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 „Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki 
imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt 
fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!”  
 
 

Petőfi él! De nem mint hiszitek, 
Nem int bágyadt tekintetű öreg. 
A kor arcára nem vésett redőt, 
Fehér hajjal ne képzeljétek őt. 

Fejét fenn hordja most is; szeme is 
fényes; 

Oly fiatal még: csak huszonhat éves! 
 

Petőfi él! De nem volt soha rab. 
Ne higgyétek, nem hord ő láncokat! 
Kard van kezében, ajkán harci dal; 

Előreszáguld mint a bősz vihar, 
És túlharsogja az ágyúk moraját 

Szent himnusza, egy szó: 
Világszabadság! 

 
 

Petőfi él! Lánglelke fenn virraszt. 
Vénség, halál sohasem érik azt. 
Lázas szívével, ifjan, szabadon 
Él és fog élni, édes magyarom. 

Lesz trónok és országok pusztulása; - 
De az ő sírja mégse lesz megásva! 

 
             /Reviczky Gyula : Petőfi él!/ 

 

 

 



ÖNKORMÁNYZATI  

HÍREK 

 
 
  
Tisztelt Újságolvasók! 
 
„CUM MOL, CUM SERVIS, CUM 
LIBERTINUS, CUM ARATRIS…….” 
 
Évszázadok homályából hangzanak a szavak 
Borsod vármegye ispánjának, a miskolcz -
nembeli Bors úrnak a végrendeletéből: 
 … a két Vadnát minden tartozékával, 
nemeseivel és jobbágyaival egyetemben a 
Borsmonostori apátságra hagyatékozza…. 
( Az apátság Sopron vármegyében volt. 
Milyen érdekes, hogy a község új urai ilyen 
messze éltek birtokaiktól?!)  
1237-et írunk. Hivatalos iraton először 
találkozunk Vadna nevének említésével, 
ezért innentől számítjuk alapítását. A 
Testamentumon neve „Vodu”-ként 
szerepel, amely a szláv voda – vizes szóból 
származik. (A nyelv szláv eredetű lakosságra 
utal.) Rá is szolgáltunk erre a névre, hiszen 
két folyóvizünk van: Sajó-folyó, Bán-patak, 
több forrásunk: Bakó-, és Koszla-kút, és sok 
tavunk. A falu neve a későbbiekben így 
változik: Wedna, TothWedna,  Alsó- és Felső 
Vadna (a határ a mai Bán-árok volt és 
feljegyezték, hogy mindkét falurész saját 
bírót választott), Vadna falu!  
                            1237 – 2017.  
780 éve küzdenek az itt élő emberek, a 
gyönyörű, kies, de sokszor zord Sajó-
völgyében, hogy fennmaradjanak, ellássák 
családjukat és megőrizzék a falut. A 
helytállás és megmaradás tiszteletére a 
képviselő-testület a 2017. esztendőt:  
        „Születésnapi év”-vé nyilvánította! 
Egy ünnepi év eltér a megszokottól, 
szeretnénk felejthetetlenné tenni mindenki 
számára. Ezért kidolgoztunk egy 
programsorozatot, készítettünk Kitűzőket, 

Jelvényeket, amelyeket reményeink szerint 
megvásárolnak, hogy emlékeztessenek 
bennünket sok év múlva is erre a különleges 
időszakra! 

Az eseményeken való részvételre 
buzdítok minden lakost, sőt hívjanak 
vendégeket is! Szeretnénk elősegíteni, hogy 
a családok jobban megismerjék egymást, 
jobban kötődjenek a településhez és a 
faluközösséghez. Értékeljék kulturális 
életünket, ismerjék meg a falu múltját, saját 
szemükkel lássák: Vadna község többet 
nyújt az itt élőknek egy átlagos 
településnél!  

Az emlékezés mellett éli a falu a 
mindennapjait is. A képviselő-testület a 
február 14-i ülésén elfogadta a 2017. évi 
költségvetést, amely gazdálkodásának 
alapja. Ebből finanszírozza és látja el a 
törvényben meghatározott kötelező, 
valamint a kötelező feladatai ellátását nem 
veszélyeztető önként vállalt célokat.  
Bizakodva jelenthetem, hogy a tervezet 
megalapozott, így reményeink szerint a 
gazdálkodás tartható lesz egész évben a 
megtervezett pályán.   
Bevétel: 67 852 114.- Ft.  
Fontosabb tételei: Önkormányzat 
működésének támogatása: 5 992 210.-, 
Szociális feladatokra: 4 996 000.-, 
Gyermekétkeztetésre: 4 712 601.-,  
adók (tervezet): Építményadó (csak a 
vállalkozások fizetik): 3 900 000.- , 
Gépjárműadó 40 %-a: 1 300 000.-,  
Iparűzési adó: 16 000 000.-,  
Idegenforgalmi adó: 200 000.-, 
Kiadás:   67 852 114.-Ft. A költségvetési 
rendelet szerint hiány nem tervezhető! 
Legnagyobb kiadási tételek a közigazgatás, 
óvodai nevelés, Községi Konyha és a 
közművelődés működtetése, valamint a 
falukarbantartás, szociális és 
gyermekétkeztetés, háziorvosi 
alapszolgáltatás, lakásfenntartással 
összefüggő kiadások.  



- Ismételten felhívom az érdeklődő 
polgárok figyelmét, hogy az 
önkormányzati, képviselő-testületi 
munkát jól dokumentáltan, 
köszönhetően dr. Herczeg Tibor 
címzetes főjegyző úrnak, nyomon 
követhetik a következő 
elérhetőségen:  
www.onkportal.hu 

- A Magyar Államvasutak Miskolci 
Igazgatóságával együttműködve, 
szerződéses jogviszonyt létesítve, 
sikerült elkészítenünk a vasúti 
Esőbeállót. Ünnepélyes átadására 
február 15-én került sor. Bízunk 
benne, hogy sokáig fogja az utazó 
közönséget szolgálni! 

- A képviselők megállapították a 2017. 
évi Terembérleti díjakat, amely során 
tovább egyszerűsítettük a bérlés 
feltételeit, mérsékeltük az árakat. 
Továbbra is arra törekszünk, hogy a 
helyi családok használják, vegyék 
igénybe –térítési díj ellenében – a 
közösségi helyiségeket. (Érdeklődni a 
Művelődési Ház vezetőjénél.) 

- A Falubusz használatának tavalyi 
tarifáján nem módosítottunk. 
Továbbra is az orvosi ellátás igénybe 
vételét támogatjuk, más úti-, vagy 
egyéni céloknál a tejes díjat kell 
megfizetni.  
(Felhívom a figyelmet, hogy a 
Falubusznak nem feladata kiváltani a 
menetrendi közlekedést, vagy taxis 
funkciót ellátni.) 

START-2017! 
A képviselők nagy gonddal tervezik 

minden év őszén az új közmunkaprogramot, 

munkaterületeit és költségvetését. Hiszen 

nagy lehetőséget és nem gondot látnak a 

programban.  

A közhasznúak 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. Karban tartják 

falu utcáit, tereit, 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 évtizedes 

problémák szűnnek meg széles területen.  

A belügyminisztérium jóváhagyta a 

benyújtott terveket és négy terület 

fejlesztésére, munkavégzésére adott 

támogatást, 2017. március 1.-2018. február 

28. közötti időszakban. 

 
a./ Belvízelvezetés – 15 fő: 
Dologi kiadás ( beruházásra 
fordítható költség): 3 220 847.-Ft.   
Feladatok: 
Vízelvezetési árok felújítása a Mátyás 
király úton 
Híd építése a Bán-árokba 
 
b./ Belterületi közutak 
karbantartása – 13 fő: 
Dologi kiadás: 2 659 634.-Ft.   
Feladatok: 
Árpád úti járdaépítés befejezése 
Zúzottköves bekötőút kialakítása az 
Arany János-, és Mátyás király utcák 
között,  Járdaépítés a Kassai úton 
Deák, Rákóczi és az új utcák 
kátyúzása 
 
c./ Helyi sajátosságok - 20 fő: 
Dologi kiadás: 12 425 197.-Ft.   
Feladatok: 
„Komoróczi Péter”Emlékpark 
továbbépítése (Szabadság tér) 
 Lovagi-Park kialakítása (Focipálya) 
Fásítás,Ravatalozó környékének 
rendbetétele 
Posta lépcsőjének javítása 
Urnatemető átépítése 
Pergola javítása 

http://www.onkportal.hu/


  
d./ Mezőgazdaság - 8 fő: 
Dologi kiadás:         4 672 965.-Ft.   
Feladatok: 
Községi Konyha ellátása  
 

Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása:  

Tavalyi áron: 4.000.-Ft /eb 
Chippelés: 3.500.-Ft / eb 
Oltási könyv ára: 500.-Ft 
Háznál oltás díja udvaronként + 
1.000.-Ft, háznál chippelés díja + 
1.000.-Ft udvaronként. 
Oltás időpontja: 
2017. március 27. (hétfő) 
2017. március 28. (kedd) 
Helyszín: Községháza udvara 

 

Legfontosabb célunk továbbra is az 

élhetőbb település kialakítása. Ennek 

érdekében, sok más terület mellett, figyeljük 

a pályázati lehetőségeket is: 

- A Szennyvízberuházás megvalósulása 
érdekében elkészítettük és 
benyújtottuk a minisztérium által 
elvárt hiánypótlást. Ebben a 
munkában nagy segítséget kapunk az 
ÉRV ZRT.-től, hálásak vagyunk a 
támogató hozzáállásukért!  

- Évek óta gond az Árpád-, István-, és 
Mátyás király utcák állapota. Teljes 
mértékben megértjük az ott élők 
elkeseredését, de saját erőből nem 
tudjuk megoldani az aszfaltozást. 
Sajnos évek óta nem nyújtottak 
komoly forrásokat ezen a területen, 
reméljük, hogy ez változni fog. A 
képviselő-testület elsőrangú 
feladatként tekint erre a területre.  

A „Csodamalom - Csoda Vár” címmel 

nyújtottuk be támogatási igényünket egy 

turisztikai beruházás megvalósítása 

érdekében, a szlovákiai Várhosszúrét 

testvérfalunkkal közösen. Röviden 

bemutatom az elképzelést: 

 
Vadna:  

- „Csoda Malom”: A XVI. sz.-ban épült, 
500 éves „Vadnai Vízimalom” 
épületének megőrzése, a 1890-ben 
átalakított gépészetének felújítása 
bemutató, de működőképes jelleggel. 
Jeles ünnepek alkalmával, vagy ha 
látogatószám indokolja üzemszerű 
őrlést tervezünk. 
Mgj.: A középkorban a Bán-patakon 7 
Vízimalom működött (elmondás 
alapján), ma már csak a vadnai van 
menthető állapotban.   

A Malom épületének 
látványosságait kiegészíti a Vadnai 
Református Egyházközség 
tulajdonában lévő Parókia két, 
jelenleg, használaton kívüli, épülete. 
(Együttműködési megállapodás 
keretében.) 

A régi Istállóban, felújítás után, 
Kiállító- és foglalkoztató termet 
hozunk létre, ahol a látogatók 
„osztályfőnöki, vagy rendhagyó” 
iskolai tanórákat tarthatnak. Vagy 
vetítéseknek, csoportfoglalkozások-
nak lehet a helyszíne. stb. A másik 
épületben berendezünk egy régi 
falusi lakóházat, korhű bútorzattal, 
skanzen jelleggel.  

A Faluházunk udvarán 
„foglalkoztató Parkot” alakítunk ki, 
ahol a megismert lisztfajtákból, 
Játszóház keretében, a felállított 
elektromos Kemencében kenyeret 
lehet sütni stb.  
„Csoda Vár”: Az 1458-ban lerombolt 
Vadnai Vár helyén, 2007-ben ún.: 
„Vár emlékhelyet” alakítottunk ki. A 
pályázat segítségével tovább 
folytatjuk a vár ismertetését, 
legendáinak bemutatását.  

A Malom épületével szemben 
kialakítunk egy ún.: „Lovagi 



próbapályát”, amelynek elemein a 
látogató gyerekek versenyszerűen 
végigmehetnek, pontozással, 
időméréssel stb.  

A faluból a várhoz vezető úton 
Tanösvényt építünk, különböző 
állomásokkal és a Vártetőn Kilátóval. 
Várhosszúrét: 

Régi grófi Magtár megmentése 
és kézműves-, alkotóházként való 
hasznosítása. Várhosszúréten nagy 
hagyománya van a középkori 
mesterségek tudásának 
megőrzésében és átadásában. 
Rendszeresen tartanak nyári alkotó 
táborokat, csak nincs megfelelő 
épületük.  
Sikeres pályázat eredményeként a két 
település között rendszeressé válik a 
találkozás és programcsere. Évente 
két alkalommal tartunk Vadnán ún.: 
„Középkori kézműves vásárokat” és 
minden nyáron táboroztatjuk a 
gyerekeiket a Vadna Park 
Üdülőközpontban. A magyarországi 
gyerekek viszont részt vehetnek az ő 
nyári kézműves táboraikban. 
Szeretnénk elérni, hogy a két ország 
lakossága kölcsönösen felkeresse 
egymás szűkebb- és tágabb régióit. A 
„Csodamalom- Csoda Vár- Kézműves 
Tábor” program csak látszólag 
kötődik a két kistelepüléshez. A 
közvetlen célon túl – középkori 
épületek megmentése az utókor 
számára – ide szeretnénk csalogatni a 
látogatókat, turistákat, érdeklődő 
kiránduló családokat. Ha már 
eljönnek hozzánk, bemennek a Vadna 
Parkba, ellátogatnak a Bán-völgyére, 
végignézik a Sajó-völgye 
látványosságait stb.  

A sikeres pályázatot követő 
turisztikai kiadványban, terveink 
szerint felsoroljuk a környékbeli 

nevezetességeket, látnivalókat, 
illetve szálláslehetőségeket: 
Aggtelektől – Szilvásváradig!  

Ez tehát egy térségi projekt, 
amely turisztikai hatással lesz a 
szűkebb hazánkra. (A Baranya megyei 
Orfűn van ugyanilyen gépészetű 
Malom, az ottani Malommúzeum 
országos hírű. A Sajó-Bán-völgye is 
megérdemel egyet!) Ezért már 
megéri felhívni a figyelmét a 
döntéshozóknak, emlékeztetni őket, 
hogy a „borsodi régióban” is vannak 
támogatható ötletek! 

Tisztelt Vadnai Lakosok! 

 

A képviselő-testület az élhetőbb falu 

kialakításáért szeretne dolgozni ebben az 

évben is. Ám törekvésünket csak akkor 

kísérheti siker, ha a lakosokban partnerekre, 

támogatókra találunk. Különösen fontosnak 

érezzük a „Születésnapi évben”, hogy 

eljöjjenek a rendezvényekre, programokra, 

hiszen Önök számára szervezzük. Ezek a 

találkozások adnak hitet, hogy jó irányban 

haladunk, bírjuk a lakosság támogatását és 

erőt új tervek kovácsolásához, későbbi 

megvalósításához!    

                                                                               

Bencze Péter                                                                                 

polgármester 

 

 

Leveles ágról lila virág 
Sóhajtja szélbe szép illatát, 

Barik születnek földre, égre; 
Tavasz van, Tavasz, végre, végre! 

 



 

SZÜLETÉSNAPI PROGRAMSOR 

TERVEZET: Vadna 780 éves! 
 

I.       Beruházás:  

 

1. Váremlékhely átépítése: 
2. „Szerelemfal” kialakítása 

3. Lovagi – Park (Játszótér) Építése 

 

II.       Kulturális rendezvények: 

1. Díszpolgárok kinevezése 

2. Falunap 

3. Borverseny 
1. Kulturális rendezvények: 

- Díszpolgárok avatása – 

december 

- Kolbásztöltő Fesztivál - február 

- Borverseny - április 

- Kemencefesztivál – június 

- Nemzedékek találkozója a 

gasztronómiában – július 

- Vadnai Várnapok – augusztus 

- Járási Polgárőrnap- szeptember 

- Szüreti fesztivál – szeptember 

- Vetélkedő: Vadna falu 

történelme – november 

- Születésnapi év lezárása. 

Karácsonyi játszóházak, bál 

stb. 

 

III.  Kiadványok szerkesztése: 

 

1. CD készítése – a falu 

bemutatása céljából 

2. Képek ismételt gyűjtése (100 

év pillanatai) 

3. Kitűzők készítése 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADÓFELAJÁNLÁS 

 
         VADNA KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 

        (3636 Vadna, Kassai út 25.)  

  

A Vadna Községért Alapítvány számára 

felajánlott adó 1%-ának felhasználásával 

minden lakos részesül az adófelajánlás 

hasznából.  

                     18443181-1-05 

 

--------------------------------------------  
„ KÖZSÉGÜNKÉRT ÉS EGYMÁSÉRT” 

ALAPÍTVÁNY  

kuratóriuma kéri a lakosságot, hogy 

támogassák adójuk 1 %-ának felajánlásával 

alapítványukat. 

Adószám: 

18440683-1-05 

 

Célunk továbbra is településünk fejlődése, 

az óvoda, művelődési ház és a civil 

szervezetek működésének segítése. 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRTESÍTÉS 

Fogászati Rendelés - Sajókaza 

Előjegyzés kérhető az alábbi 

telefonszámon: 

06/20/430-70-78 

Időpontja: 
Hétfő: 14

00
-19

00
 

Kedd: 08
00

-13
00

 

Szerda: 08
00

-13
00

 

Csütörtök:  -------- 

Péntek: 08
00

-13
00

 

 



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

MÁRCIUS 
Március az év harmadik, 31 

napos hónapja a Gergely-naptárban. 
Március nevét Marsról, a háború római 
istenéről kapta. A népi kalendárium böjt 
máshavának (vagy másképpen böjtmás 

havának) nevezi. 
 

 

- Március 14. 1500:  Ünnepi 
Istentisztelet  
 

- Március 14. 16
00

: Ünnepi 

megemlékezés (részletek az újság 

utolsó oldalán) 

 

- Március 17. 1500:  Tavaszköszöntő 
Batyus Bál – Őszirózsák 
Nyugdíjas Klub  

 

- Március 17. 8
00

: IKER 2 – 

Számítógépes tanfolyam  

 

- Március 18.14
00

: Amatőr 

Asztalitenisz Bajnokság 

- bemelegítés 13 órától 

- jelentkezés március 17-ig 

- Díjazás: Vándorkupa, oklevél 

Szeretettel várunk minden korosztályt! 

 

- Március 27.: IKER 1 – Számítógépes 

tanfolyam 

Jelentkezni, regisztrálni a könyvtárban! 

 

- Március 31.  0900: Közmunkás 
zárszámadás  
      

- Minden kedden 1300-1600 

Falugazdász fogadóóra  
- Minden hétfőn és szerdán 1630 – 

1800 : Tanoda az érintett 
gyerekeknek    

 
ÁPRILIS 

Április az év negyedik, 30 
napos hónapja a Gergelynaptárban.  

A hónapot Mars kedveséről, Venusról  
nevezték el, Venust ugyanis Aperirének 

is hívták. A népi kalendárium Szent 
György havának nevezi. 

 

- Április 6. 1600: A gombák világa 
Vetítéssel összekötött előadás az 
ehető és mérgező gombákról, 
termesztésükről  
 

- Április 8. 1500: Költészet Napi 
Versmondó Gála  
Szeretettel várunk óvodástól 
nyugdíjasig minden versmondót, 
és versszerető vendéget!  
 

- Április 15. 1500: Húsvéti Fesztivál  
–  játékos feladatok, nyuszi-
simogató, tojásfestés különböző 
technikákkal 
 

-  Április 15.1700: Tojásfa díszítése a 
Faluház előtt 780 db hímes 
tojással 
 

 
 Kérjük a lakosságot, aki tud, kifújt tojást 

hozzon be a könyvtárba, akár natúr 
formában, de lehet díszítve is! 

A legtöbb tojást gyűjtő, és behozó 
családot megjutalmazzuk! 

 
- Április 22. : Bán – Sajó Völgye 

Borverseny  
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Szép hagyomány településünkön, hogy a Nemzeti ünnepet mindig faluközösségi szinten 

tartjuk.  

1848. március 15. bizonyítéka az összefogásnak, az együttes elhatározásnak, cselekvésnek és 
akaratnak. A közös ünnepléssel nyilvánvalóvá tesszük, hogy büszkék vagyunk eleinkre, 
szeretünk együtt lenni, elfogadjuk a helyi szokásokat és a falubelieket.  
Szeretettel hívjuk és várjuk a község lakosságát a nemzet ünnepén főhajtásra a ’48-as 
törekvések előtt: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” 
 

                                                           
                                                                  

 

Ünnepség az 1848-as 
     szabadságharc és forradalom tiszteletére 

        Ünnepi program: 
15  00 Református templom -Ünnepi Istentisztelet   
- Igét hirdet Nagy Ákos Róbert esperes úr 

      

16 00  Göőz Pál Művelődési Ház 
-Óvodásaink ünnepi megemlékezése 

        -Színjátszó kör : A Kossuth bankó  
        -Megemlékezés Hősi halottainkról 

Közreműködik az Őszirózsák Nyugdíjas Klub 
Népdalkórusa 

-Ünnepi beszédet mond Bencze Péter, Vadna 
község polgármestere 

Vadna Község 780 éves – Születésnapi év 
programjainak, jelképeinek bemutatása 

-Születésnapi koccintás 



  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


