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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

17. évfolyam 4. kiadás          2017. december 

 

        ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 

 

 
Tisztelt Vadnai Lakosok! 
 
Mindig nagy gonddal készül a képviselő-
testület a Közmeghallgatásra, amelyre 
ebben az évben november 16-án került sor.  
A kötelező alkalom lehetőséget nyújt 
élőszóban beszámolni a falu életéről, a 
2017. év eseményeiről és a következő év fő 
célkitűzéseiről. Meghallgatjuk a lakosság 
észrevételeit, kikérjük tanácsaikat és 
jóváhagyásaikat a munkánkhoz. Ezt a fajta 
együttműködést csak a személyes 
megjelenés teszi lehetővé. Ezért biztatok 
minél több helyi polgárt a 
Közmeghallgatásokon való részvételre. A 
Vadnai Krónikás hasábjain röviden 
összefoglalom az elhangzottakat, illetve a 
minél szélesebb körű tájékoztatás 
érdekében felhívom a figyelmüket, hogy a 
Vadna Tv rögzítette a beszámolót és az 
adásnapjainkon megtekinthető. 
A beszámoló első részében az „Szolgáltató 
Falu” kialakításáról volt szó. A képviselők 
törekszenek az élhetőbb, lakhatóbb 

település kialakítására, igyekszünk minél 
több szolgáltatást nyújtani: 

- Fontos feladat a falu utcáinak, 
tereinek tisztán tartása, a középületek 
folyamatos megújítása, járdák, vízelvezetési 
árkok kiépítése. Ebben az évben két 
pályázatunk nyert támogatást. Az Óvoda 
külső, belső felújítására 30 millió forintot 
kaptunk. A beruházás célja a „Családi 
bölcsőde” kialakítása. A Községházán az 
energetikai rendszereket újítjuk meg 56 
millió forintból. Mindkét beruházás 2018 
nyaráig fog megvalósulni. Törekszünk a 
Községi Konyha átalakítására is. A beadott 
pályázatot még nem bírálták el. 

A START Közmunkát célirányosan 
használjuk a faluépítésre. Miközben a helyi 
munkanélküliek számára hasznos munkával 
szerzett jövedelmet biztosítunk, renováljuk 
a járdákat, parkokat, segítjük az idősebb 
emberek életét. Ebben az évben Játszóteret 
építettünk és elkezdődött a „Lovagi Park – 
Sportpark” megvalósítása is. Munkájuk az 
egész közösség hasznát szolgálja. 

- Szolgáltatásainkkal élhetőbbé tesszük 
falunkat. Nagyon színvonalas kulturális 
programokat nyújtunk egész évben, a helyi 
óvoda nevelőmunkájáról a szülők 
megelégedéssel nyilatkoznak, működik a 
közigazgatás, de fenntartunk Edzőtermet és 
mindenki számára igénybe vehető 



 2 

szolgáltatást nyújtó Faluházat és Teleházat 
is. A Falubuszt teljes mértékben a lakosság 
szolgálatába állítottuk. Nemcsak az idősek 
és betegek orvosi látogatását segíti, hanem 
a péntekenkénti gyógyszerhordás mellett, 
részt vállal a családi programok 
megvalósításában is.   

Közösségi helyiségek igénybe 
vételéhez még kedvezményesebb bérleti 
díjakat vezettünk be azzal a céllal, hogy 
Vadna község lakossága minél szélesebb 
körben használja ezeket a termeket! (A 
kedvezményes bérlés feltételeiről 
érdeklődjenek a művelődési ház 
vezetőjénél.) 

- Harmadik eleme az „…élhetőbb 
falu…” kialakításának a település múltjának 
megismerése, a múlt emlékeinek gyűjtése, 
megőrzése, a hagyományok felelevenítése 
és az ezekből következő „vadnaiasság 
együttes megélése!” Ebben az évben nagy 
hangsúlyt fektettünk a 780. alapítási 
emlékév megünneplésére. 

Hallomásból tudjuk, hogy valamikor 
állt egy Emlékmű a Községháza udvarán, a 
kerítés mellett. Kérem azokat a lakosokat, 
akiknek van tárgyi emléke pl: fénykép, vagy 
emlékszik a kinézetére, a pontos helyére, 
tudomása van a felállításának 
körülményeiről, nyújtson tájékoztatást. 
Segítsenek rekonstruálni múltunk eme 
emlékét! 

Egyfajta sikerként lehet elkönyvelni, 
hogy egyre több fiatal, gyermekes család 
költözik hozzánk. Ennek következtében a 
lakosságszám enyhén emelkedik. 
A továbbiakban szó esett a képviselő-
testületi döntésekről.  

- Elsőként megemlítve, hogy a 
képviselők 2017. november 7-i ülésükön 
„Vadna Község Díszpolgára” címet 
adományozták Sós Miklós úrnak, elismerve 
több évtizedes közéleti tevékenységét. A 
kitüntető cím átadására, 2017. december 9-

én, 15.00-tól kerül sor, a Göőz Pál 
Művelődési Házban. Az ünnepi ülésre 
szeretettel várjuk, a kitüntetett családja 
mellett, az érdeklődő vadnai lakosokat és 
Sós Miklós bácsi tisztelőit is! 

- Minden évben pályázunk a szociális 
tűzifára. Ebben az évben 134 m3 fát 
nyertünk el, a tavalyi 83 m3-rel szemben. A 
megemelt mennyiség lehetővé tette, hogy a 
képviselők szélesítették a pályázatnál 
figyelembe vett jövedelmi sávokat. Azok a 
lakosok kérhetik a támogatást, a 
Községházán kérhető nyomtatványon, 
akiknél: 

Családban az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének (28 500.-Ft)  
200%-t: 57 000.-Ft-ot/fő. 
Egyedülálló esetén 350%-t: 99 750.-
Ft. 

Benyújtási határidő: 2017. december 15! 
 

A 2017-ik év munkájának 
lezárásaként, Marinné Tóth Krisztina, a 
művelődési ház vezetője beszámolt a 
kulturális életről. Az eseményekről készített 
és bemutatott képek segítségével 
átgondolt, színvonalas, kiterjedt közösségi 
élet, kulturális munka és hagyományőrző 
tevékenységről kaptunk bizonyosságot. A 
Képviselő-testület büszke erre a színes 
„vadnai életre”! Ez is egy szolgáltatás, 
amely megközelíti a városi színvonalat. 
 
2018. év céljainál kiemeltem azokat a 
beruházásokat, amelyek megvalósítására 
bizonyosan sor kerül: 
1. Óvodai beruházás 
2. Községháza energetikai megújítása 
3. Községi Konyha felújítása 
4. Átalakított Honlap 
5. Új Gyalogátkelőhely (az Óvoda és a BTH 
Fitting Kft. között)  
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6. Település Arculati Kézikönyv készítése, 
elfogadása 
 
,illetve a terveket: 
                        1.Szennyvízelvezetés kiépítése  
                         2.Kerékpárút kiépítése: 
Kazincbarcika – Vadna között 
                        3. „Csoda Malom – Csoda Vár” 
elképzelés ismételt benyújtása 
                        4. Új utcák aszfaltozása 
 
A tervek megvalósulásának feltétele a 
számunkra megfelelő pályázati felhívások 
megjelenése. Amennyiben ez megtörténik, 
a képviselőkön nem fog múlni az ezekre 
való felkészülés és az anyag benyújtása!  
 
A Közmeghallgatás záróaktusaként 
ünnepélyesen felavattuk és átadtuk a 
lakosság használatába a felújított Deák 
utcát. 

Végezetül köszönöm az egész éves 
tevékenységét minden munkatár-

samnak: képviselőknek, hivatal, óvoda, 

művelődési ház dolgozóinak, a köz-
hasznú munkásoknak, a civil élet 

részvevőinek és a település aktív 
lakosainak, amely során Vadna falut 

élhetőbbé, szerethetőbbé tettük. 

Erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten 

segítettük a rászoruló időseket, segít-

séget kérő családokat. Köszönöm, akik 
jelenlétükkel megtiszteltek bennünket a 
rendezvényeken és együtt tudtunk 
szórakozni, nevetni, tapsolni! 
Mindenkinek nagyon jó egészséget 
kívánok és közeledve a karácsonyi 
ünnephez:  

Áldott, békés, családi együttlétet, 
boldog ünnepeket! 

 
Bencze Péter 
polgármester 

   Vadna Község 
Polgármesterétől 

      
 
Tájékoztatom a község lakosságát, a civil-, az 

érdekképviseleti- és gazdálkodó szervezeteket, 

valamint a településen működő elismert 

egyházakat, mint Partnereket, hogy az 

Önkormányzat törvényi kötelezettségének 

eleget téve, a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) 

Kormányrendelet, valamint a Településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

alapján a település teljes közigazgatási 

területére elkészítette a településképi 

arculati kézikönyv- és településkép-

védelmi rendelet tervezetét. 

 
A partnerségi egyeztetés szabályairól 
önkormányzati szabályozás és a 314/2012 
(XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítem a 
Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórum 
megtartására kerül sor az alábbi 
témakörökben: 
 

1. Tájékoztatás a településképi arculati 

kézikönyv tervezetéről 

2. Tájékoztatás a településkép védelmi 

rendelet tervezetéről 

 

A lakossági fórum ideje: 2017. 
december 13. (szerda) 15:00 óra 

Helye: Göőz Pál Művelődési Ház 
 
A településképi arculati kézikönyv 
tervezet megtekinthető a 
www.onkportal.hu oldalon, Vadna 
adatainál, a Partnerségi egyeztetés 
menüben, míg a településkép védelméről 

http://www.onkportal.hu/
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szóló rendelet-tervezet a Rendeletek 
menüben, az önkormányzati rendelet-
tervezetek előkészítésében való társadalmi 
részvétel cím alatt lelhető fel. 
Mindkét dokumentum megtekinthető a 
Községházán, ügyfélfogadási időben. 
 
A településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítésével kapcsolatos 
véleményüket 2017. december 21-ig, írásban 
a Községházán leadhatják, vagy a 
jegyzo@szuhakallo.hu  hivatali e-mail címre 
elküldhetik.  
 
Vadna, 2017. november 28. 
       

  Bencze Péter sk. 
     polgármester 

„Vadna Község Díszpolgára” 

Sós Miklós úr Önéletrajza 

                                                                           
 
          1938. január 6-án születtem 
Kisvadnán. Kisgyermekkorom után az 
általános iskola nyolc osztályát a helyi 
iskolában jártam végig. Ennek elvégzése 
után felvételt nyertem a Putnoki 
mezőgazdasági Technikumba, amit 
sajnálatos módon nem tudtam befejezni 
apám betegsége és korai halála miatt. 
Másfél év itt eltöltött idő után egyedüli 
fiúgyermekként folytatnom kellett az apám 
által félbehagyott munkákat. 

 Így lettem 16 évesen félig 
gyermekként családfenntartó. Az ezt követő 
években gazdálkodást folytattam a 
családom eltartása érdekében. 1960.dec. 
30-án megalakult a Vadnai Egyetértés 
Termelőszövetkezet. Engem jobb híján 
beírattak Szabadszállásra a Mezőgazdasági 
Gépészképző Szakiskolába, ahol 
mezőgazdasági vontató és motorkerékpár 
vezetésből tettem le vizsgáimat. A 
termelőszövetkezetben 1962 tavaszától 
dolgoztam, azt ezt követő nyolc évben 

erőgépvezetőként, ezt követően a 
gépműhelyben  szerelőként tevékeny-
kedtem. 1974.január elsején  egyesült a 
vadnai Egyetértés Termelőszövetkezet a 
nagybarcai Bánvölgye Termelőszövetkezet-
tel, ahol szerelőként, sofőrként, 
anyagbeszerzőként munkálkodtam. Ezen 
feladataim mellett 30 éven keresztül arató, 
cséplő kombájnnal dolgoztam. 1992-ben 
porckorongsérv miatt gerincműtéten estem 
át. S mire felépültem 1993-ban felbomlott a 
termelőszövetkezet, engem pedig 
nyugdíjaztak. Nyugdíjas éveim alatt a 
határban tevékenykedtem, mezőgazdasági 
munkákat végeztem, szabadidőmben a 
nagybarcai szőlőskertemet műveltem, az 
ott termett szőlőből készült borokkal a helyi 
borversenyeken is neveztem szinte minden 
évben. Nagy örömömre szolgált, hogy 
sikerült szép eredményeket elérnem ezeken 
a versenyeken. Nyolc bronz, hét ezüst, 
végül egy aranyérem lett fárasztó munkám 
jutalma.  

Vadna Község működésében vállalt 
szerepeimet a következőkben tudom 
szűken összefoglalni: 1963-tól a termelői 
szövetkezetben vezetőségi tag voltam 
annak feloszlásáig. Szintén 1963-tól a 
községi tanácsban 1990-ig tanácstagként 
vállaltam szerepet, majd a rendszerváltást 
követően az első szabadon választott 
önkormányzat tagjaként képviselőként 
tevékenykedtem. Itt említeném meg a 
Vadnai Református Egyházközösségben 
végzett munkámat, 1976-tól 2011-ig 
presbiterként szolgáltam a közösséget, 35 
éven keresztül. Ezeken kívül számos 
alkalommal segítettem a községet, 
bármikor fordulhattak hozzám apró-cseprő 
dolgokkal, soha nem mondtam nemet, ha 
segítséget kellett nyújtani.                                                      
 

Sós Miklós 

 

mailto:jegyzo@szuhakallo.hu
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         A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 

„ Négy hét van még karácsonyig, 
S várjuk már az ünnepet, 

Szép négygyertyás koszorúval 
Köszöntjük az Adventet.” 

  
 

DECEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ 
 

 -  december 02.1400 :  
KARÁCSONYVÁRÓ BATYUSBÁL az 
Őszirózsák Nyugdíjas Klub 
szervezésében 
 

- december 03. 1500:  
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS a 
Templom téren 
 

- december 05. 1530:  
TÉLAPÓ ÜNNEPSÉG 
-Csodamalom Bábszínház: Télapó és a 
varázsló című előadása 
- Mikulás átadja a gyerekeknek az 
ajándékokat.( nagyobb gyerekeknek is lehet  

behozni felcímkézett csomagokat) 
 

- december 08. 1700: 
ADVENTI CSALÁDI  
JÁTSZÓHÁZ  

- fenyődíszek , karácsonyi 
ajándékok készítése 

- mézeskalácssütés 
- a Ház fenyőfájának felöltöztetése 

 
- december  09.1500: 

ÜNNEPI  TESTÜLETI ÜLÉS – 
DÍSZPOLGÁRI CÍM ÁTADÁSA 

- december 13. 1300-1500: 
Aprócikkárus 
 
- december 13.1500:Lakossági fórum 

- Tájékoztatás a településképi arculati 
kézikönyv tervezetéről 

- december 16. 1600: 
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG  
 

- Szeleburdi Színjátszók mesejátéka 
- Óvodások karácsonyi 

Betlehemese 
- Őszirózsák Nyugdíjas klub 

kórusa- Karácsonyi dalok 
- KARÁCSONYI VÁSÁR az Óvoda 

és a Művelődési Ház javára 
 

- december 31.2400:  
SZILVESZTERI TALÁLKOZÓ – Újév 
köszöntése a Templom téren 
 

Minden vadnai lakosnak 
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET KÍVÁNOK! 
 

Marinné Tóth Krisztina 
Műv. Ház vezető 

 

Vadna TV 
2017. decemberi műsorterv 

december 03. (vasárnap) 1600-2400: 
- Göőz Pál Nap 

- Tökös játszóház   
december 05. (kedd) 800-1200: 

- dec.3-i adás ismétlése  
december 10. (vasárnap) 1600-2400: 

- Göőz Pál Nap 

- Tökös játszóház   
december 12. (kedd) 800-1200: 

- dec. 10 -i adás ismétlése  
december 17. (vasárnap) 1600-2400: 

- Adventi gyertyagyújtás  
- Télapó ünnepség  

december 19. (kedd) 800-1200: 
- dec. 17-i adás ismétlése  

december 24. (vasárnap) 1600-2400: 
- Adventi gyertyagyújtás  
- Télapó ünnepség  

december 26. (kedd) 800-1200: 
- dec. 24-i adás ismétlése 

december 31. (vasárnap) 1600-2400: 
- Karácsonyi ünnepség 
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Reformáció 500 
Az idei esztendő a reformáció 500. évfordulójának emlékéve. 1517. október 31 – én a 

hagyomány szerint Luther Márton szerzetes kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét. 
Ezzel a tettel kezdetét vette a reformáció. A reformáció szó szerint visszaalakítást jelent. Visszatérést 
a tiszta forráshoz, Krisztushoz és az ő Igéjéhez.  

A reformáció eszméi hamar elérkeztek Magyarországra is. A Kárpát – medence lakossága 
között eleinte Luther tanai domináltak, de hamar ismertté váltak Zwingli és Kálvin nézetei is. A 16. 
század második felére már a magyarság túlnyomó része református lett. Mit kapott nemzetünk a 
reformációban? Illyés Gyula „A reformáció genfi emlékműve előtt” című versében a következőt írja: 
„Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs Kálvin? - Nem hiszem.”  

Szerény megemlékezésünkben, melyet november 12 – én tartottunk úgy szerettünk volna 
megemlékezni a reformációról, hogy az legyen a középen, Aki erősítette a reformátorokat, Akire 
mutatni szerettek volna a reformátorok is. Kálvin jeltelen sírba temettette magát, mert tudta 
mennyire bálványgyártásra és bálványimádásra hajlamos az emberi szív. Jelmondata, melyet felírtunk 
egy emléktáblára is az évforduló kapcsán: Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség. Így szerettünk 
volna mi ünnepelni. Az legyen a középen, aki mint 500 éve, úgy ma is egyedül képes megeleveníteni 
és újjáteremteni. Így kaptuk az ünnepen drága Igéjét Istenünknek, melyet Füsti – Molnár Szilveszter 
rektor úr hirdetett a Zsidókhoz írt levélből. Isten Igéje élő és ható. Így erősödött a szívünk az énekes, 
verses bizonyságtételekben, szolgálatokban. Hálás szívvel emlékezünk Sárvári Melinda, Csodó Petra, 
az Irinyi János Református Szakközépiskola diákjainak és az ősi alma mater, a Sárospataki Református 
Kollégium kórusának énekére, versmondására. Gyülekezetünk egy fa ültetésével szeretett volna 
megemlékezni a reformációról. Szabon János vállalta a fa beszerzését, elültetését. Köszönjük 
munkáját és gondolatait, melyet megosztott a gyülekezettel az almafa ültetésével kapcsolatban. 

A templomból a parókiakertbe vonult a gyülekezet, ahol elültettünk a reformáció 500. 
évfordulóján egy batul almafát. Az ültetés alatt hangzott az ének: Itt van Isten köztünk, jertek őt 
imádni... 

Az ünnepség után a Művelődési Házban terített asztal várt bennünket. Köszönjük minden 
kedves testvérünknek, az Önkormányzat -, a Konyha -, és a Művelődési Ház dolgozóinak fáradtságát! 

A reformáció 500. évfordulójára így emlékeztünk november 12 – én. Ebben az 500 
esztendőben benne van a mi gyülekezetünk története is. Gyülekezeti pecsétünk megőrizte az 
egyházközség alapításának évszámát: 1578. A jövő esztendőben 440 éves lesz gyülekezetünk. Isten 
éltesse! 

Minden Kedves Olvasónak áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt! 
Vadnai Zoltán Gézáné,  

református lelkipásztor 
        

       Karácsonyi Istentisztelet rendje: 

      -dec.21.1700: Bűnbánati Istentisztelet (parókia) 

       -dec.24.1700: Szentestei Istentisztelet (templom) 

       -dec.25.1030: Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet  

                                                                                                                                                  (templom) 

       -dec.25.1600: Istentisztelet a legátus szolgálatával 

             (parókia) 

       -dec.26.1000: Istentisztelet a legátus szolgálatával 

             (parókia) 
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