
A Fejlődő Kalaznóért Egyesület tavaszi közgyűlésén leköszönt Bodor Katalin, az egyesület 
alapító tagja, és addigi elnöke. A tagság egyetértésével találkozott az a javaslat, hogy 
munkájának elismeréseként a vezetőség terjessze fel Kalaznóért Érdeméremre. 
Kezdeményezésünket az Önkormányzat támogatta. 
 
Bodor Katalin és családja 1997-ben vásárolt házat Kalaznón, s azóta Ő minden szabadidejét 
itt tölti. Építészként az első pillanattól kezdve nagy szeretettel, érdeklődéssel tanulmányozta 
új környezetét, családtagjaival együtt. Ez az érdeklődés 1999-ben leányát, Jékely Bertát is 
arra sarkallta, hogy végzős néprajzosként feldolgozza a falu történetét, a település 
használatának változásait. A munka során építész hallgatók műemléki felmérést végeztek a 
faluban, dokumentálták a település jellegzetes házait, melynek eredménye letétbe került az 
Országos Műemlékvédelmi Hivatalban, és azt a falu lakóinak is egy Kiállítás keretében 
bemutatták.    
 
Bodor Katalin vezetésével jött létre a Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás, mely a régi 
postaépületben kapott helyet 2005-ben. Végigjárták a falu csaknem minden házát, majd 
egyéves munkával állították össze a kiállítás anyagát sváb, bukovinai és felvidéki magyar 
lakosok tárgyi és szellemi emlékeiből. A kiállítás történeti anyagához Bodor Katalin  
felhasználta Jékely Berta előbb említett tanulmányát is. Megszerkesztette Kalaznó 
helytörténeti monográfiáját, amelyet Kalaznó Község Önkormányzata 2005-ben adott ki.  
Az évek során tovább gondozta és bővítette a kiállítást, Elekes Dénes hagyatékával, a 
hagyományos falusi tevékenységeket bemutató résszel, valamint Kiss János és felesége 
tanító házaspár emlékeit bemutató részekkel. 2012-ben megújult az épület és a kiállítás is. 
 
2006. április 29-én megalakult  A Fejlődő Kalaznóért Egyesület, melynek alapító tagja és 
elnöke  lett. 
2008-ban elkészítette, és azóta is működteti az egyesület honlapját, melynek eddig több mint 
55000 látogatója volt. A Magyar Telecom-Egalnet  2009-ben és 2011-ben is különdíjjal 
ismerte el tevékenységét. 
 
Bodor Katalin az Egyesület programjain és a honlapon keresztül, valamint kiadványokban, 
újságokban való megjelenésekkel, bemutatkozó előadásokkal sok-sok ember figyelmét 
fordította Kalaznó felé. Az általa vezetett egyesületi programok szándékai szerint valamilyen 
módon mindig Kalaznóhoz, vagy annak közvetlen környezetéhez kapcsolódtak. Nemcsak a 
gyerekeknek, hanem Kalaznó felnőtt lakóinak, és a Kalaznóra pihenni érkezőknek is 
bemutatta Kalaznó kulturális, épített és természeti örökségét, hogy azt megismerve, 
mindezeket jobban megbecsülhessük. 
 
Számos programot szervezett, építészeti, ismeretterjesztő előadásokat, hagyományos falusi 
tevékenységek bemutatását, gyermekfoglalkozásokat. Emellett több kiállítás rendezése is 
nevéhez fűződik: emlékezetes a közelmúltból például a Kalaznói hímző és szövőasszonyok 
című kiállítás.  
Az egyesület a falu lakóit több akcióval segítette, legutóbb gyümölcsös telepítésével, baromfi 
program támogatásával. Ezt a célt szolgálta a vályogházak felújításával kapcsolatos 
ismeretterjesztő előadás is, vagy a Becker forrás felújítása.  
 
E rövid összefoglaló bemutatta Bodor Katalin meghatározó szerepét a falu kulturális és 
társadalmi életében, mely kiemelkedő jelentősége révén érdemesnek bizonyult a 
megbecsülésünkre. 


