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    Ma büszke a szívem, 
Hogy magyar vagyok. 
Izzik a lelkem, 
És szemem ragyog. 
Ma minden levél, 
Minden ág 
Egy szót suttog: 

MAGYARORSZÁG..! 
 
 

Ne csak dísz 
Legyen a kokárda! 
Légy Te is 
Büszke hazádra! 
Szívünkben hevesen dobognak 
A harcos ősök, 
Lelkünkben még ma is éltek, 

Márciusi Hősök! 
 

A mi forradalmi kokárdánk 1848. 
március 15-én vált ismertté, a márciusi 
ifjak tűzték kabátjukra. Első példányát 
Szendrey Júlia Petőfinek varrta, hogy 
azt viselve szavalja el a Nemzeti dalt. 
Nemzeti trikolorunk ekkor vert gyökeret 
a magyar nép tudatában.                           

A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld 
pedig a reményt jelképezi. A mai zászlót 
használták a szabadságharc idején 
polgári zászlónak, majd néhány 
változtatás után 1957-ben tértünk újra 
vissza először állami, 2000-től pedig 
polgári zászlóként is. 



 

ÖNKORMÁNYZATI 

HÍREK 

 
 
  Kedves Vadnai Lakosok! 
 
Tisztelettel tájékoztatom az újság olvasóit a 
képviselő-testület eddig végzett 
munkájáról, kitűzött céljainkról és a 
faluközösséget érintő eseményekről, 
történésekről.  
 

A helyi önkormányzat 
gazdálkodásának alapja az éves 
költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el 
a törvényben meghatározott kötelező, 
valamint a kötelező feladatai ellátását nem 
veszélyeztető önként vállalt célokat. A 
képviselő-testület elfogadta a február 9-én 
tartott ülésén a Község költségvetését, 
63 120 000.- Ft bevétellel és ugyanennyi 
kiadással. A költségvetési rendelet szerint 
hiány nem tervezhető. Bízunk benne, hogy 
a gazdálkodás tartható lesz egész évben a 
megtervezett pályán. Legnagyobb kiadási 
tételek a közigazgatás, óvodai nevelés, 
Községi Konyha és a közművelődés 
működtetése, valamint a falukarbantartás, 
szociális és gyermekétkeztetés, háziorvosi 
alapszolgáltatás, lakásfenntartással 
összefüggő kiadások.  
 
Információ frissítés: Vadna községben első 
lakást építők, vagy lakást vásárlók 90 napon 
belül 25 000.-Ft támogatást igényelhetnek 
az adás-vételi szerződés bemutatásával. 
 

Március 1-én elindult a START-2016. 
Közmunkaprogram. A belügyminisztérium 
jóváhagyta a benyújtott terveket és négy 
terület fejlesztésére, munkavégzésére adott 
támogatást.  

A közmunkáról mindenkinek megvan a saját 
véleménye, de kihasználva az újság 
nyilvánosságát, szeretném a területet és a 
céljait más szemszögből is megvilágítani: 

 A képviselők nagy gonddal tervezik 
minden év őszén az új programot, 
munkaterületeit és költségvetését. Hiszen 
nagy lehetőséget és nem gondot látnak a 
közmunka programban. Fontos szerepe van 
a helyi munkanélküliség csökkentésében, 
ezért mindig nagy létszámigénnyel nyújtjuk 
be a pályázatot. 

Minden dolgozni akaró, a munkát 
elvállaló helyi munkanélkülire számítunk, 
évről-évre szerződést biztosítunk számukra. 
Ezzel lehetővé tesszük, hogy ne ölbe tett 
kézzel várják a szociális ellátást, hanem 
értelmes és a közösség számára hasznos 
munkával keressék meg a munkabért. Az 
átlag 53 000.-Ft-os fizetés szellemesen 
szólva „megélhetéshez kevés, az 
éhenhaláshoz sok”, de mégis tartást biztosít 
az embereknek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy 
településünkön a kerti lopások, az 
erőszakosabb bűncselekmények alig-alig 
fordulnak elő. (Rendőrségi statisztika 
alapján 2015-ben 0 %-os volt a helyi 
bűnözés.)     

A program részt vevői nélkül szinte 
elképzelhetetlen a falu működtetése és 
karbantartása. Ott vannak a dolgozóink 
minden intézményben. Segítik a hivatali - és 
az óvodai munkát, a konyhai főzést, aktívak 
a közművelődés területén, működtetik a 
Faluházat, Edzőtermet és Ravatalozót. 
Legnagyobb igyekezettel végzik az otthoni 
idősgondozást, ebédkihordást, segítenek a 
rászorulóknak.  A szépkorúaknak nem kell a 
„szomszédba menni”, ha fát kell hasogatni, 
szenet behordani, vagy elvégezni a téli hó 
eltakarítását. Minden helyi lakos igényelheti 
csekély díj fejében a favágást (motoros 
fűrésszel), vagy a kistraktor igénybevételét 
stb.  



Ott vannak a falu utcáinak, tereinek 
és a Temető kert karbantartásánál. 
Megteremtik a tisztaságot, szépítik a 
települést. A mezőgazdasági brigád egész 
évre ellátja a Községi Konyhát 
zöldségfélével. 

A közmunka programok nyújtják évek 
óta az egyetlen lehetőséget a 
falufejlesztésre. Munkájuk révén szűnnek 
meg évtizedes problémák a járdaépítés, 
karbantartás területén. Új építmények 
nőnek ki a földből, mint a Faluház udvarán 
épített Kemence és a Kőszínpad. Megújult a 
buszmegálló, egyre több utcán épül ki a 
vízelvezetés és folyamatosan renoválják a 
középületeket.  

Mindez átgondolt munkaszervezéssel 
valósul meg. Minden területen brigádok 
végzik a tevékenységet és negyedévente 
tartunk ún. „Közmunkás megbeszéléseket”. 
Ezeken értékeljük az elvégzett munkát, 
javítjuk a hibákat és kitűzzük a következő 
időszak feladatait.      

Természetesen látják a képviselők az 
anomáliákat is. Észlelik az italozást, vagy a 
munkaidő kihasználatlanságát, a lógást. 
Törekszünk a munkamorál javítására.  
Munkabér megvonással büntetjük az 
ittasságot, amelynek a száma relatíve kevés 
a 70 fős átlaglétszámhoz képest, erősítjük a 
brigád szellemet, folyamatosan javítjuk a 
munkaszervezést. Összességében a 
képviselő-testület több előnyét látja a 
közmunkának Vadna falu életére, mint 
hátrányát! 

Mindezek tükrében bemutatom az 
idei év feladattervét, célkitűzéseit: 
Létszám:    70 fő 
Időtartam: 2016. március 01-től  - 2017. 
február 28-ig. 

 
a./ Belvízelvezetés: 
Dologi kiadás (beruházásra fordítható 
költség):  2 437 490.-Ft.   
 

Feladatok: 
- Járdajavítás: Kassai út (Óvoda utcája), 

Szabadság tér 
- Vízelvezető árok javítása: Kossuth út- 

és Ravatalozó Parkolójánál 
- Vízelvezetési árok kiépítése: Bajcsy-

Zsilinszky út 
- Járda szegélyezése: Bajcsy-Zsilinszky 

út 
 

b./ Belterületi közutak karbantartása: 
Dologi kiadás:          6 294 481.-Ft.   
 
Feladatok: 

- Árpád úti járdaépítés befejezése 
- Új járda: Árpád út, Mátyás út 

szemben lévő oldalán  
- Parkoló kiépítése: Rákóczi út (Piactér, 

Faluház 2 db, Sétány) Arany János út, 
Óvoda akadálymentesített 
Parkolójának bővítése 

- Útépítés: Bajcsy-köz 
 
c./ Helyi sajátosságok: 
Dologi kiadás:         6 851 841.-Ft.   
 
Feladatok: 

- Kőszínpad befejezése 
(„Komoróczi Péter”) Emlékpark 
kialakítása (Szabadság tér) 
 Sport-Park kialakítása (Focipálya) 

- Fásítás 
- Vasúti esőbeálló készítése 
- Ravatalozó környékének 

rendbetétele 
- Posta lépcsőjének javítása 
- Urnatemető átépítése 

 
d./ Mezőgazdaság: 
Dologi kiadás:         3 538 272.-Ft.   
 
Feladatok: 

- Községi Konyha ellátása zöldségekkel, 
Őszi vadgyümölcsök szedése és lekvár 
készítése 



 
Hulladéktároló edények: A Sajó-Bódva és 
Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési 
Társulás sikeres pályázatának köszönhetően 
új Hulladékgyűjtő edényzetek kerülnek 
kiosztásra. Minden vadnai háztartás 1 db 
120 l háztartási- és 1 db 120 l szelektív 
hulladék gyűjtésére alkalmas tárolóedényt 
vehet át Megállapodás aláírása ellenében. 
(Az igazoltan 1 fős háztartás kérés alapján 
kaphat 60 l-es edényt.) 
Kiosztás módja: A Községháza udvarán a 
háztartás egy nagykorú tagja személyesen 
írja alá a Megállapodást, ennek ellenében 
átveheti a 2 db edényt. – Kérésre a 
közmunkások segítségével házhoz szállítjuk 
a Kukákat, személyes aláírás után!- 
 
Kiosztás időpontjai:  
2016. március 16. (szerda)  08.00 – 14.00  
2016. március 17.(csütörtök)08.00 – 16.00 
 
Előzetes érdeklődés:  
Polgármester – 70 315 -3703 Telefonon! 
 
Figyelem! A szelektívgyűjtő edényzet, havi 
egy alkalommal történő elszállítására első 
alkalommal, várhatóan 2016. május elején 
kerül sor. Mindenki előzetes értesítést kap a 
Zöld Völgy Nonprofit Kft. részéről.                                                                                                                
 

Bencze Péter                                                                                 
polgármester 

 

EBOLTÁS! 

 

Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása  

 

Minden 3 hónapos kort betöltött ebet 

chippel kell megjelölni és kötelező 

veszettség elleni védőoltásban részesíteni, 

majd évente a veszettség elleni oltást 

ismételni kell! Védőoltás csak chippel 

megjelölt ebeknek adható! 

 

 

A veszettség elleni védőoltás, 

féregtelenítéssel: 

Tavalyi áron: 4.000.-Ft /eb 

A chippelés: 3.500.-Ft / eb 

 

Aki nem rendelkezik oltási könyvvel, oltási 

könyv ára: + 500.-Ft 

A háznál oltás díja udvaronként + 1.000.-

Ft, háznál chippelés díja + 1.000.-Ft 

udvaronként. 

Az oltás időpontja és helye: 

2016.03.29. (kedd)      08:00 - 10:00 

Polgármesteri Hivatal 

2016.03.30. (szerda)    08:00- 9:00 

Polgármesteri Hivatal 

 

Háznál oltás : 2016.03.30. (szerda) 9:00 

óra után. Jelentkezni az oltás helyszínén 

és a Hivatalban Várnayné Magyar 

Viktóriánál lehet. 

A 164/2008. FVM. Rendelet értelmében a 

szlovák állatorvos által végzett veszettség 

elleni védőoltás a hatályos magyar 

jogszabályok szerint nem fogadhatók el 

érvényes veszettség elleni védőoltásnak! 

Felhívom figyelmét, hogy a hatósági 

állatorvosok és a Polgármesteri Hivatal az 

oltást és chippelést ellenőrizni fogja, s a 

törvény értelmében ennek elmulasztása 

esetén 90.000.-Ft-lg terjedő pénzbírsággal 

sújtja a tartót. 

       

 Tisztelettel: 

   Dr. Minár Gyula sk. 

B-A-Z. Megyei Állatorvosi Kamara Elnöke 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
Kívánunk minden olvasónknak! 

 

 
 
 
 
 
 



A Göőz Pál  Művelődési Ház hírei 
                       A következő hetek várható    
                                 programjai: 
 

 

- Március 11. 1530:   
Ünnepi megemlékezés 

 

- Március 17. 1500 – 1700:   
Fel a netre öregem  
-  Számítógépes ismeretszerzés 

kötetlen formában, önkéntes 
fiatalok segítségével 

- internethasználat időseknek  
 

- Március 19.1400: 
Amatőr Asztalitenisz Bajnokság  
- Nevezés márc.18-ig, nemtől, kortól 

függetlenül. Várunk mindenkit , 
aki szeret pingpongozni 

- Díjazás: Vándorkupa, oklevél 

- Március 26. 1500:  
Húsvéti játszóház  
-  játékos feladatok, tojáskereső- 

verseny, nyuszi-simogató 
 

- Április 8.1700 :  
Az én szakmám 

- ifjúsági program – érdekes szakmát 

űző emberek bemutatkozása, 

segítségnyújtás a pályaválasztáshoz 
 

- Április 09. 1500:  
Költészet Napi Versmondó Gála 
 

- Április 14. : 
Egészséges fejlődés kisgyermekkorban 

- baba-mama program 

- védőnővel folytatott kötetlen 
beszélgetés,  

  

- Április 16. :  
Bánvölgye Borverseny Nagybarcán 
 

- Április 23. : 
 Várhegy Teljesítménytúra 

- Április 28. : Anyák Napi 
Játszóház 

 
 
Helyi hírek mobilon? Lehetséges 

 

Településünk hírei mobiltelefon 

alkalmazáson is olvashatóak. Töltse le 

telefonjára vagy táblagépére az ingyenes 

Helyi HírlApp alkalmazást, és értesüljön 

elsőként önkormányzatunk híreiről. 

Az alkalmazás szolgáltatásai: 

Hírfolyam, térkép és címtár, hivatal adatai, 

elérhetősége, polgármesteri köszöntő és a 

település bemutatkozó oldala.  

A hírfolyamban találják 

önkormányzatunk híreit. Az alkalmazás 

segítségével azonnal értesülhet a friss 

információkról azok megjelenésével 

egyidőben. A friss hírekről értesítés küld a 

rendszer. 

A térkép és a címtár menüpont alatt 

településünk fontos helyeit, elérhetőségét 

találja meg. Ezeket térképen is böngészheti. 

A különböző helyeket kategóriákba sorolva 

találja meg a címtárban.  

A hivatal menüpontban a 

Polgármesteri hivatal fontosabb adatait, 

nyitva tartását adtuk meg, illetve itt 

olvashatják a polgármesteri köszöntőt és itt 

mutatjuk be a települést a hozzánk 

látogatóknak. 

Az alkalmazás jelenleg Android és iOS 

operációs rendszerre érhető el.  Ha a 

helyadatok küldése nincs letiltva, a letöltést 

követően településünk alkalmazásoldala 

jelenik meg a készülékén. Ha a helyet 

tévesen ajánlotta fel a rendszer, vagy máshol 

telepíti az alkalmazást, településünket a 

beállítás menüpontjában kézzel is ki tudja 

választani.  



Letöltéshez használják a 

http://onelink.to/helyihirlapp linket, vagy 

olvassák be a cikk alján található QR 

kódot. 

                     
Ezt a kódot a telefonnal lefényképezve is 

le lehet tölteni az alkalmazást. 

Az alkalmazás, és az érkező hírek 

fogadása INGYENES! 

Töltsd le, és értesülj első kézből a helyi 

információkról! 

 

Az oldal feltöltése, cikkek elérése 

MÁRCIUS 20-tól lesz elérhető! 

 

Marinné Tóth Krisztina 

Műv. Ház vezető

 

                 Meghívó 
                     Vadna Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 

                      Önt és családját 
                          az 1848/49-es magyar forradalom  

                            és szabadságharc évfordulójának tiszteletére  

                 2016.március 11-én  
                        tartott ünnepségre 

                                     Ünnepi program: 
                                          15:30  Református templom 
                                   Ünnepi Istentisztelet, igét hirdet  
                                                Nagy Ákos Róbert,esperes úr 
                                         16:00 Göőz Pál Művelődési Ház 

- Óvodásaink ünnepi megemlékezése 

- Színjátszó kör verses műsora 

- Ünnepi beszédet mond , és helyi 
értékeket mutat be  

                             Bencze Péter, Vadna község polgármestere   

- Megemlékezés Hősi halottjainkról   
                           Közreműködik az  
                          Őszirózsák Nyugdíjas Klub Népdalkórusa 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


