
Tisztelt honlapunkat látogató Tagok és más Érdeklıdık! 
 
 
 
2006 áprilisában alakult meg Egyesületünk. Az alakuláskor, majd 2010-ben újra 
megválasztottak elnöknek. Bár még egy évig tartana mandátumom, 2013. március 16-
án egyéb elfoglaltságaim miatt lemondok tisztségemrıl.  
 
Elnökségem hét évének programjai szándékaim szerint valamilyen módon mindig 
Kalaznóhoz, vagy annak közvetlen környezetéhez kapcsolódtak.  
 
Nemcsak a gyerekeknek, hanem Kalaznó felnıtt lakóinak, és a Kalaznóra pihenni 
érkezıknek is szerettem volna bemutatni Kalaznó kulturális, épített és természeti 
örökségét. hogy azt megismerve, mindezeket jobban megbecsülhessük. A Kiss tanító 
házaspár munkáját bemutató tablóink, az információs táblák, vagy építészeti 
ismeretterjesztı elıadásaink ezeket a célokat szolgálták.  
Igyekeztem feltárni, és megismertetni a köztünk élı emberek életét és munkáját a 
Hagyományos falusi tevékenységek programunkban, vagy a Kalaznói hímzı és 
szövıasszonyok címő kiállításunkon.  
A falu lakóinak életkörülményein a lehetıségeink szerint igyekeztünk segíteni, pl. a 
gyümölcsös telepítésével, a baromfi program támogatásával, és ezt a célt szolgálta a 
vályogházak felújításával kapcsolatos ismeretterjesztı elıadásunk is, vagy a Becker 
forrás felújítása.   
2012-ben az Egyesület lett a Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás tulajdonosa, az 
önkormányzati épület tavalyi felújításával most méltó helyen tudjuk azt bemutatni 
látogatóinknak.  
 
Remélem, hogy az Egyesület programjain és a honlapon keresztül, valamint 
kiadványokban, újságokban való megjelenésünkkel, bemutatkozó elıadásainkkal sok 
ember figyelmét fordítottuk Kalaznó felé.  
Köszönöm az egyesületi tagoknak, a falubelieknek, és a falu vezetıségének, hogy 
munkámat segítették. Köszönöm mindazok figyelmét, akik honlapunkat látogatják!   
 
Kívánom, hogy az Egyesület további mőködése is sikeres legyen! 
 
 
Összefoglaló 
A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület programjairól (2006 április-2013 március) 
 
Kulturális tevékenység: Gyerekprogramok, 14 alkalom 

   Oktatás, 18 oktatási óra, 6 alkalom 
Vidéki kirándulás gyerekekkel, 2 alkalom 
Idıszaki kiállítások, 9 alkalom 
Ismeretterjesztı elıadások, 6 alkalom 
Közösségi programok, 24 esemény 
Tanulmányi kirándulás, 2 alkalom 



Kulturális örökség megóvása: A Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás teljes 
    felújítása, és 4 új állandó kiállítás 

Győjtemény szerepeltetése  2 kiadvány, 1 TV mősor 
Kalaznói hímzı és szövıasszonyok emléklap megjelenése 

 
Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység  

   Szociális tevékenység,  3 esemény 
 
Kulturális, és természeti örökség megóvása 

   Felújítások, építések,  9 esemény 
 
Mőemlékvédelem   2 aktivitás 
 
Pályázatok,   5 sikeres pályázat 
 
Együttmőködés   Együttmőködés 10 partner 
    Bemutatkozó elıadás 6 alkalom 
 
Támogatóink  11 támogató 
 
Tudósítások, megjelenés  9 alkalom, és  47 000 honlap látogató 
 
Kiadásaink   Programokra és mőködésre  700 000 Ft 
    A Győjtemény épületének felújítása 380 000 Ft 
 
Gyarapodásunk  A Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás anyaga 
 
 
 
Budapest, 2013. március 16. 
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