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Vadna tekintetében, a kiépült gát egyben a
jobb oldali partszegélyt is jelenti. Ez a
növekvő kapacitás, a tervezői számítások
szerint, a 2010-es árvíz kétszeresét is be
tudja fogadni, ezért a szakemberek
véleménye alapján, a Bán-völgyében többé
nem kell tartani a falvakat elöntő
árhullámoktól.
Tovább növeli a biztonságot, Svájc állam
által támogatott beruházásként, a Lázbércivíztározó zsiliprendszerének és vízelvezető
árkainak a felújítása.
A projekt befejeződött és a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal, mint ellenőrző
szerv átvette a munkát. A továbbiakban a
közös feladatunk lesz a gát állagának
megőrzése, karbantartása. A tervező leírás
szerint a műtárgyon lehetséges a gyalogos
közlekedés, alkalmas kerékpározásra, de
tilos
gépjárművel
ráhajtani.
Ennek
megakadályozására építettek be a felhajtó
sávba vas és beton rudakat.

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

Tisztelt Vadnai Lakosok!
Az újság nyári lapszámában szeretném
tájékoztatni Önöket az elmúlt időszak
közösséget érintő eseményeiről, tervekről és
a képviselő-testület döntéseiről:
- „Árvíz elleni védekezés a Bán-patak
vadnai szakaszán” címmel nyújtottunk be
pályázatot a 2010-es árvizek után. A
lakosság elemi kívánsága volt az árvízi
védekező képesség fokozása, amely
törekvést napjainkra siker koronázta. Az
irányító hatóság támogatást nyújtott, amely
összeg kiegészült a falvak által biztosított
milliós nagyságrendű önrésszel és a Bánpatak teljes hosszában kiépültek a három
települést (Bánhorváti, Nagybarca, Vadna)
védő biztonsági rendszerek. Ezek az elemek
gátépítést, mederkotrást- és szélesítést
jelentenek. Az összességében háromszáz
millió forintos beruházás lehetővé teszi az
árhullámok gyorsabb lefolyását, nőtt a
patakmeder vízbefogadó képessége és

- „Strandnap”: A védmű beruházás növeli
a településén élő emberek biztonságérzetét
és ez örömteli esemény. A képviselők
szeretnék ezt közösen megünnepelni, a gátat
ünnepélyesen átadni, felavatni. Ennek
érdekében 2014. július 05-én (szombat) ún.
„Strandnapot” szervezünk a Vadna Park
Üdülőközpontban.
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Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
családokat,
baráti
társaságokat
sportversenyekkel, közös strandolással,
pihenéssel!
Nem titkolt célunk az átadási esemény
mellett az Üdülőközpont népszerűsítése is a
vadnai emberek körében, ezért ezen
alkalommal lakcímkártya bemutatásával,
minden helybeli lakos térítésmentesen
bejöhet, strandolhat és igénybe veheti a
szolgáltatásait!
Figyelem! A Vadna Park Üdülőközpont a
2014-es szezonban is 50%-s kedvezményt
ad a Belépőjegyek árából a vadnai
lakosoknak, lakcímkártya felmutatásával!

szembesültünk
az
összekötő
árok
betemetésével és a patak vízszintjének
mélyebbre kerülésével. Mivel a leágazás
Nagybarca község közigazgatási területére
esik, az ő Vízjogi létesítési tervükben
szerepelt a megszüntetés, a vadnai tervekben
nem.
Ezzel összefüggésben, a jobb megértés
érdekében, kivonatot idézek a FRIDRIK
Kft. tervezői iroda tervezői nyilatkozatából:
Tervezői Nyilatkozat
a Bán-patak mederrendezése Nagybarca
Község területén tárgyú 2313-20/2012.
számú vízjogi létesítési engedély III.7.
pontjában foglalt hatósági előírásra

- Bán-árok egy leágazás a Bán-patakról,
amely falun végigvezetve követi az egykori
folyásirányt. Engedjék meg, hogy röviden
bemutassam történetét: az 1900-as évek
elejéig ez volt a patak eredeti medre, vizével
működtették a régi Vízimalmot, használták
mosásra, állatok itatására stb. (Nagyon szép
Képeslapokat lehet találni erről az időről a
„Vadna csoport” facebook oldalon, ifj.
Szabon
János
gyűjtésének
eredményeképpen.) A kis patak ezekben az
években (1912?) is megmutatta erejét és egy
tavaszi árhullámmal elöntötte a falut,
amelynek hatására kivezették a veszélyessé
váló Bán-patakot a faluból, napjainkban is
ismert
helyére.
A
régi
medret
„patakgödörként” ismertük egészen 1978-ig,
amikor Szabon Gyuri bácsi a Bánvölgye
TSZ támogatásával kibetonoztatta és
megszületett a Bán-árok. Az ér kisebbnagyobb vízhozammal rendelkezett, függve
az esőzésektől, de megszokott képévé vált a
falunak.

„A 0+179 szelvényben korábban egy, a
Vadna Község belterülete felé induló jobb
oldali árok csatlakozott a Bán-patakhoz.
Ennek funkciója a Bán-patak elfajult
medrének árvízi tehermentesítése volt. Jelen
munkálatok során viszont a Bán-patak teljes
hosszában (Vadna-Nagybarca-Bánhorváti)
rendezésre került, amely így a mértékadó
árvízi
vízhozamok
elvezetését
a
későbbiekben nagy biztonsággal garantálja.
Mivel a Bán-patak 0+179 szelvénybe
csatlakozó
oldalárok
tehermentesítő
funkciója a Bán-patak mederrendezése miatt
megszűnt, ezért az oldalároknak a Bánpatakhoz történő csatlakozása jelen
munkálatok keretén belül megszüntetésre
került. Ennek következtében az árokba a
Bán-patakból a továbbiakban víz nem tud
folyni, az oldalárok a későbbiekben
kizárólag a Vadna Község kül- és
belterületére hulló és a meglévő vízelvezető
rendszerek által bevezetett vizek elvezetését
biztosítja.”

Ezért is jelentem be fájó szívvel, hogy a
Bán-patak
mederrendezésének
tervezésekor a szakemberek más szerepet
szántak a leágazásnak és a Bán-patak –
Bán-árok csatlakozását megszüntették.
Az Önkormányzatnak nem volt tudomása a
változásról, csak a kivitelezés befejezésekor

Állásfoglalást kértünk az ügyben a Bánpatak kezelőjétől, az Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóságtól, valamint terveket
engedélyező Észak-magyarországi Vízügyi
Hatóságtól, de konkrét, megoldást jelentő
választ még nem kaptunk.
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Őszintén meg kell mondanom, nem hiszek
benne, hogy a község újabb pénzügyi
támogatást kap az eredeti állapot
visszaállítására, saját erőből pedig nem tudja
megfinanszírozni a munkálatokat. Ha nehéz
szívvel is, de el kell fogadni az új helyzetet,
belátva, hogy a legfontosabb a 2010-es
árvízi helyzet elkerülése! A patakmeder
folyamatos karbantartásáról, tisztításáról
gondoskodunk.

- Falubusz pályázatunkat támogatásra
érdemesnek
ítélték,
így
örömmel
tájékoztathatom Önöket, hogy Vadna
falunak is lesz egy Volkswagen Transporter
típusú,
9
személyes
kisbusza!
A
közbeszerzési eljárás lefolytatása és a
megrendelés után, november-december
hónapban
várható
a
szállítása.
Üzemeltetésével a faluközösség, a civil
szervezetek és a helybeli családok életét
szeretnénk
megkönnyíteni,
de
felhasználásánál
figyelembe
veszünk
minden jó tanácsot!

- Vadnai Edzőterem megnyitotta a kapuit a
nemzeti ünnepen, biztosítva a sportolás
lehetőségét a mozogni vágyó embereknek.
Azóta folyamatosan újítjuk eszköz- és
gépparkját, mert szeretnénk, ha minél több
helyi lakos élne a lehetőséggel. A fenntartó
Vadna Községért Alapítvány az 1%-os
adófelajánlást is a konditerem bővítésére
fogja felhasználni, felmérve az igényeket és
a pénzügyi lehetőséget.
Összegezve a tapasztalatokat megújítottuk a
belépő Árakat, rugalmasabbá tettük a percés bérletdíjakat, 2014. július 1-től:
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„Több száz vadnai lakos részvételével
megvalósuló projekt az egészség
tükrében”
Egészségre nevelő életmódprogramok a
Vadna község Önkormányzata
szervezésében:
Támop-6.1.2.-11/1-2012-1559 „Programok
a vadnaiak egészséges életmódra nevelése
érdekében” címmel
A 2013. szeptemberétől 2014. május 31-ig
tartó
időszakban
Vadna
község
Önkormányzatának képviselő-testülete a
község lakosságának életminőségének
javulását elősegítő programsorozatot
szervezett.

- Kemence építése a másik fő célkitűzése az
értékteremtő közmunkának, a Malom-park
mellett. A Faluház udvarán szeretnénk
felépíteni, tehát közterületen, hogy minden
érdeklődő hozzáférhessen. Július hónapban
kezdjük a munkát, pénzügyi fedezetét az
Idősbarát Önkormányzati Díj - hoz járó
támogatás biztosítja.
Figyelem! A hőszigeteléshez sok üvegre
szükség van, ezért kérem a lakosokat,
hogy gyűjtsenek számunkra vissza nem
váltható
üvegfajtákat
és
jelzésre
elmegyünk érte, vagy hozzák be a
Községházára!

A sikeres egészségfejlesztő eseményeken a
részvételi
arány
összességében
meghaladta a pályázati előírásokban
szereplő létszám elvárásokat. A szervezők
többek között kirándulások, bajnokságok
szervezésével, egészségügyi előadások
megtartásával,
szabadidős
tevékenységekkel,
egészségügyi
állapotfelmérésekkel, stresszkezelő és a
lelki egészség megőrzésére irányuló
csoportfoglalkozásokkal készültek.
A projekt a TÁMOP segítségével, az Új
Széchenyi
Terv
keretei
között
valósulhatott meg. Az Európai Unió és a
Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 9 988 500.-Ft.
Az alapítvány elnökségének legfőbb célja az
volt, hogy a faluközösség tagjai, az
egészséges életmód megismerése mellett,
életformájuk változtatására is kedvet
kapjanak.
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Eredmények:

méréseken és játékos vetélkedőkön,
valamint
változatos
mozgásformákon
keresztül hívtuk fel a figyelmet.

A program kezdetekor és befejezésénél
Állapotfelmérés, pingpong klub, elsősegély
és baleset megelőzést szolgáló tanfolyam, az
egészséges
életmód
megismerését,
megtartását szolgáló előadások,kirándulások
és bajnokságok színesítették a programokat.
Három alkalommal szerveztünk ún.
Egészségnapokat,
a
gyerekek
úszásoktatáson vehettek részt.

A közel egy év alatt meghirdetett, játékos
csapatversenyekkel, interaktív elemekkel
gazdagított előadások az egészséges
életmód, megfelelő táplálkozás, a rendszeres
testmozgás és stresszkezelés tematikája köré
épültek, sok hasznos ismerettel, gyakorlati
tanáccsal ellátva a hallgatóságot.
Három alkalommal szerveztünk labdarúgó
Bajnokságot a focit szerető kamaszok
részére, ahol kemény küzdelmekben dőlt el
a bajnoki cím sorsa.

A
projekt
első
lépéseként
2013.
szeptemberében, több napos „Egészséghét”
keretében végezték el a lakosok egészségi
állapotfelmérését,
egészségügyi
szűrővizsgálatát. Mindezek mellett sport- és
gasztronómiai programok, előadások
nyújtottak lehetőséget a kikapcsolódásra, az
egészségtudatos életmód megismerésére.

Kilenc hónapon keresztül biztosítottuk az
érdeklődők számára a pingpongozás
lehetőségét, biztosítva a helyszínt és a
szükséges eszközöket.
Húsz fő gyermek részére szerveztük meg az
úszásoktatást,
amely
keretében
a
kazincbarcikai Uszodával kötött szerződés
alapján szakoktató foglalkozott a tanulni
vágyókkal.

Az érdeklődők 3 túra alkalmával járták be a
Bükk és a Mátra természeti szépségeiről és
kulturális örökségéről híres tájait. 2013. ősz
folyamán kb. 100 fő vett részt a mátrai
kiránduláson, ahol megtekintették többek
között a Siroki várat és a parádi Kocsi
múzeumot, majd gyalogtúra után az egri
Szépasszony völgyben ért végett az
élményekben gazdag nap.

A nyertes pályázatnak köszönhetően
lehetőség nyílt közel egymillió forint értékű
sport-, multimédiás- és orvosi eszközöket
tartalmazó beszerzésre, de a projekt
keretében született meg a község
Egészségterve is.

Februárban téli túra keretében keresték fel a
fiatalok
az
ún. Damasa-szakadékot.
Áprilisban pedig megrendezésre került az I.
Várhegy-túra, egy teljesítményverseny,
amelyen
családok
tették
próbára
kitartásukat.
Ezt
a
versenyt
hagyományteremtő szándékkal kezdtük el,
jövőre ismét meghirdetjük.

Az
önkormányzat
képviselő-testülete
eredményesnek minősítette a 9 hónapos
eseménysorozatot. Az elsődleges szempont
a lakosok életminőségének és egészségügyi
állapotának javítása és a közösségformálás
megvalósult.
A siker a jövőben a TÁMOP-projekt
programjainak folytatására, az eredmények
továbbvitelére ösztönzi az alapítvány
elnökségét és a segítő embereket.

Három
alkalommal
rendeztünk
nagyrendezvényeket,
Egészségnapokat,
amelyeken az életmódbeli változások
szükségességére előadásokon, egészségügyi
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- Öt napon keresztül délelőtt 10 órától
délután 4-ig, illetve programtól függően
várjuk a fiatalokat.
A nyár várható programjai:

A nyár várható programjai:
Július
- Július 05. - Strand-Nap a Vadna
Parkban

Augusztus
- Augusztus 02. – Falunap – Vadnai
Várnapok
- Gyerekeknek: Hétpróba, lovagi torna,
ugrálóvár, óriáscsúszda,
kézműveskedés
- Felnőtteknek: SzuperDáridó
középkori lovagi tornabemutató,
karaoke- verseny, utcabál

- Érkezés 10 órától, a vadnaiaknak
ingyenes belépés lakcímkártyával
- 10:30 Gát ünnepélyes átadása
- egész nap strandröplabda, és
strandfoci bajnokság
- lehetőség van bográcsozásra és
szalonnasütésre
- Július 12.- II.Nemzedékek találkozója
a gasztronómiában
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel
ismét
lesz
a
Faluház
udvarán
főzőverseny, díjazással, hangulatos
beszélgetésekkel, este szabadtéri táncos
mulatság. Várjuk baráti társaságok,
családok
jelentkezését,
akik
megmutatják,
hogy
nemcsak
a
kolbásztöltésben, de a bográcsos
főzésben is éppúgy jeleskednek.
Kezdés: Faluház, 15.00
Jelentkezés: Marinné Krisztinánál a
Házban, vagy Nagyné Icánál a boltban.

- Augusztus 16. –„ Ismerd meg
településed!” – kalandtúra fiatalok és
gyermekek számára
- indulás csapatokban, játékos feladatok,
feladványok, a nap végén közös
szalonnasütés

- Július 18. – Civil Nap
Sajómenti falvak civil csoportjainak,
tehetséges fiataljainak bemutatkozása
- Göőz Pál Műv. Ház parkja, 16:00

Figyelem!

A „Községünkért és Egymásért”
Alapítvány által megvásárolt lengőteke
a Faluház udvarán felállításra került,
szabadon használható. A bábukat az
Edzőteremből kell elkérni.

Felnőtt színjátszó csoport létesítését
tervezzük, tekintettel az eddigi amatőr
próbálkozások nagy sikerére. Akiben van
elég vállalkozó szellem, és szívesen
megmutatná a benne szunnyadó tehetséget,
jelentkezzen mihamarabb a Műv. Házban!
Korhatár: 16 – 99 évesig

- Július 21.-25. – Indul a várva-várt
Nyári Tábor – ifjúsági programok a
környezetvédelem jegyében
- Lesz túra, strandolás, kézművesség,
sok
közös
játék,
beszélgetés,
bográcsozás,
szalonnasütés,
asztalitenisz-bajnokság.

Kellemes pihenést, aktív időtöltést, szép
nyarat kívánok mindenkinek!
Marinné Tóth Krisztina
Műv. Ház vezető
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