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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

16. évfolyam 2. kiadás          2016. június 

 

        ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 

 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok! 
 

A képviselő-testületnek két 
nagyon fontos feladata van: az egyik a 
falu mindennapi működtetése, amely 
során a megszavazott költségvetés 
alapján biztosítja az 
önkormányzatiságot, a lakosok 
ügyeinek intézéséhez szükséges 
személyi- és tárgyi feltételeket, az 
intézmények (Községháza, Művelődési 
Ház és Könyvtár, Óvoda) működését. 
A másik a falufejlesztés, amelyről 
most bővebben szeretnék írni.  
Ennek szintén két iránya van: 
 

- Pályázatok:  
A választásokat követő alakuló 

testületi ülésen a polgármester 
benyújtotta az ún. „polgármesteri 
programot”, amelyben vázolta 

elképzeléseit, az előttünk álló 5 év 
feladatait, célkitűzéseit. A programot 
a képviselők megvitatták, 
kiegészítették és elfogadása után a 
ciklusban folyamatosan keressük a 
megvalósításának lehetőségeit. Vadna 
nem tartozik a gazdag települések 
közé, ezért csak pályázati források 
megszerzésével tudunk előre haladni. 
A tervben szereplő célok elérése 
érdekében igyekszünk megragadni 
minden adódó alkalmat, de nem lehet 
garantálni a sikert. Előfordul, hogy 
nem kapunk támogatást, vagy éppen 
sikeres a törekvés, de nem a 
számunkra legfontosabb területen. 
Azt azért elmondhatom, hogy 
kitartással, munkával előbb-utóbb 
megvalósulnak az elképzelések. 2016-
ban a következő pályázatokat 
nyújtottuk be, vállalva az önrész 
előteremtését: 

 
1. Óvoda épületének 

energetikai korszerűsítése  
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2. Községháza - Faluház 

energetikai korszerűsítése 

(Megvalósulásuk esetén a 

rezsiköltségen komoly össze-

geket takaríthatunk meg a 

költségvetés számára.) 

3. Sport – Park, műfüves pálya 

kialakítása 

4. Községi konyha korszerű-

sítése 

5. Családi élet erősítését 

szolgáló programok megvaló-

sulása  

A benyújtott pályázatok 
eredményességéről, állásáról 
folyamatosan tájékoztatom a 
lakosságot. A szennyvízberuházás 
területén nem történt előrelépés, a 
minisztérium még nem tárgyalta a 
„kazincbarcikai agglomerációhoz” 
történő csatlakozási kérelmünket.      

  
- START-2016.Közmunkaprogram:  

 A képviselők nagy gonddal tervezik 
a START programokat. Egyrészt fontos 
szerepe van a helyi munkanélküliség 
csökkentésében és segíti a falu 
működtetését és karbantartását, 
másrészt a közmunka területek 
segítségével falufejlesztést is végzünk. 
Mindez átgondoltan valósul meg, 
előre kitűzve több év feladatait, és 
minden egyes programmal 
fejlesztünk, karban tartunk egy-egy 
falurészt, vagy utcát.  

Év elején tájékoztattam a 
lakosokat a Vadnai Krónikás hasábjain 
az idei célokról, most szeretném 
bemutatni a megvalósulás menetét és 
ütemezését, láttatva, hogy a 
kapkodásnak tűnő munkavégzés 
átgondolt cselekvést jelent. Előre is 
megértésüket kérem a félbehagyott 
munkákért, ledepózott térkövekért, 
földcsomóért stb., ígérem, hogy a 
program befejezésével helyére kerül 
minden: ha a  munkaterületeken 
elvégezzük a kitűzött fejlesztést, 
helyreállítjuk a megszokott 
környezetet, rendezett területet 
hagyunk magunk után.  

A közhasznú dolgozók jelenleg 5 
brigádba vannak besorolva: Belvíz, 
Kertész-karbantartó-fűkasza, Közutas, 
Mezőgazdasági és Parképítő, 
mindegyik saját vezetővel, állandó 
létszámmal és saját feladattal 
rendelkezik. Megfontolt tervezéssel a 
következő időrendben végezzük 2016. 
feladatait.  

         a./ Belvíz –  
munkavezető:  Siroki István   
 
Feladatok: 
 
Jelenleg a Rákóczi utca 

felújításán dolgoznak: elkészült a 
Kínálkozó előtere, kiépítették a 
Parkolót a Piac téren, most folytatják 
a parkolók építését a Templom téren, 
illetve egy sétányt készítenek a 
Trianoni emlékoszlophoz. 
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Július hónapban elkezdik a 
Bajcsy-Zsilinszky úton található 
vízelvezető árok javítását, megújítását, 
majd ezt követően az ún. Bajcsy-köz 
utcáját burkolják térkővel.  

 
b./ Közutak karbantartása - 
munkavezető: Lázi János 
 
Feladatok: 
Befejezték az Árpád úti 

járdaépítést és elkezdték a Mátyás 
király  út szemben lévő oldalán az új 
járda megépítését.  

Jelenleg a munkát felfüg-
gesztettük, mert a brigád átment a 
Szabadság térre, ahol elkezdődött a 
„Komoróczi Péter Park” kialakítása. 
Együtt végzik a feladatot a Parképítő 
brigáddal, akik eddig a Kőszínpadon 
dolgoztak. A Szabadság tér 
átalakításának augusztus hónapra be 
kell fejeződnie, az ünnepélyes átadás 
(Falunap) 2016. augusztus 6-ra van 
kitűzve.  

Ezt követően visszamennek az 
Árpád fejedelem útra, elkészítik a 
szemben lévő oldalon is a járdát, 
bekötő utat alakítanak ki az Arany 
János útról, majd rendezik a területet. 

A Parképítők befejezik a 
Kőszínpadot, megépítik a lépcsőt a 
Bán-árokban. 

Ez a két brigád szeptemberben 
ismét egyesül és a Temető kertben 
átépítjük az Urnatemetőt (a 
munkakezdésről és célokról időben 
értesítjük az érintett családokat!), 
valamint a Ravatalozó környezetét.  

c./Kertész-karbantartó  -
munkavezető: Pintér Sándor 
 
Feladatok: 
Egész évben végzik a kertészeti 

munkát a faluban (virágok gondozása, 
fűvágás, ebéd kihordás, idősek 
segítése stb.). Jelenleg részt vesznek a 
Községháza melletti Pergola 
felújításában, illetve a Komoróczi Park 
faépítményeinek elkészítésében. 
Ezután fontos feladatuk lesz az 
állomásra tervezett Esőbeálló 
megépítésben. (Vasúti Igazgatóság 
még nem adott engedélyt a 
munkakezdésre). 

Ősszel elkezdik a Sportpálya 
kerítésének kivitelezését. 

  
d./ Mezőgazdasági - 
munkavezetők: Dobos János és 
Szabon Mihály 
 
Feladatok: 
Egész évben ellátják a Községi 

Konyhát alapanyagokkal, friss 
zöldségekkel, télre megtermelik a 
burgonyát, hagymát, megtöltik a 
Fagyasztóládákat. 

 
Reményeink szerint a 

„zűrzavarosnak” tűnő helyzetből őszre 
megújult Árpád-Bajcsy-Mátyás-
Rákóczi utcák, felújított Szabadság tér, 
Ravatalozó környezete alakul ki. A téli 
hónapokban felszámoljuk az 
építkezések nyomait, hogy jövőre más 
falurész karbantartását kezdhessük el.  
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Hagy vetítsek elő néhány célt a  
2017. évi tervekből: 
- Új utcák (Mátyás-, István király 
stb.) vízelvezetésének átépítése 
- Kossuth út parkosítása 
- Temetői felső út kiépítése  
- Arany János út járdaépítés stb.   
 

Ahhoz, hogy megőrizzük 
eredményeinket a lakosság segítségét 
kérem. A térköves járdáknak előnyük 
mellett egy hátrányuk van: a kis 
résekben megtapadnak a fűmagok és 
szépen zöldellnek. Amennyiben idejük 
engedi, gyomirtózzák le a portájuk 
előtti járdaszakaszokat, ezzel sok időt 
takarítanak meg számunkra! 

 

- Közérdekű információk:   

a./ Szem előtt tartva, hogy közösségi 
termeinket minél több család 
használja, igénybe vegye, a képviselők 
módosították a bérlési feltételeket:  
 
Göőz Pál Művelődési Ház - 
Színházterem  
 

- 10.000.-FT.  50 fő-ig  
(családi rendezvények, éjszakai 
igénybe vétel nélkül)  

     -    50 fő felett 10 főként + 2 000.-Ft                                                                                                          
     -    25.000.-FT.   50 fő-ig   

(éjszakai igénybevétellel) 
- 50.000.-FT.   50 fő felett  

(éjszakai igénybevétellel)    
 
b./ Az „idősek házi gondozása” 
szociális területen, jobban kiszolgálva 

a szépkorú és rászoruló vadnai 
emberek elvárásait, szakképzett, 
főállású gondozó alkalmazására került 
sor, 2016. június 1-től, Magda Beatrix 
helyi lakos személyében. 
  
c./ Az Önkormányzat az idén is 
pályázott „Diákmunka álláshelyekre”, 
amely 2016. július 01-től – 2016. 
augusztus 31-ig tart. Az érintettek a 
Községházán érdeklődhetnek 
(Várnayné Magyar Viktória munkaügyi 
előadónál) a feltételekről, illetve 
nyújthatják be jelentkezésüket.  
 
Megköszönve érdeklődő figyelmüket, 
a nyári hónapokra kívánok minden 
lakosnak jó egészséget és tartalmas 
kikapcsolódást! 

                                                                                   
Bencze Péter                                                                                
polgármester 

                 
                 FIGYELEM! 

LOMTALANÍTÁS 
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. értesíti 
a lakosságot, hogy Vadna településen 

2016. július 11-én (hétfő)  
díjmentes lomtalanítást végez. 

A lomtalanítás alkalmával minden, 
a szeméttárolók környékére 

kihelyezett nagyobb terjedelmű 
hulladék 

(pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé 
vált eszközök, tárgyak) 

kerül elszállításra.  Kérjük, hogy az 
ilyen jellegű lomokat az ütemezés 

szerinti napokon 
reggel 7 óráig a közterületre 
kihelyezni szíveskedjenek!                                                                                       
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A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
   

                       A következő hetek várható    
                                 programjai: 
 

         JÚNIUS 
 

- Minden kedden 1300-1600 óráig a 
falugazdász fogadja az 
érdeklődőket. 

 
- Június 11. 1400- 2400:  
KEMENCE FESZTIVÁL   

 ( részletek a plakáton) 
- Június 25. :     Múzeumok 

éjszakája – Gömöri Múzeum, 
Putnok  

- Ifjúsági program szervezése 
Jó alkalom ez arra, hogy a fiatalok 
újszerű, izgalmas formában 
szerezzenek új ismereteket. Kalandos 
ismeretszerzés az éj leple alatt. 
- Június 30. : A Sajómenti Civilek 
Egyesületének hat településéről 
érkeznek gyermekek, fiatalok, akik a 
vadnai ifjúsággal töltenek el egy 
kellemes napot.  

JÚLIUS 
 

- Minden kedden 1300-1600 óráig a 
falugazdász fogadja az 
érdeklődőket. 
 

- Július 16. : IV. Nemzedékek 
találkozója  a gasztronómiában – 
főzőverseny  

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: 15.00 

- Július 18.-23. : NYÁRI  IFJÚSÁGI 
TÁBOR  

Lesz túra, strandolás,  
kézművesség, sok  
közös játék, beszélgetés, 
 bográcsozás, szalonnasütés… 
- Öt napon keresztül délelőtt 9 órától 
délután 4-ig, illetve programtól függően 
várjuk a fiatalokat.  
- Zárónap, 23-án közös szalonnasütés a 
családokkal, a tábor zárása 
 

AUGUSZTUS  
 

- Minden kedden 1300-1600 óráig a 
falugazdász fogadja az 
érdeklődőket. 

- Augusztus 06.:  
KOMORÓCZI NAP  

A felújított Szabadság tér,”Komoróczi 
Péter Park”- jának átadása 

- Augusztus  09. : Véradás  
Adj vért és ments meg három életet! 

- Augusztus 26. : Nyárbúcsúztató 
Ifjúsági Est – Szalonnapörgetés   
 

- Nyitvatartási időben továbbra is 
biztosítjuk a pingpongozás és a 
netezés lehetőségét felnőttek, 
gyermekek számára egyaránt! 

 

Szeretettel várunk mindenkit a 

programokon! Töltsük együtt a nyarat! 
 

Köszönetnyilvánítás  
Szeretném a gyerekek nevében megköszönni 
mindazoknak, akik a május 28-án megrendezett 
Gyermeknap lebonyolítását munkájukkal, vagy 

anyagi támogatásukkal segítették, és lehetővé 
tették, hogy a gyerekek arcára mosolyt csaljunk. 
KÖSZÖNJÜK!  
 

Kívánok minden olvasónak programokban 

gazdag nyarat, kellemes pihenést! 
Marinné T. Krisztina 

Göőz Pál Műv. Ház és Könyvtár 
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                Az EB idejére FOCIKLUB 

alakul a  

                Művelődési Házban! 

 
A jelentősebb meccsek ideje alatt 

kivetítővel lehetőség lesz a 

focirajongóknak együtt szurkolni 

kedvenc csapatukért, a művelődési ház 

kistermében. Első alkalommal várjuk az 

érdeklődőket az Ausztria – Magyarország 

meccs előtt, jún.14-én, kedden 17 órától!  
 

 

 
 
 

 

 
Kezdés: 14 órakor 
 

- Hagyományos kenyérlángos sütése 

- Édes és sós „kőtt” tészták 

- Csepűrágó Színjátszók: Vidám kabaré jelenetek 

- Őszirózsák Nyugdíjas Klub: Lakodalmas – népi 
hagyományok felelevenítése 

- Akkord Színpad: Móricz Zsigmond: A pofon  - népi 

színmű 

- „ Legek Legje” – utcák közötti vidám vetélkedés a 
VÁNDORKUPÁÉRT 

Egész délután: - népi játékok,  

- kézműves termékek vására 

1700: Tekergő zenekar előadása 
- Táncház 
Este:  UTCABÁL  
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