
 1 

 

VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

17. évfolyam 3. kiadás          2017.szeptember 

 

 

         A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 
  

          „ Eljött az Ősz, eljött megint, 
a Nyár, mint vándor búcsút int, 

átadja most kihűlt helyét. 
Kitöltötte az idejét. 

Elsápadnak a levelek,  
kis életük most lepereg, 

színük fakul s kitudja, tán 
egy sem marad ott fenn a fán.” 

… Nyári visszatekintés … 

Ismét eltelt a nyár, amit oly nagyon vártunk, 
gyorsan elröpült, de megmarad a rengeteg 
emlék, hisz rendezvényekben gazdag, 
élményekkel teli nyári hónapok állnak 
mögöttünk. Az őszi morcos időre 
felkészülve ezeknek a felidézésével 
szeretnénk erőt gyűjteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az idén immár harmadik 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 gondoskodtak. 
Vidám vásári komédiájuk mosolyt csalt a 
nézők arcára. Az Őszirózsák Nyugdíjas Klub 
kórusa népdalcsokorral kedveskedett a 
hallgatóságnak, majd az Agyagbanda 
zenekar nótái alapozták meg az esti utcabál 
hangulatát. A kemencéből szálló finom 
illatok, az ízletes „kőtt” tészták sok 
látogatót vonzottak az idén is. A kicsik 
szórakozásáról népi játékok gondoskodtak, 
és kézműves termékek vására tette még 
színesebbé a rendezvényt.   
Június utolsó hetében a Sajómenti Civilek 
szervezésében, Vándortábor keretében hat 
település fiataljait láttuk vendégül.  
A július is egy igazán hangulatos 
programmal indult a Művelődési Házban. 
Az Őszirózsák Nyugdíjas Klub népdalköre 
gyakori vendége a környék településeinek, 
fellépéseikkel az ország számos pontjára 
eljuttatták településünk jó hírét. A július 
elsején tartott Vadnai Dalostalálkozón ők 
várták baráti szeretettel a nyugdíjas klubok 
fellépőit. A bemutatkozó előadások után 
közös nótázással zárult a rendezvény.  
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Július, napsütés, nyár…és természetesen 
strandolás! Tiszaújvárosba szerveztünk 
kirándulást a nyári forróságot kihasználva az 
idei nyáron két alkalommal is.  Az ifjúságra 
is gondoltunk, igyekeztünk a hosszú vakáció 
alatt is hasznos és kellemes időtöltést 
biztosítani számukra. Július elején Ifjúsági 
sportnapon ügyeskedhettek, majd Köhlerné 
Soltész Judit védőnő és Simonné Csíki 
Emőke segítségével választ kaphattak a 
kiskamaszok apró-cseprő kérdéseikre „A 
kamaszkor kínjai és örömei” címmel tartott 
tájékoztató előadáson.  
Július 8-án, a helyi biztonságért önzetlenül, 
önként dolgozó polgárőreink hívták, és 
látták vendégül a járás különböző 
településeiről érkező polgárőr egyesületek 
csoportjait. A Járási Polgárőr Nap 
helyszínéül a festői szépségű Vadna Park 
szolgált, ahol a közös sütés-főzés, 
beszélgetés mellett a résztvevők 
strandolhattak is.  
A hónap közepén immár ötödik alkalommal 
került megrendezésre a Nemzedékek 
találkozója a gasztronómiában címmel 
tartott főzőverseny. Családok, baráti 
társaságok részvételével szabad tűzön, 
bográcsban készült a sok finomság. 
Ínycsiklandó illatok, látványos tálalás, jó 
hangulat jellemezte a programot. Ezúton 
gratulálunk még egyszer minden díjazottnak 
és résztvevőnek. Jövőre is visszavárunk 
mindenkit!  

 
2017 februárjától nagy örömmel adunk 
helyet az épületben működő Szín-Tér 
Tanodának. A program elsődleges célja a 
gyerekek segítése tanulási nehézségeik 
leküzdésében, amelyben gyógy-
pedagógusok nyújtanak támogatást a 
tanulóknak. Ugyanakkor lehetőség nyílik a 
programon belül kirándulások, tábori 
programok szervezésére is. Július végén a 
dédesi Boróka táborban tölthettek el 
tanodásaink két élménydús napot.  
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! 

 



 3 

A gyerekek délelőtt az óriáscsúszdán és az 
ugrálóvárban szórakozhattak, Hétpróbás 
ügyességi játékokon mérhették össze 
tudásukat és népi játszótérrel is vártuk 
őket. Ezalatt a református templomban 
Ünnepi Istentisztelet zajlott, amit a 
Komoróczi Parkban a Falunap  ünnepélyes 
megnyitója követett. Bencze Péter 
polgármester úr szavait követően az 
Őszirózsák Nyugdíjas Klub népdalokat 
énekelt. A nyár legmelegebb, legszebb 
napján sikerült megtartani a Falunapot. A 
finom ebéd után Óriás Buborékshow 
kápráztatta el a nézőket, aminek a 
készítését a gyerekek is kipróbálhatták. 
Majd sztárfellépők sora szórakoztatta a 
nagyérdeműt. Kis falunk vendége volt 
Balássy Betty és Varga Feri és a híres 
táncdalénekes Aradszky László is. 
Megemlékeztünk településünk 780-ik 
születésnapjáról is, a képviselőtestület ez 
alkalomból tortával vendégelte meg a 
jelenlévőket. Majd a mulatós zene kedvelői 
együtt ropták Sancyval, este pedig a rock-
rajongók tombolhattak a Jump Rock Band 
zenekar nótáira. A napot az éjszakai 
égboltot megvilágító gyönyörű tűzijáték és 
utcabál zárta.  
A hónap második felében ismét 
lehetőségünk nyílt megszínesíteni a 
gyerekek vakációját. Egy hetes Erzsébet 
táborban vártuk gazdag programokkal a 
helyi fiatalságot. Kézműveskedés, túra, 
kirándulás, számháború, sok-sok játék tette 
felejthetetlenné a hetet. Nagy örömünkre 
hangos gyerekzsivaj töltötte meg 
intézményünk falait. 
 
 
 
 
 
 
 

 Augusztus utolsó hétvégéjén két 
programmal is vártuk az érdeklődőket. 
Előbb a Sajómenti Civilek Egyesülete tartott 
Civil Napot, a szomszédos településekről 
érkezett amatőr csoportok mutatták be 
tudásukat, majd a hónap utolsó 
vasárnapján Bányásznap keretében 
tartottunk ünnepi megemlékezést és 
koszorúzást a Faluháznál, ahol az idén a 
Szolnoki Olaj Bányász Fúvós Zenekart 
láthattuk vendégül. 

Marinné Tóth Krisztina 
műv. ház vezető 

   

       Őszi programajánló 

Szeptember 

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

- Hétfőn és szerdán 1630-1800-ig 
Tanoda az érintett gyerekeknek  

- 09.08. 1700: Tanévkezdő Játszóház 

- 09.11. 1730: Cirkuszi előadás 

- 09.16. 1400: V. Vadnai Szüreti 
Fesztivál – részletes program a 4. 
oldalon 

- 09.29. 1700: Magyar Népmese Napja 
– filmvetítés, dramatikus játék, 
kézműves foglalkozás 

Október 
- Minden kedden 1300-1600 óráig a 

falugazdász fogadja az érdeklődőket. 
- Hétfőn és szerdán 1630-1800-ig 

Tanoda az érintett gyerekeknek 
- 10.05. 1000: Ősz a könyvtárban – 

mesék, versek őszi hangulatban 
- 10. 06. 1830: „ Irodalom egy csésze 

tea mellett” – beszélgetés, tea, 
versek 

- 10.20. : Idősek Estje  
- 10.27. 17:00: Tökös Játszóház 
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November 

 
- 11.04. 20:00: Halloweeni Batyus 

Bál – a műv. ház bálja 
 

- 11.10. 1700: Márton napi 

ludasságok- kézműves játszóház,  
Márton napi tűz gyújtása 
 

- 11.18. : Göőz Pál Nap – Boncsér 
Éva kiállítása 
-Családok, baráti társaságok 
közötti vetélkedő Vadna múltjából  
 

- 11.26. 15:00: Advent 1. vasárnapja 
- Gyertyagyújtás 

 
 

 

Vadna TV 

2017.szeptemberi  műsorterv 

szeptember  03. (vasárnap) 16
00

-24
00

: 

- Falunap 1-3. rész  
szeptember  05. (kedd) 8

00
-12

00
: 

- a vasárnapi adás ismétlése 
szeptember  10. (vasárnap) 16

00
-24

00
: 

- Nyári Ifjúsági Tábor  
szeptember  12. (kedd) 8

00
-12

00
: 

- a vasárnapi adás ismétlése 
szeptember 17. (vasárnap) 16

00
-24

00
: 

- Nyári Ifjúsági Tábor  
szeptember 19. (kedd) 8

00
-12

00
: 

- a vasárnapi adás ismétlése 
szeptember  24. (vasárnap) 16

00
-24

00
: 

- Civil Nap 
- Bányásznap  

szeptember 26. (kedd) 8
00

-12
00

: 

- a vasárnapi adás ismétlése

 
 
 
 
 
 
 

 

1400: Gyülekező a Göőz Pál Művelődési Háznál 

1415: SZÜRETI ZENÉS FELVONULÁS – kísér a MERIDIÁN együttes 

1500: SÁRVÁRI MELINDA népdalokat énekel  

1510: AKKORD SZÍNPAD: Meghal a férj – vásári komédia  

1540: ŐSZIRÓZSÁK NYUGDÍJAS KLUB kórusa –  bordalok 

1600: VELEZD NÉPTÁNCEGYÜTTES 

1700: TARNAI KISS LÁSZLÓ – NÓTAÉNEKES  

1800: SZÜRETI MULATSÁG - ZENE,TÁNC,UTCABÁL ÉJFÉLIG! 

A zenét a MERIDIÁN EGYÜTTES szolgáltatja!! 

Hagyományos borkészítés eszközei, technikája 

Népi eledelek sütése,kemencés lángosok, édes és sós „kőttes tészták”,  

Népi játszótér, 

Kézműves termékek bemutatója,  
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