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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

18. évfolyam 3. kiadás          2018.november 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI 

             HÍREK         

 
 
Tisztelt Vadnai Lakosok! 
 

További türelmi időt javasol a kormány a 

fúrt kutak bejelentésére 
  

Benyújtotta a kormány a fúrt kutakra 

vonatkozó engedélyezési moratórium 

meghosszabbítására irányuló javaslatát az 

Országgyűlésnek. A kormány 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény módosítására irányuló javaslatával, 

az eredetileg 2018. december 31-ig tartó 

türelmi időt hosszabbítaná meg. 

A javaslat értelmében mentesül a 

vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, 

aki engedély nélkül, vagy engedélytől 

eltérően létesített fúrt- vagy ásott kút 

fennmaradási engedélyét 2020. december 

31-ig kérelmezi. 

A kormány által közzétett tájékoztató 

és az engedélyezésre vonatkozó jelenleg 

hatályos eljárásrend megtalálható a 

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 

székhely településének honlapján 

(www.szuhakallo.hu), az Önkormányzat 

Hírek között. 

Ugyanitt részletes tájékoztatás 

olvasható, a 2018. január 1-je 

előtt, engedély nélkül telepített 2500 m
2
-

nél nagyobb gyümölcsös ültetvények, 

szankciómentes bejelentésére vonatkozó 

szabályokról. 

 

Dr. Herczeg Tibor 

Címzetes Főjegyző 

 

 

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 

„ Aranyló ingbe bújt a domb, 
és a napsugár ölében 

pihen a kert, s a park, 
a tó is fürdőzik a fényben. 
Kalandra csábít, jöjj velem 

oly derűs az őszi táj 
szőlőtőkék fürtjeit is  

harsány csőszök őrzik már. 
Kereplőtől, kurjantástól 

iszkolnak a madarak 
tréfás kedvű szüretelők  
víg ajkáról dal fakad.” 

  

… Nyári visszatekintés … 

Ismét eltelt a nyár, a vidámság, a 
pihenés, a kirándulások, strandolás, a 
szabadság, a családdal, barátokkal töltött 
boldog napok emléke elkísér bennünket a 
deres őszi napok alatt.  

http://www.szuhakallo.hu/
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Az idén negyedik alkalommal került 
megrendezésre a Nyárköszöntő Kemence 
Fesztivál, ahol fellépők sokasága 
szórakoztatta a nagyérdeműt. Helyi 
csoportok közül jókat nevethettünk a 
Csepűrágó Színjátszósok jelenetén, együtt 
nótázhattunk az Őszirózsák Népdalkörrel, 
táncra perdülhettünk a Császta 
Néptáncegyüttessel, de minden 
zenekedvelő megtalálhatta a saját stílusát, 
hiszen fellépett a Macskazaj Dalkör, Fodor 
János nótaénekes, de húzta a talpalávalót 
az Agyagbanda is. Finom kőttes tészták, 
népi játékok, kézműves vásár színesítette a 
rendezvényt. 

 
 

Június végén ismét a Sajómenti 
Civilek Egyesületének szervezésében tartott 
Vándortábor keretében vendégül láttuk a 
környező települések fiataljait, ahol Mátyás 
király udvarába varázsoltuk el a 
résztvevőket. A táborozásból a Tanodások 
sem maradhattak ki, akik a dédesi Boróka 
táborban tölthettek néhány napot. 
A július sokak által várt programja volt a 
Nemzedékek találkozója a 
gasztronómiában címmel ismert 
főzőverseny is, ahol az idén is sok csapat 
mérte össze tudását, és töltött együtt a 
barátokkal, ismerősökkel egy gyönyörű, 
hangulatos nyári délutánt. 
  Az augusztus első fele ismét a 
gyermekekről szólt. A Nyári Ifjúsági 

Táborban, amelyet az idén is a Napközi 
Erzsébet Tábor pályázat és a Vadna 
Községért Alapítvány segítségével 
valósítottunk meg, több mint negyven 
gyermek, fiatal számára nyújtottunk 
izgalmas, változatos, élményekkel teli 
programokat. Túra, vetélkedők, sport, játék, 
kézműveskedés színesítette a napokat. A 
támogatásnak köszönhetően lehetőségünk 
nyílt elvinni a gyerekeket a Debreceni 
Disneylandbe is, ahol varázslatos napot 
töltöttünk együtt. 
A résztvevő gyerekek nevében is szeretném 
megköszönni azoknak a fiataloknak, akik a 
tábor ideje alatt velünk voltak, segítették a 
munkánkat, és minden támogatónak, 
szülőnek, akik süteménnyel, gyümölccsel 
örömet szereztek a gyerekeknek. 
Nyári Erzsébet Táborunk jövő nyáron is 
várja a gyerekeket, tartsatok velünk akkor 
is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ősz nyitórendezvénye, az oly 
nagyon várt Szüreti Fesztivál az idén is igen 
sok látogatót vonzott, a gazdag programnak 
köszönhetően. Hagyományosan a szüreti 
felvonulással indult a program, amelyhez az 
idén újabb traktorosok csatlakoztak, 
akiknek ezúton is köszönöm az önzetlen 
részvételt, a Polgárőrség tagjainak pedig a 
felvonulás biztosításában nyújtott 
segítséget. A Faluházhoz visszaérve a 
kemence mellett folytatódott a program.      
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Népdalokkal örvendeztetett meg minket 
Sárvári Melinda és a Nagybarcai Borostyán 
kórus, pörgős táncukkal fokozták a 
hangulatot a Sajósenyei Kicsi Madár 
Néptáncegyüttes és az ózdi Szabad Szombat 
Néptáncegyüttes tagjai, és újraélhettük 
fiatalságunkat Poór Péter és Rózsás Viktória 
dalait hallgatva. A gyerekek a Bárka színpad 
jóvoltából kipróbálhatták a korongozást, 
kreatív foglalkozásokon vehettek részt, és 
népi játékok sokasága is várta őket. A 
rendezvény zárásaként a Meridián együttes 
zenéjére ropta a közönség az utcabálon. A 
program teljes ideje alatt a kemencében 
sült finom kenyérlángosok, kakaós csigák 
várták a vendégeket. Ezúton szeretnénk 
megköszönni minden önkéntesnek, 
segítőnek, támogatónak a program 
megrendezéséhez nyújtott segítségét. 

A következő fényképpel szeretnénk 
megemlékezni Fekete Miklósné Terka 
mamáról, aki az elmúlt hat évben minden 
fesztiválunk állandó segítője volt, 
önzetlenségével, kedvességével örökre 
szívünkbe zártuk. Nyugodjék békében! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A következő két évben reményeink 
szerint még színesebbek lesznek 
programjaink, hiszen Vadna Község 
Önkormányzata hat környékbeli 
településsel összefogva közös pályázatot 
nyert, HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS A 

KAZINCBARCIKAI JÁRÁS TÉRSÉGÉBEN 
címmel, melyen belül lehetőségünk lesz 
Közösségi és Kulturális Napok, Falunap, 
Egészség – és sportnapok, képzések, 
tájékoztató előadások, de Baba-mama klub 
tartására is. A pályázatok révén igyekszünk 
minél tartalmasabb, színesebb 
rendezvényekkel kedveskedni a 
lakosságnak, szeretnénk, ha minél többen 
elfogadnák meghívásunkat, és élveznék az 
ismerősökkel, barátokkal együtt töltött időt 
rendezvényeinken. 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 
PROGRAMJAINKON!  

Marinné Tóth Krisztina 
műv. ház vezető 

   

KÖSZÖNTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Szcipànó Jànosnét 80. Születésnapjàn, 
szeretettel köszönti : 

lànya, Béci és csalàdja, Attila és csalàdja. 
 
Drága, jó dédikénk, ünnepelni jöttünk.  
Tudod, nem sok év áll, eddig még mögöttünk. 
Te már oly sok éve élsz itt a világon,  
s reméljük sokáig, - mert mi így kívánjuk. 
Szerető családban leld az örömödet!  
Ezért megmozgatunk minden féle követ. 
Legyél úgy szeretve, ahogyan te szerettél,  
örülj családodnak, hol dédikénk lettél. 
Születésnapodon köszöntünk téged, tölts még 
a körünkben, sok-sok boldog évet! 
 Itt a versünk végén mi még azt kívánjuk: - 
Légy a legboldogabb Dédi a világon!  
 
Szeretünk: Zsombi,Fanni,Zselyke
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Év végi programajánló 

November 

 
- Hétfőn és szerdán 16:30-tól várjuk 

a tanodásokat a könyvtárban 
 

- Falugazdász fogadóóra minden 
kedden 13:00-16:00 
 

- 11.08. 13:00-15:00: Aprócikkárus a 
művelődési ház teraszán 

 
- 11.09. 1700: Márton napi 

ludasságok- családi kézműves 
műhely, Márton napi lámpás 
készítése, felvonulás ( kérek 
minden résztvevőt, hogy a lámpás 
készítéséhez hozzanak magukkal 
egy kis befőttes üveget) 
 
 
 
 

 

- 11.16. 09:00 – 12:00: Óvodás 

Családi Nap a Göőz Pál 
Művelődési Házban 
- zenés gyermektorna 
- akadályverseny sok-sok 
ajándékkal 
- rendőrségi és tűzoltó bemutató 
- „ Szépen szóló…” – interaktív 
zenés előadás gyerekeknek 
 

     - 11.17. 15:00: Göőz Pál Nap 

- az I. Világháború befejezésének 100. 
évfordulójára emlékezünk 
- Ünnepi műsor  
- Kiállítás világháborús katonai fotókból 
- Kiállítás Novák Géza fafaragó 
munkáiból 
- színházi előadás 
 

- 11.20. 15:00: Bűnmegelőzés 
előadás – időskorúak részére 
 

- 11.23. 15:30: Idősek Estje 
-helyszín: Vadnai Óvoda 
 

- 11.30. 13:00-14:00: Aprócikkárus 

 
- 11.12. 10:00-12:00 Aprócikkárus 

 
- 11.12. 11:00:  Állásbörze a 

Miskolci Bosch képviseletében – 
várjuk az operátori munka iránt 
érdeklődőket! Itt minden kérdésre 
választ kaphatnak! 

 
- 11.13. 13:30 – 14:30 : Véradás 

 
 

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

December 

December 
- 12.02. 15:00: Advent 1. vasárnapja 

– Gyertyagyújtás 
- 12.04. 16:00: Télapó ünnepség a 

művelődési házban – Kis Ötlet 
Gyermekszínpad előadása, 
ajándékosztás a szokott módon 

- 12.15. 16:00: Adventi játszóház 
-kézműves műhely 
-interaktív előadás 
-közös fenyőfadíszítés, 
mézeskalács díszítése 

- 12.22. 16:00: Karácsonyi Ünnepség 
- 12.31.19:00: SZILVESZTERI 

BATYUS BÁL  - zenél a tardonai 
Goodwill Band 
Belépő: 2500 ft/ fő 
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