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hogy a kövek közötti résekben
könnyen megtapadnak a fűmagok. A
„zöldellő járdák” látványa rossz
benyomást kelt a járókelőkben, ezért
kérem, hogy aki teheti, a portája
előtti területen segítsen be a járdák
tisztán tartásában!
A munkaerő csökkenése ellenére a
vállalt céljainkat ebben az évben is
teljesíteni szeretnénk. A tavaszi
időszakban befejeztük az Árpád utca
járdaépítését, illetve elkészült ezen a
területen a „Zúzottköves” bekötő út
is.
A nyári hónapokban a következő feladatok
megvalósítását tűztük ki:
1. Posta lépcső átépítése
2. Kassai úti járdarész felújítása
(Várhegy Söröző és az Arany János
utca között)
3. Vízelvezető árok felújítása a
Mátyás
király
úton.
A
munkavégzés során a meglévő
árok mélyítése után előgyártott
betonelemeket helyezünk el, és
egységes autóbehajtókat alakítunk
ki. Az itt lakók figyelmét felhívom,
hogy az udvarok vizét bele lehet

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

Kedves Vadnai Lakosok!
Az elmúlt időszak legfontosabb közéleti
eseményei, történései a következők voltak:
- A Start-2017. Közhasznú munka
területén észrevehető változás, hogy
egyre több, főleg fiatal férfi
helyezkedik el a munkaerőpiacon.
Ugyanakkor ellentétben az eddig
megszokottakkal, nem jelentkeznek
újabb közhasznú dolgozók.
Ez
kívánatos és támogatott esemény, de
a falu életében egyfajta törést is
okoz. Ősszel a célok tervezésénél
nem láthattuk előre az elvándorlást
és most hiányzik az elhelyezkedő
munkaerő. Különösen hiányoznak a
gépi fűkaszálást végző emberek,
amely
meglátszik
a
„Falu
fűhelyzetén”is. A csúszást csak
fokozza az elmúlt időszak esős
időjárása. A helyzet megértését
kérem a lakosságtól, illetve a
segítségét is: a térköves járdának sok
előny mellett, egyik nagy hátránya,
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vezetni
az
új
árokba,
kialakításában segítünk!
( A következő években folytatjuk a
vízelvezető rendszer felújítását az
új utcákon.) A munkálatok
befejezése után a területen
tereprendezést végzünk.
4. Kisebb Híd építése a Bán-árokba
5. Pergola felújítása (Rózsalugas
sétány)
6. Urnatemető átépítése
7. Komoróczi Park és Játszótér
továbbépítése
- A benyújtott pályázataink közül,
eddig két kérelmünkben hoztak
pozitív döntést:
Óvodai
épület
energetikai
korszerűsítésére 30 millió forintot,
Községháza hasonló célú felújítására
56 417 210.-Ft támogatást kaptunk.
Terveink szerint ebben az évben az
óvodai beruházást végezzük el. A
Hivatal épületének átalakításához
2018-ban fogunk hozzá.
Az energetikai fejlesztések előre
mutató beruházások, hiszen az
épületek külső szigetelése és a
korszerű fűtésrendszerek kialakítása
hosszú távú megtakarítást jelent a
költségvetésünkben.
Sajnos a „lelkünkhöz” legközelebb
álló „Csodamalom – Csodavár”című
pályázatot formai okok miatt
elutasították.
Nem
tartjuk
megalapozottnak a döntést, ezért
Kifogást nyújtottunk be. Jelenleg
folyik az értékelése, bízzunk a józan
megfontolásban, hiszen a „remény
hal meg utoljára …..”
A testület további pályázatokat
nyújtott be, amelyekben döntés nyár
végén – ősz folyamán várható:

1.
2.
3.
4.

Műfüves Sportpálya építése
Községi Konyha átalakítása
Szabadidős Sport Park kialakítása
Kultúrházak
a
köznevelés
eredményességéért
5. Humánszolgáltatások fejlesztése
című kiírások
A képviselők továbbra is figyelemmel
kísérik a pályázati felhívásokat, készen
állva, hogy megragadjunk minden fejlesztési
lehetőséget Vadna község érdekében.
- Napjainkra
a
házak
utcai
sorszámozása nem minden esetben
tükrözi a valós helyzetet. Gyakran
megtörtént, hogy korábban meglévő
házak elbontásra kerültek és máris
csúsznak a számozások. Ebben a
kaotikus
helyzetben
rendet
szeretnénk tenni, ezért folyik a
valóságnak
megfelelő
utcai
sorszámozás kialakítása. A munka
elvégzése után előfordulhat, hogy
néhány lakosnak ki kell cserélni a
meglévő Lakcímkártyáját. Az érintett
családok névre szóló értesítéseket
fognak kapni és a Községházán
segítünk
az
új
Lakcímkártyák
megrendelésében. Megértésükben
bízva,
kérem
a
gördülékeny
együttműködést!
Egy érdekes példa a területen
meglévő
rendezetlenségre:
Emberemlékezet
óta
van
a
településnek Kossuth Lajos nevű
utcája.
Ám
a
földhivatali
térképszelvényeken csak Petőfi utca
van feltüntetve, egy helyrajzi számon,
amely a Ravatalozótól a 26. számú
főútig tart. Jelenleg folyik az utca
megosztása, két helyrajzi számra és
két utca névre, Petőfi – Kossuth.
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- Lakossági kérésre foglalkoztunk a
falut érintő kamionforgalommal.
Putnok
városa
felől
érkező
teherautók sofőrjei az éles kanyar
miatt nem látják, hogy lakott terület
következik és „berobbannak” a
községbe. Mire lelassítanak, már az
Önkormányzat épületénél járnak. A
zavaró körülmények megszüntetése
érdekében
kezdeményeztük
az
Útfelügyeletnél a helyszíni bejárást. A
helyzet orvoslására a következő
megállapodás született, amelynek
végrehajtása folyamatban van:
1. Az említett éles kanyar előtt 200
méterrel, 70-es, majd 60-as
sebességkorlátozó táblák kerülnek
kihelyezésre. Az első időszakban a
rendőrség
sebességmérő
radarpontot fog kialakítani a
helyszínen, hogy minél hamarább
megszokják és betartsák a sofőrök
az új szabályozást.
(A helybeli lakosok is tartsák szem
előtt a fokozott ellenőrzést!)
2. A Szabadság tér bejáratához „Falu
kezdete – vége” jelző táblák
kerülnek kihelyezésre.
3. A meglévő Gyalogátkelőhelyünk új
figyelmeztető táblákat kap.
4. A BTH Fitting Kft. és Óvoda
épülete között kezdeményezzük
egy
új
Gyalogátkelőhely
kialakítását. Jelenleg folyik a
tervezés,
a
szükséges
feltételrendszer kialakítására.
„Virágos Magyarország” versenyre az
elmúlt évekhez hasonlóan, idén is
neveztünk, célunk a virágos, tiszta település

kialakítása. A bíráló bizottság a következő
szempontok szerint fogja értékelni a vadnai
törekvéseket:

A nyári hónapokban folytatódik az
„Alapítási Emlékév – Vadna Község 780
Éves!”
alkalomból
meghirdetett
rendezvénysorozat, illetve az együvé
tartozás
kifejezésének
érdekében
készíttetett kitűzők, karkötők árusítása.
Szeretettel
biztatok
mindenkit
a
programok látogatására és a karkötők,
kitűzők viselésére! Hiszen az együtt
töltött idő, a közösen átélt események és a
közös jelképek alakítják, formálják a falu
közösségét.
A nyárra jó egészséget, szép időt,
kellemes kikapcsolódást kívánok!

LOMTALANÍTÁS

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató
Nonprofit Kft. értesíti
a lakosságot, hogy Vadna településen

2017. július 17-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
3

reggel 7 óráig a közterületre
kihelyezni szíveskedjenek!

június 27. (kedd) 800-1200:
- június 25-i adás ismétlése

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei
A következő hetek várható
programjai:
JÚNIUS
- Minden kedden 1300-1600 óráig a
falugazdász
fogadja
az
érdeklődőket.
- Június 10. 1400- 2400:
KEMENCE FESZTIVÁL
( részletek a plakáton)
- Június 20. : 900- 1500 Vadasparki
kirándulás
- a Farsangi báli tombola nyertes
gyermekeinek
- Ifjúsági program szervezése
Jó alkalom ez arra, hogy a fiatalok
újszerű,
izgalmas
formában
szerezzenek új ismereteket.

Vadna TV
2017. júniusi műsorterv
június 04. (vasárnap) 1600-2400:
- Konfirmáció
- Anyák Napja az óvodában
június 06. (kedd) 800-1200:
- június 4-i adás ismétlése
június 11. (vasárnap) 1600-2400:
- Gyermeknap 2017.
június 13. (kedd) 800-1200:
- június 11 -i adás ismétlése
június 18. (vasárnap) 1600-2400:
- Gyermeknap 2017.
- Óvodai Ballagás
június 20. (kedd) 800-1200:
- június 18-i adás ismétlése
június 25. (vasárnap) 1600-2400:
- Gyermeknap 2017.
- Óvodai Ballagás

- Június 26-28.: Tanodás Tábor
A tanoda programban részt vevő
gyermekek számára – táborozás a
Mátrában
- Június 29. : Vándortábor
A
Sajómenti
Civilek
Egyesületének hat településéről
érkeznek gyermekek, fiatalok,
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akik a vadnai ifjúsággal töltenek el
egy kellemes napot.

kolbásztöltésben, de a bográcsos
főzésben is éppúgy jeleskednek.
Kezdés: 15.00
AUGUSZTUS

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

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

- Július 01. 1400:Dalostalálkozó
A környékbeli Nyugdíjas Klubok
kórusainak bemutatkozása, közös
nótázás , baráti szálak erősítése az
Őszirózsák
Nyugdíjas
Klub
szervezésében.

- Augusztus 05.:
KOMORÓCZI NAP - FALUNAP
Vadna 780 éves – A születésnapi
emlékév megünneplése – gazdag
gyermek
és
felnőtt
programok,
koncertek, tüzijáték…

- Augusztus 07.-11. :
NYÁRI IFJÚSÁGI TÁBOR –
ERZSÉBET TÁBOR

- Július 06. 1000-1400: Ifjúsági
Sportnap
A nyári vakációt élvező fiatalok,
gyerekek részére szervezzük a
napot, sok játékkal, versenyekkel,
közös főzéssel, sportolással.

Lesz túra, kézművesség, sok
közös játék, beszélgetés,vetélkedés
kirándulás…
- Öt napon keresztül reggel 8 órától
délután 4-ig, illetve programtól függően
a
már
tavasszal
jelentkezett
gyerekeknek
- Zárónap, 11-én közös szalonnasütés a
családokkal, a tábor zárása

- Július 08. : Járási Polgárőrnap a
Vadna Parkban

- Augusztus 26. : CIVIL NAP
A
Sajómenti
Civilek
Egyesületéhez tartozó települések
amatőr
csoportjainak
bemutatkozása

- Július 15. : 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

- Nyitvatartási időben továbbra is
biztosítjuk a pingpongozás és a
netezés lehetőségét felnőttek,
gyermekek számára egyaránt!
Szeretettel
várunk
mindenkit
programokon! Töltsük együtt a nyara
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Köszönetnyilvánítás
Szeretném a gyerekek nevében megköszönni
mindazoknak, akik a május 27-én 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

Kezdés: 14 órakor
- Hagyományos kenyérlángos sütése
- Édes és sós „kőtt” tészták
- Csepűrágó Színjátszók: Helén, s a tehén, avagy
gyalog, mint Balogh c. vásári komédia előadása
- Őszirózsák Nyugdíjas Klub: Vidám nótacsokor

15 órakor: AGYAGBANDA zenekar
mulattatja a jelenlévőket
- „ Legek Legje” – utcák közötti vidám vetélkedés a
VÁNDORKUPÁÉRT
Minden utcából 6 fős csapatot várunk!
Egész délután: - népi játékok,
- kézműves termékek vására
Este: UTCABÁL
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