németek, székelyek és a felvidékiek telepítésérıl és 
együttélésérıl, hanem ez az összetartozás napja is. 
 
A nap tervezett programja: 
8 órától vendégek fogadása a parkban 
Fél 9-kor Kalaznó Község polgármestere és a felkért vendégek köszöntıje 
Fél 10-kor a 2005-ben felavatott emlékmőnél emlékezés a kalaznói németekre, székelyekre, 
felvidékiekre, valamint Elekes Dénes volt kalaznói plébános úrra 
Fél 11-kor ökumenikus istentisztelet az evangélikus templomban, ez után  
az I. és II. világháborúban elesettek emlékmővénél koszorúzás 
A Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás megtekintése (a volt posta épületében) 
12 órától ebéd vásárolható a parkban 
Fél 3-kor a parkban a MAFOSZ által meghirdetett Kalaznói látogatás címő fotókiállítást 
megnyitja Gyıri Lajos, a MAFOSZ elnöke; 
Emlékképek a kalaznói németek múltjából - kamara kiállítás, a Fejlıdı Kalaznóért Egyesület 
programja. Megnyitót mond Csorbáné Lux Erzsébet.  
Mindkét kiállítás a Kultúrházban tekinthetı meg. 
3 órától kulturális programok elevenítik fel hagyományainkat, szórakoztatják a jelenlévıket 
Este 8 óra körül kezdıdik az utcabál, amelynek a hajnal vethet véget 
 
Kalaznó – nemcsak az ünnepen – Mindenkit szeretettel vár! 
Legyen tehát Ön is részese ünnepélyes és vidám rendezvényünk kialakításának, mely 
rendezvény, mint hisszük, megalapozhatja községünk ismételt fejlıdésnek indulását. 
A szervezık július 20-án megbeszélést tartanak a programokról, melyre Önt is szeretettel várják, 
a beérkezı javaslatokat köszönettel fogadják. 
Ugyancsak köszönettel fogadják a 11746074-15417684-10030008 sz. számlára befizetett, átutalt 
adományokat!  
                            Megkülönböztetett tisztelettel 
 
Kalaznó, 2010. június 21. 
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