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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

16. évfolyam 3. kiadás          2016.szeptember 

 

        ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 

 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok! 
 

Vadna község önkormányzatának 
képviselő-testülete nevében  két nagyon 
fontos őszi rendezvényre szeretném 
felhívni a lakosság figyelmét.  

A szép korúak iránt érzett 
tiszteletünket és megbecsülésünket 
fejezzük ki az Idősek Estélyének 
megrendezésével, melyre minden év 
őszén sor kerül. Az idén a programot a 
következő időpontban tartjuk: 

2016.október 21. 
Göőz Pál Művelődési Ház 

Tájékoztatom Önöket, hogy 
Vadna község Önkormányzatának 
képviselői, testületi ülés keretében, 
Közmeghallgatást tartanak, amelyre 
hívjuk, várjuk az érdeklődő 
lakosokat! 
Ideje: 2016.november 17. (csütörtök) 
Helyszín: Göőz Pál Művelődési Ház 
és Könyvtár 

A következő képviselő-testületi 
rendeletről szeretném tájékoztatni a 
lakosságot: 

A településen első lakást vásárló 
lakosok, a szerződéskötést követő 90 
napon belül, a képviselő-testülethez 
benyújtott kérelem alapján, egyszeri 
25.000 forintos támogatásra jogosultak. 
További információ kérhető a rendelettel 
kapcsolatban a Községházán. 

Tájékoztatom továbbá a 
lakosságot, hogy az ÉRV Zrt szolgalmi 
jogot jegyeztetett be több vadnai bel – 
és külterületi ingatlanra. Az érintettek a 
vázrajzot megtekinthetik az 
Önkormányzat épületében. 

Bencze Péter  
polgármester 

FIGYELEM! 

Magyarország Köztársasági Elnöke 

Országos Népszavazást tűzött ki. 

Ideje: 2016. október 2. 
Vadna községben a szavazás 

helyszínéül kijelölt intézmény: 

Göőz Pál Művelődési Ház és Könyvtár 

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart. 
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A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
  

           Halld a hulló lomb sohajját, 
    Bús és mégis oly szelíd, 

           Nézd a napfény ragyogását, 
      Bágyadt, mégis melegít.” 

… Nyári visszatekintés … 

Gyönyörű, élményekkel teli nyári 
hónapok állnak mögöttünk. A téli morcos 
időre felkészülve az emlékek 
felidézésével szeretnénk erőt gyűjteni. A 
június, a nyári szünidő kezdete a bátrak 
számára szervezett Csillagtúrával indult. 
Az éj sötétjében, a csillagok kíséretével 
tettünk sétát a Várhegyre, ahol a ciripelő 
tücsökzene adta a kíséretet a vidám 
csapatnak. Szalonnasütés, beszélgetés a 
tűz körül… Nem is kezdődhetett volna 
szebben a nyár. Örömömre szolgált, 
hogy nem csak a fiatalság, de családok, 
és az idősebb korosztály is képviseltette 
magát. 

 
Az idén immár második alkalommal 
került megrendezésre a Nyárköszöntő 
Kemence Fesztivál. A ragyogó nyári 
napsütés adta a keretet ennek az igazán 
családias programnak. Szórakoztató, 
műsorokban, humorban nem volt hiány, 
amiről a helyi színjátszók, a Csepűrágók, 
valamint a sajókazai vendég fellépők, az 
Akkord Színjátszó Társulat gondoskodott. 

Az Őszirózsák Nyugdíjas Klub kórusa 
Lakodalmas népszokásokat elevenített 
fel, majd a Tekergő zenekar húzott 
talpalávalót, és táncoltatta meg a 
közönséget. A kemencéből szálló finom 
illatok, az ízletes „kőtt” tészták sok 
látogatót vonzottak az idén is. A délután 
hagyományosan az „utcák közötti 
versengéssel” folytatódott. Nemcsak 
ügyességükről tettek bizonyságot a 
résztvevők, de megmutathatták azt is, 
mennyire tudnak együttműködni. Az idei 
versengés győztese ismét a Dózsa 
György utca lett, immáron második 
alkalommal szerezve meg a kupát. A nap 
zárásaként utcabálon szórakozhatott a 
falu népe. Június utolsó napján a 
Sajómenti Civilek szervezésében, 
Vándortábor keretében 4 település 
fiataljait láttuk vendégül.  
A július a helyi biztonságért oly sokat 
tevő Vadnai Polgárőrség részére 
szervezett „Családi Polgárőr Nap”-pal 
indult. Közös főzés, beszélgetés, jó 
hangulat jellemezte a programot. 
Az idei nyár gazdag volt családi 
rendezvények tekintetében is. 
Keresztelők, esküvők, születésnapok, 
családi találkozók sora színesítette a 
művelődési ház napjait. Ezúton is 
gratulálunk, minden családtagnak, akik 
életük fontos pillanatait nálunk 
ünnepelték. 
A nyári forróságot kihasználva 
gyógyfürdőzést is szerveztünk 
Tiszaújvárosba, de nem minden 
alkalommal volt hozzánk kegyes az 
időjárás. A Nemzedékek találkozása a 
gasztronómiában címmel tartott 
főzőversenyre zuhogó esőben indultunk. 
De a bátor, lelkes vadnai csapatokat a 
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zord idő sem tántorította el. Nagyszerű 
ételek készültek, a jó hangulat pedig 
elfeledtette a mostoha körülményeket. 
Évek óta július harmadik hetében kerül 
sor a számunkra legkedvesebb nyári 
programra. A Nyári Ifjúsági Tábor 
megrendezésére mindig nagyon 
készülünk. Az idén is sok-sok játékkal, 
versenyekkel, túrákkal, számháborúval, 
kirándulással, kézműveskedéssel vártuk 
az ifjúságot. Harminc fiatal és gyermek 
arcára sikerült mosolyt varázsolni, ami 
számunkra is feledhetetlenné tette ezt a 
hetet.  

 
Augusztus elején lázas készülődés zajlott, 
sok-sok kéz közös munkájával valósult 
meg a Komoróczi Péter Várnap. 
Köszönet mindenkinek, aki segített a 
díszítésben, hiszen igazán hangulatossá 
sikerült varázsolni a teret, köszönet 
mindazoknak, akik segítettek pakolni, 
rendet rakni, sátrat állítani, akik finom 
ebédet főztek, akik egész nap 
hangosítottak, vagy bármi más módon 
hozzájárultak a program sikeréhez. 
KÖSZÖNÖM! 
A gyerekek délelőtt az óriáscsúszdán és 
az ugrálóvárban szórakozhattak, 
középkori táblás játékokkal és népi 
játszótérrel is vártuk őket. A kicsik a 
Csiribiri zenekarral nótázhattak együtt. A 
nap jelentős pillanata volt a nagyon 
szépen felújított Komoróczi Park 
ünnepélyes átadása. 

A délután folyamán vendégül láthattuk 
az Operett Miskolcz művészeit, nagyokat 
kacagtunk Straub Dezső és kolléganője 
tréfáin, majd Sancy nótáin perdült táncra 
a közönség. Este utcabál zárta a 
programot.  

 
A hónap második felében ismét 
lehetőségünk nyílt megszínesíteni a 
gyerekek vakációját. Erzsébet tábor 
keretében vártuk gazdag programokkal a 
helyi fiatalságot. Augusztus utolsó 
vasárnapján Bányásznap keretében 
tartottunk ünnepi megemlékezést és 
emléktábla avatást a Faluháznál, ahol az 
idén a Gyöngyösi Bányász Fúvós 
Zenekart láthattuk vendégül. 
Szeptember hónap két legjelentősebb 
kulturális eseménye a Szüreti Fesztivál, 
és a Magyar Népmese Napja volt. 
Előbbin idén is felelevenítettük a szüreti 
hagyományokat. A gyönyörű 
szeptemberi napsütésben roppant 
hangulatos volt a zenés felvonulás, 
köszönet érte traktorosainknak és a 
polgárőrség tagjainak, és a délután 
folyamán egymást váltották a színpadon 
a nagyszerű fellépők. Óvodásaink 
műsorával kezdődött a produkciók sora, 
de volt itt zene, vers, nótázás, tánc is 
bőven. Mindenki megtalálhatta a 
kedvére valót. A művelődési ház 
dolgozóinak és önkéntes segítőknek az 
áldozatos munkáját dicséri, hogy egész 
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délután finom kemencés sülteket 
fogyaszthattak a jelen lévők.  
A Magyar Népmese Napján Misi mókus 
kalandjait bemutató bábelőadáson 
mulathattak a gyerekek, majd 
természetes anyagokból készíthettek 
mesés csodákat. 
Szép volt ez a nyár, remélem mindenki 
jól szórakozott programjainkon! 
Az őszi időszakban is szeretettel várunk 
minden látogatót a Göőz Pál Művelődési 
Házban! Az aktuális programok részletes 
plakátjait és az eseményekről készült 
képeket megtalálják a művelődési ház 
facebook oldalán. 

Marinné Tóth Krisztina 
műv. ház vezető 

 

Őszi programajánló 

Október 
- Minden kedden 1300-1600 óráig a 

falugazdász fogadja az 
érdeklődőket. 

- október 03-07.: Digitális szakadék 
csökkentése - Számítógépes 
tanfolyam 

- október 07. 18:00: Ősz a 
könyvtárban – mesék, versek őszi 
hangulatban 

- október 12. 17:00: „ Nem úgy van 
most, mint volt régen…” 
Irodalmi est sok zenével 

- október 15. 19:00: Polgárőrbál 
- október 21. : Idősek Estje 
- október 28. 17:00: Tökös Játszóház 

„ Gyaloglás az egészségért” – október 
hónapban az Őszirózsák Nyugdíjas 
Klub tagjai várják a résztvevőket 
közös sétára a Vadna Parkba, majd 
ezt követően bográcsozásra. Időpont, 
részletek a későbbiekben. 

November 
- november 05. 20:00: Halloweeni 

Batyus Bál – a műv. ház bálja 
- november 11. : Márton napi 

ludasságok- kézműves játszóház, 
Márton napi tűz gyújtása 

- november 12. : „ Hogyan éltünk a 
60-as években?...”-  vándorkiállítás 
a Sajómenti Civilek szervezésében 

Kérünk minden olvasót, akinek van a 
tulajdonában e korszakot idéző tárgy, 
bútordarab, irat, ruházat, használati 
eszköz, hozza be november 7-ig a műv. 
házba! 

- november 15. : Véradás 
- november 17. : Közmeghallgatás 
- november 27. 15:00: Advent 1. 

vasárnapja - Gyertyagyújtás 

Vadna TV 

2016.októberi műsorterv 

október  02. (vasárnap) 16
00

-24
00

: 

- Magyar Népmese Napja  
- Bábelőadás , kézműves foglalkozás 

október  04. (kedd) 8
00

-12
00

: 

- a vasárnapi adás ismétlése 
október  09. (vasárnap) 16

00
-24

00
: 

- Magyar Népmese Napja  
- Bábelőadás , kézműves foglalkozás 

október  11. (kedd) 8
00

-12
00

: 

- a vasárnapi adás ismétlése 
október  16. (vasárnap) 16

00
-24

00
: 

- „ Nem úgy van most, mint volt 
régen…” - Irodalmi est sok zenével   

október  18. (kedd) 8
00

-12
00

: 

- a vasárnapi adás ismétlése 
október  23. (vasárnap) 16

00
-24

00
: 

- „ Nem úgy van most, mint volt 
régen…”- Irodalmi est sok zenével   

október  25. (kedd) 8
00

-12
00

: 

- a vasárnapi adás ismétlése 
október  30. (vasárnap) 16

00
-24

00
: 

- Idősek estje 
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