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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

14. évfolyam 3. kiadás          2014. szeptember 

 

 

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
   

 
 

„Már csitul az édes nyár - lassan elfárad, 
Bár gyönyörű szemében még izzik a láng. 

Langyos szellő fújja az üres utcákat, 
Szikkadt levelektől serceg a verandánk.” 

 
Gyorsan elrepült a nyár, bár az időjárás 
nem volt túl kegyes hozzánk, ennek 
ellenére gazdag, tartalmas programokon 
vehettek részt az érdeklődők. 
Júliusban a Nemzedékek találkozója a 

gasztronómiában címmel ismét 
megrendeztük a már hagyománnyá 
váló főzőversenyünket, ahol a csapatok 
nagyon jó hangulatban, változatos, 
ízletes ételkülönlegességekkel 
kápráztatták el a zsűrit.  
A Sajómenti Civilek Egyesületének 
jóvoltából Civil Nap keretében idén is 
vendégül láthattuk a környékbeli 
amatőr művészeti csoportok képviselőit. 

A Nyári Ifjúsági Táborunk a hónap 
harmadik hetében gazdag 
programokkal várta a gyerekeket.  
Harmincöt fiatal vett részt a csapatépítő 
játékokon, kézműves foglalkozásokon, 
rendőrségi előadáson. Természetesen 
elmaradhatatlan része a tábornak a 
túrázás, és a strandolás. Az idén a 
Lázbérci tavat jártuk körbe, 
versenyeztünk, számháborúztunk az 
Upponyi szikláknál, lubickoltunk a 
barcikai strandon és a tábort az idén is 
közös szalonnasütéssel zártuk. 
Élményekkel gazdagodva, sok 
nevetéssel, jókedvűen, feltöltődve 
búcsúztunk a gyerekcsapattól. Jövőre 
ismét visszavárjuk őket. 
Az augusztust a falunap, a Vadnai 

Várnapok rendezvényfolyamával 
kezdtük. A gyerekek, felnőttek egyaránt 
megtalálhatták a kedvükre való 
szórakozást a középkort idéző díszletek 
között.  
A jó hangulatról a számtalan fellépő 
művész gondoskodott, a zenei paletta 
minden igényt kielégített. 
Az esti tűzijáték fényei felejthetetlenné 
tették ezt a napot. 
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Az ősz várható programjai: 
SZEPTEMBER 

- Szeptember 10.  1500 – Borsod-Torna-
Gömör Egyesület fóruma  
 A Leader  csoport munkatársai 
tájékoztatják a résztvevőket az aktuális 
pályázati lehetőségekről, 
vidékfejlesztési stratégiákról. Segítséget 
nyújtanak a pályázatokkal kapcsolatos 
ügyintézésben. 
Célcsoport: őstermelők, gazdák, 
vállalkozók, civilek 
 
- Szeptember 13. 1000 – Nyárbúcsúztató 
Dalostalálkozó 
A találkozón lehetőség lesz a 65 éven 
felülieknek regisztrálásra, ami egy éven 
keresztül havonta egy alkalommal, friss 
zöldséget, gyümölcsöt, és recept füzetet 
biztosít. Továbbá lehetőség lesz a 
klubtagok által főzött közös ebédre, 600 
forintos áron. 
 
- Szeptember 13. 1500 – Szüreti 
felvonulás és mulatság 
Gyülekező a Műv.Háznál 15 órakor, 
felvonulás a Kassai úton keresztül a 
Szabadság térre, majd ott folytatódnak a 
programok. 
Részletes leírás a következő oldalon. 
 
- Szeptember 17. 1600 –Vidékfejlesztési 
tájékoztató  
Csikász Gábor, a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat működéséről, és a 2014-
2020-as Vidékfejlesztési Programról tart 
előadást. 

 
- Szeptember 27. – I. Bánvölgye 
Nyílröptető Viadal és Családi Hétvége 
 Íjászkodás, lovaglás, kézműves 
foglalkozások 
13 órától a Csodamalom Bábszínház: 
Vitéz László c. előadását láthatják. 

A részletes program a következő 
oldalon. 
 
Minden kedden 1300-1600 -  Falugazdász 
fogadóóra. 

OKTÓBER 
- Október 02. 1600 – Közmeghallgatás  
Vadna Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete közmeghallgatást 
tart.  
- Október 02. 1700 - A 2014-es 
Önkormányzati Választás polgármester- 
és képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 
 
- Október 10. – Teaházi Est 
 Klubfoglalkozás fiataloknak, sok 
beszélgetéssel, sok nevetéssel, játékkal 
 
- Október 12. – 2014-es Önkormányzati 
választás 
Szavazataikat, az I. Szavazókör 
helyiségében, a Göőz Pál Művelődési 
Ház nagytermében adhatják le 600-tól 
1900-ig. 
 
- Október 22. – Idősek Estje 
 Már hagyománnyá vált, hogy ezen az 
estén a település szépkorú lakói felé 
tiszteletünket fejezzük ki, és műsorral, 
vendéglátással kedveskedünk. 
 
- November 07. 1700 – Tökös játszóház 

Töklámpások faragása, tökös-almás 
rétes sütése. 
 
- November 08. 1900 – Halloweeni 
Batyus Bál 
Zenél: Újhelyi István 
 
- November 12. – Véradás 
 
- November 15. – Kiállítás: Vadna 
múltja és jelene 
- szoboravatás 
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      Tisztelt Falunépe!              

Kezdetét veszi Vadnán a szüreti mulatság ünnepsége! 
Szóljon mindenki sógornak, komának,Eljött az ideje a szüreti felvonulásnak 

Az Úr 2014-ik esztendejében ne üljön bánatosan, tétlen, 

Találkozzunk szeptember 13-án szombaton délután 

3 órakor a Kultúrház előtti téren. 
Innen indulunk traktoron, lóháton,Aki nem jön el, a kapuba várjon! 

Népi táncosok a körtáncokat járják, csatlakozzon hozzájuk,  
aki leli párját! 

Felvonulás útvonala. 
Kultúrháztól indulva tovább a Kassai úton a Szabadság térre! 

 

     Program a Szabadság téren: 

- óvodások szüreti műsora 

- Vadnai Csepűrágók Társulatának komédiázása 

„A beteg disznó” címmel 

- Őszirózsák Nyugdíjas klub kórusa bordalokat énekel 

- Sajóvelezd Néptáncegyüttes ropogós csárdást táncol 

     Vidám vetélkedők a bátor jelentkezőknek: 

- lopószívó verseny, hordógurítás, puttony- és asszonyhordás 

Egész délután: -Hagyományos népi ételek sütése a téren! 

-Helyi, házi készítésű termékek árusítása! 

 

ZENE, TÁNC, UTCABÁL HAJNALIG! 

 

Estebéd:-gulyásleves, ételjegy 350.-/db áron megvásárolható a 

Műv. Házban ( Az elővételben megvett ételjegyek arányában tudjuk 

biztosítani az ételt!!!) 
 

Kedvezőtlen időjárás esetén a programok a Műv. Házban kerülnek 

megrendezésre változatlan kezdési időponttal. 
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