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Tisztelt Jegyzı Úr! 
 
 
 
Kalaznó községet és A Fejlıdı Kalaznóért Egyesületet egyaránt érdeklı kérdések ügyében 
küldöm elızetes tájékoztató levelemet, aminek kézhezvétele után szeretnék egy személyes 
találkozást is kérni Öntıl, amin egyesületünk több tagja is részt venne.  
 

A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület mára már, négy év mőködés után megerısödött, nıtt 
az aktív tagok száma, pályázat író szakember is van tagjaink között. Munkánkat sokan 
figyelik, honlapunkat két év alatt több, mint 7 500 –an tekintették meg. 
(www.kalaznoert.egalnet.hu)  
Elérkezettnek látjuk tehát az idıt arra, hogy komolyabb pályázatokon is elinduljunk. Mivel 
céljaink közösek, sikeresebben pályázhatunk, ha összefogunk az Önkormányzattal, és közös 
pályázatot írunk. Szeretném Önnek bemutatni az Egyesület terveit.  
 
 

1. Pályázat készítése: Fı utca 179. sz. épület homlokzat felújítása 
 
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 2010. októberi határidıvel kiírt  
Falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehetı támogatások igénylése címő pályázat 1.)1. 
pontja alapján szeretnénk a volt posta, a jelenlegi Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás 
épülete homlokzat felújítására pályázatot beadni.  
Az alábbi kiírási feltételek ezt lehetıvé teszik.  

 Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró 
alábbi épületek külsı felújítására 
- települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvı épületek; 
- település központját alkotó vagy közvetlenül övezı épületek; 
- helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezetı útvonalak mentén fekvı épületek; 

 
A tervezett munkálatok: 

1. cserepezés átrakása 
2. esıcsatorna kialakítása 
3. ablakok és ajtók cseréje 
4. lábazat letisztítása 
5. vakolás, festés, mázolás 
6. épület elıtti lépcsı, járda rendbetétele 

 
 
 



Indoklás 
A Győjtemény 2005-ben társadalmi munkával, közadakozásból jött létre. Bekerült a 

Völgységi Múzeumi Tanösvény és Tematikus utak címő kiadványba (37. old.) és rövidesen 
megjelenik a Német tájházak címő könyvben is. Ezen kívül szerepelni fog a kalaznói 
leporellón, és a látnivalókat ismertetı táblán is. Ennek ellenére méltatlan állapotok 
uralkodnak a Győjteményben, az ideiglenes megoldások, mint az ablakok hungarocell 
táblával történı lezárása, a cementes lábazat, az épület elıtti beton járda állandó vizesedést, 
vakolat leválást, táblaleválást okoznak. Az épület olyan állapotban van, hogy már egy 
publikálható fényképet sem tudunk készíteni, mert mindenütt mállik, hullik valami. 
Több pályázati lehetıséget elszalasztottunk azért, mert több év óta sem sikerült a Győjtemény  
hivatalos megalapítását, és az együttmőködési szerzıdést létrehozni, pedig ez az állapot a 
további munkát szinte lehetetlenné teszi.  
(A Győjteménnyel kapcsolatos eddigi leveleinket mellékelem.) 
 
A pályázat beadásának feltételei: 

1.Szükséges, hogy a Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás hivatalosan is, önkormányzati 
határozattal létrejöjjön, nem minısített győjteményként, hanem mint közmővelıdési 
kiállítóhely.(1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közmővelıdésrıl) 

2.Szükséges az Egyesület és az Önkormányzat közötti együttmőködési szerzıdés 
megkötése, melynek keretében az Egyesület kezelné a Győjteményt, a fenntartó. az 
Önkormányzat maradna. 
 
Várható eredmény  

A Fı utca 179. sz. épület Kalaznó központjában van, éppen szemben a mőemlék 
templommal. Az elıtte lévı terecske, a szakszerően felújított kis házzal kiinduló pontja 
lehetne Kalaznó központi része megújulásának. Innen kezdıdhetne egy szép sétaút, aminek 
kialakításához tartozna az átjáró tönkrement hídjának kicserélése egy szép szerkezető fa hídra, 
a patakparti sétaút kialakítása, és a másik átjáróban lévı forrás rendbetétele. (lásd 4.pont) 

A távolabbi tervek szerint, ebben a házban lehetne az ide látogató turisták fogadása, 
amihez kapcsolódóan szükséges a Kossuth utca 28. sz. épület hasznosításának átgondolása is.  
 
 

2. Pályázat készítése: tanösvények, túraútak, tematikus utak kialakítására 
 
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által 2010. októberi határidıvel kiírt 
Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megırzéséhez 
igénybe vehetı támogatások címő pályázat  

3. §(1). b),c). pontja alapján Kalaznó üdülıfalu jellegének kialakítása érekében 
tanösvények, turaútak, tematikus utak kialakítására szeretnénk pályázatot 
beadni 
Az alábbi kiírási feltételek ezt lehetıvé teszik.  
b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának 
javítására, kialakítására (a továbbiakban: 2. célterület): 
ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elısegítı, már meglévı útvonal 
mentén új pihenıhelyek létesítésére, meglévık felújítására, 
bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára; 
c) az a) és b) pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás 
fejlesztését és megırzését, környezeti tudatosságot elısegítı intézkedések 
megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület): 
ca) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására, 
cb) tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekrıl, a 



környezet védelmérıl, 
cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekrıl, környezet védelmérıl táblák 
készítésére és elhelyezésére. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplı támogatható célterületek közül több is szerepelhet egy 
támogatási kérelemben. 
 

Tervezett tematikus utak: 
1. Itatóhelyek, források, közkútak, átjárók rendbetétele, a határban és a faluban 
2. Építészeti örökség, tematikus út kialakítása, magyarázó táblákkal 
3. Túraút kialakítása 

 
Indoklás 

Kalaznó természeti környezete sok embert vonz. Fontos. a környezet rendbetétele, 
olyan értékek megırzése, és látogathatóvá tétele, mint határban lévı gémeskút és források, a 
faluban lévı közkútak, és források. 
Kalaznó építészeti értékeinek megırzéséért, azok bemutatásáért már sokat tettünk, most 
ezeket az értékeket tematikus útvonal kialakításával mutatnánk be.  
A faluban szabadidejüket töltık, ill. az ide látogatók szeretnék a környéket bejárni, ezt 
biztosítanák a kialakítandó túraútak.  
 
Várható eredmény 
Kalaznó vonzerejének növekedése, az itt lakók jobb közérzetének biztosítása. 
 

3. Távlati terv I. ütem: a Kossuth utca 28. sz. önkormányzati tulajdonú  épület 
hasznosítása:  

 
A felújítandó épületben elhelyezhetı funkciók az alábbiak:  

1. A Győjtemény 3 tematikus csoportjának átköltöztetése 3 helyiségbe:   
Német szoba: történeti anyaga, berendezési tárgyak és, viseletek 
Székely és felvidéki szoba: történeti anyaga, berendezési tárgyak, és viseletek 
Hagyományos falusi tevékenységek kiállítás, munkaeszközök, és szövıszék  

2. Mőhely/oktatási helyiség kialakítása: az Önkormányzat és az Egyesület közös 
használatában, asztalok, székek, technikai eszközök, szekrények 
3. Vizesblokk, kétnemő, egy-egy zuhanyozóval 
4. Teakonyha 
 

Indoklás 
A volt postaépületet kinıtte a Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás. A „Mesterségek, 

munkaeszközök” győjteményi részt 2008-ban elbontottuk, és jelenleg egy kalaznói istállóban 
raktározzuk azt, mert csak így tudtuk az Elekes Dénes emlékszobát megnyitni. A 2005-ös 
megnyitás óta győjtött anyagokat sem tudjuk hol elhelyezni. A további fejlesztés érdekében 
szükséges a győjtemény átköltöztetése. Ennek érdekében a Kossuth utca 28. sz. épület 
felújítására mielıbbi lehetıségek keresése szükséges. A felújítás két ütemben is elvégezhetı. 
Célszerő lenne ebben az esetben is közös pályázatot írni.  
 
Várható eredmény 

Kalaznó sokszínő lakóinak identitástudata erısödne az által, hogy értékeik megırzését 
biztosítja a győjtemény.  

A nagy kert, és az épületbe tervezet mőhely, vizesblokk, teakonyha lehetıvé tenné, 
hogy az Önkormányzat táborozó helyként tudja mőködtetni nyáron az épület egy részét, 
illetve hogy a késıbbiekben Erdei iskola kialakítására pályázzon. Az Egyesületben szövı, 



fazekas, fotós, bırmőves stb. szakemberek vannak, akik akár az Erdei iskolában a 
foglalkozásokat díjazás ellenében vezetni tudják.  
Hosszú távon, ha a táboroztatás ezt szükségessé teszi, a hagyományos építési módnak 
megfelelıen a régi istálló helyén, az épületre merılegesen egy faszerkezetes félig nyitott, de 
fedett mőhelyházat, foglalkoztatót lehetne még építeni.  
 

4. Távlati terv II. ütem: A  F ı utca 179. sz. épület hasznosítása a Győjtemény egy 
részének kiköltöztetése után  

 
A már remélhetıleg felújított épületben elhelyezhetı funkciók az alábbiak:  

1. Elekes Dénes emlékszoba, az eredeti helyén marad, mivel az független a 
Győjtemény többi részétıl  
2. Egyesületi székhely-szoba kialakítása: tárgyaló, a Győjtemény és az Egyesület 
irattára, anyagraktár, és az eddigi programokat bemutató kiállítások elhelyezése  
3. Fogadószoba, kulcsok kiadása, kiadványok, képeslapok árusítása, kalaznói 
termékek bemutatása 
 

Feltételek 
1. A Kossuth utca 28. sz. épület Győjteményi részének felújítása 
2. Szükséges, hogy az egyesület székhelyét áthelyezzük a Kossuth utcából ebbe az  
épületbe, új nyilatkozat kell az Önkormányzattól, a Fı utca 179. –re vonatkozóan  

 
Várható eredmény 

Kalaznó e változásokkal tovább színesedne, több helyszín és több látnivaló lenne. 
Ezek az új helyszínek valóban vonzó programokat biztosítanának az ide látogatóknak, és. 
talán már munkalehetıséget is jelenthetnének valakiknek. 
A felújítások abból a szempontból is fontosak lennének, hogy azok példát mutatnának a 
szakszerő, és sok esetben ezért olcsóbb helyreállítási módok vonatkozásában. Az egyesület 
építész és mőemlékes szakemberei a felújításhoz továbbra is felajánlják szakmai segítségüket, 
sıt, mint az esetleges nyertes  pályázat megvalósítói, a szakmai felügyelethez 
ragaszkodnának.  
 
 
Reméljük, hogy személyes találkozásunkon az együttmőködés formáit ki tudjuk alakítani.  
 
Budapest, 2010. július 19.  
 
 
Üdvözlettel  
 

Bodor Katalin  
elnök 

 
 
 
Melléklet: Péter András körjegyzınek írt levél, 2007. szeptember 28. 
  Tamás Gábor körjegyzınek írt levél, 2008. február 11.  

Dr Schutzbach Ferenc körjegyzınek írt levél, 2009. január 20  
  Alapító okirat tervezet, 2009. 
  Együttmőködési megállapítás tervezet, 2009. 


