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 „Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki 
imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt 
fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!” 
„ Szabadság! Ezt a megszentelt nevet 
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd! 
Tudd meg : szabad csak az, 
Aki oly áhítattal mondja ki, 
Mint istenének szent nevét a jó pap. 
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. 
 Ínség, veszély, kín meg nem tántorít 
És lelki béklyó többé nem szorít. 
 

Hiába őrzi porkoláb s lakat 
Az sose rab, ki lélekben szabad. 
Az akkor is, ha koldus, nincstelen, 
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. 
 Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják, 
Hol áldozat nincs, nincs szabadság. 
Ott van csupán, ahol szavát megértve 
Meghalni tudnak, és élni mernek érte.” 
 
 



 

            ÖNKORMÁNYZATI  
                   HÍREK 

 

 
 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok! 

 

500 éve Luther Márton azt találta mondani: 

„Minden órának megvan a maga 

parancsa….!” Egyéni és közösségi 

sikereinknek az alapja, hogy megértjük-e az 

adott óra parancsát. A vadnai képviselő-

testület figyelemmel kíséri a lakossági 

elvárásokat és ez alapján dolgozta ki 

programját „Az élhetőbb, szerethetőbb falu 

építését.” A siker elérése érdekében, 2019. 

évben is, három fő területen dolgozunk. 

Ezek fejlesztésével szeretnénk közelebb 

kerülni célkitűzésünkhöz. 

Első terület a Falufejlesztés:  
Közösségi épületek, terek folyamatos 
megújításával, korszerűsítésével, nemcsak 
jobb körülményeket biztosítunk az ügyek 
intézéséhez, hanem pozitívan alakítjuk vele 
a faluképet is. A járdák, utak 
karbantartásával, közparkok létesítésével 
javítjuk az életminőséget. (Be kell vallanunk, 
hogy az utak állapotának javításán van még 
a legtöbb tennivalónk. ) Ezek alapján az 
előttünk álló esztendőben a következő 
feladatok elvégzésével kívánjuk fejleszteni a 
községet. 
 

-Befejeződött a Községháza energetikai 

korszerűsítése. A beruházás (56 417 217.-

Ft.) során, levegőszivattyús hőközpont épült 

ki. Megvalósult a teljes körű szigetelés, 

nyílászárók cseréje, modern radiátorok 

felszerelése, a csövezés elrejtése a 

padlózatban, állmennyezet kialakítása. 

Elkezdődött a helyi Óvoda épületének 
szintén energetikai korszerűsítése 

(30 000 000.-Ft.) fűtésrendszerének cseréje, 
tetőszerkezet megújítása, szigetelés. 
Befejezési határidő 2019. június 15.  
 
-Ezzel párhuzamosan kezdődik hamarosan a 

Községi Konyha (19 999 998.-Ft. Önrész: 

3 579 157.-Ft.) teljes körű felújítása. Új 

válaszfalak-, bejárat-, ablakok-, valamint a 

K-i homlokzaton bővítmény építésével kerül 

átalakításra az épületrész. A bővítményben 

kap helyet a személyzeti mosdó és öltöző. 

Egyben megújul a teljes konyhatechnika is.  

Az óvoda-, és konyha beruházás idején az 
intézmények működését a Faluházban 
biztosítjuk, reményeink szerint megfelelő 
körülmények között. Az étkeztetést 
Sajóivánka község jóvoltából 
megszerveztük, köszönettel tartozunk a 
szomszéd község vezetésének és a konyha 
dolgozóinak!  

A tervek szerint a szeptemberi 

tanévkezdésre visszakapjuk az épületet. 

 

-Május 31-ig kell befejeződnie a Műfüves 

pálya beruházásnak (16 138 982.- Önrész: 

5 379 661.-Ft). Ugyan a gyerekek már 

birtokba vették a létesítményt, de miközben 

a sorokat írtam, érkezett egy telefonhívás, 

amelyben a kivitelező cég általam kéri a 

gyerekeket, hogy ne használják a félig kész 

műfüves pályát. Kedves gyerekek! 

Türelmeteket kérem, ne tegyétek tönkre 

már előre a gyepszőnyeget. Egy-kettőre 

elérkezik a május és onnantól kezdve tiétek 

a pálya!   

-Bizakodunk benne, hogy az idén 

megvalósulnak korábban kezdett terveink 

is. Végre megérkezett az engedély (2017-

ben nyújtottuk be) a Gyalogátkelőhely 

kivitelezésére, a Kassai út és Szabadság tér 

között.  



-Gőzerővel halad a községi Honlap 
szerkesztése is. Hamarosan megújult 
külsővel, formával és lehetőségekkel tölti 
be funkcióját. Bemutatja a községet a 
nagyvilágnak, hírforrásként szolgál 
helyieknek és lehetőséget biztosít a 
közigazgatási élet nyomon követésére. 
   
-Sok szó esik napjainkban az ún.: „Magyar 

Falu Programról”, amelyre 5 ezer fő 

lélekszám alatti települések nyújthatnak be 

pályázatot. Több területre is figyelünk, de 

legfontosabb célunk az Árpád fejedelem, 

István-, és Mátyás király utcák 

aszfaltozásának megpályázása. Ezen a 

területen esős, latyakos időszakban, 

áldatlan állapotok uralkodnak. Megértjük az 

itt lakók elkeseredését, de türelmüket 

kérjük. Nem szabad lemondani a támogatás 

megszerzésének esélyéről, amely lehetővé 

tenné, hogy mindhárom utcát egyszerre 

tudjuk pormentesíteni. Mivel már kész 

tervekkel, költségszámításokkal rendel-

kezünk, nagyon gyorsan tudunk reagálni a 

kiírásra. Amennyiben nem nyerünk 

támogatást, még ebben az évben, saját 

erőből részaszfaltozást és szakirányú 

kátyúzást mindenképpen megvalósítunk.  

 

-Évek óta a falufejlesztés szolgálatába 

állítottuk a Start-közmunka programot. 

Közhasznú dolgozók által karbantartjuk és 

fejlesztjük a települést, évtizedes 

hiányosságokat szüntetünk meg, 

gondoskodunk a szépkorúakról, segítjük a 

lakosság mindennapjait és értékteremtő 

munkájuk során változik a falukép. 

2019-ben 19 804 226.-Ft. dologi költséget 
nyertünk el. Ebből finanszírozzuk a Helyi 
sajátosság-, Mezőgazdaság-, és Szociális 
program terveit, közöttük a Bajcsy-

Zsilinszky utca 18. sz. ház megvásárlását, 
amely a mezőgazdasági program központja 
lesz. Címszavakban sorolom a programok fő 
céljait:  
I. 

- Árpád fejedelem-, Mátyás király-, 

Rákóczi utcákon vízelvezetés 

kiépítése.  

- Szabadság téren 2 db Parkoló 

kialakítása.  

- Járdák felújítása a Kassai, Kossuth és 

Rákóczi utcákon.  

- Mezőgazdasági út építése a Kisvadnai 

Pincesoron. 

-  Szeméttelepek felszámolása, kamera, 

sorompó kihelyezése a Sajó-parton, 

velezdi úton, Koszla-forrásnál, 

Kisvadna Pincesoron.  

- Zsidó temetőkert rendbetétele 

II. 

- Lovagi Park építésének befejezése. 

- Községháza udvarán Irattár 

felépítése, kerítés átépítése.  

- Dózsa úton raktárépület építése, 

parkoló és kis játszótér kialakítása. 

-  Óvoda kerítésének megújítása. 

-  Virágládák készítése. 

III. 

- A mezőgazdasági munka segítségével 

a Községi Konyha ellátása. 

 
Az eredmények mellett nehézségekkel is 

szembe kell néznünk, a gondok megoldásán 

dolgozunk. A „Kazincbarcika – Sajóivánka – 

Vadna kerékpárút” építésének kezdési 

ideje csúszik. Az elmúlt hónapokban nem 

sikerült maradéktalanul megvásárolni a 

pályához szükséges földterületeket. A 

kisajátítási eljárás elhúzódása miatt, 

elképzelhető, hogy csak 2020. tavaszán 

kezdődik a beruházás.  



Az egyik legfontosabb törekvésünk, a helyi 
szennyvízrendszer kiépítéséről nincs új 
információnk. Amint előrelépés történik az 
ügyben, azonnal tájékoztatom a lakosságot. 

Második terület a falu múltjának 
megismerése, emlékeinek a megőrzése: 
-A falu múltjának megismertetésével, 
emlékek gyűjtésével és új emlékhelyek 
kialakításával szeretnénk elérni, hogy 
minden e helyre települt család 
„vadnainak” érezze magát. A közös múlt 
ismerete büszkévé teheti az embereket és 
kialakítja a helyi azonosságtudatot, 
függetlenül attól, hogy „régi vagy új 
lakókról” van szó! 
 A múlt eseményei azt is bemutatják, hogy 
az együttgondolkodás és a közös cselekvés 
őrizte meg a településünket immár 782 éve.  
Ennek jegyében nyújtottunk be pályázatot, 
a Községháza kertjében 1952-ig állt 
„I. világháborús – Trianoni Emlékmű” 
újjáépítésére. Döntés még nem született, 
de ígérhetem, hogy támogatással vagy 
nélküle, 2020-ra eredeti helyén 
visszaállítjuk az emléket.  
 
Harmadik terület a Közösségi-, és kulturális 
élet: 
Bátran és büszkén mondhatjuk, hogy Vadna 
rászolgált a „Fesztivál-falu” elnevezésre. 
Évek óta, azonos időszakokban tartjuk 
visszatérő programjainkat. (Kolbásztöltő 
fesztivál, Várhegy túra, Gyermeknap, 
Kemence fesztivál, Nemzedékek 
találkozója,Erzsébet tábor, Komoróczi Péter 
Várnap, Szüreti fesztivál, Szépkorúak Estje, 
Göőz Pál Nap, Adventi programok). Ezek 
mellett számtalan kulturális esemény, 
kirándulás, strandlátogatás, klubélet, 
Tanoda-program stb. kínál lehetőséget a 
találkozásra. Bizony ezt szolgálja a 
művelődési tevékenység: lehetőséget adni 
az embereknek, családoknak, hogy 
kimozduljanak otthonról, kötetlenül 
találkozzanak egymással, vendéget 

hívhassanak és nem utolsó sorban jól 
szórakozzanak. Mindeközben elég az egyik 
utcából átsétálni a másikba, mert helyben 
biztosítjuk a kikapcsolódást, az együttlét 
örömét. 
                                                                    
Fontos közösségépítő szerepe van, ha a 
lakosok tudnak együtt szórakozni és 
ünnepelni. Hiszem, hogy nálunk egyre 
többen megértik és értékelik ez irányú 
törekvéseinket. Ennek jegyében ajánlom 
kedves figyelmükbe a Nemzeti ünnepről 
történő megemlékezés programját, 
amelyen egyben felavatjuk és átadjuk a 
közösség használatába a megújult 
Községházát.  
A képviselő-testület nevében szeretettel 
hívom a családokat ez alkalomra: fejet 
hajtani a ’48-as hősök emléke előtt, 
megtekinteni, az 1922-ben Varga Gábor 
bíró – Török Zoltán jegyző hivatali ideje 
alatt épült Községháza felújításának 
eredményeit és közös áldomás 
elfogyasztásával biztosítani a beruházás 
tartósságát! 
 

Közérdekű tájékoztatás 
 

Sokan kérdeznek a falu határában épülő 

Napelem parkról. Tájékoztatom az újság 

olvasóit, hogy magánbefektetők vásárolták 

meg a Vadna Park területének egy részét és 

önerőből építkeznek. A község nem 

kapcsolódik a fejlesztéshez. 

 

Katasztrófavédelem közleménye: 

Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) van 

érvényben, amely időszakban tilos tüzet 

gyújtani az erdőterületeken, valamint a 

fásításokban és az ezek 200 méteres 

körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. 

Ide értendők a felsorolt területeken 

található tűzrakó helyek, a vasút és közút 



menti fásítások, de tilos a parlag- és 

gazégetés is. 

Belterületi „Tűzgyújtási rendelet: hétfő-
szerda-péntek: 08.00 – 18.00 között.” 
 
BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása a 

„Zöldhulladék gyűjtéséről”: A zöldhulladék 

gyűjtését 2019. március 4. – 2019. 

december 15. közötti időszakban 

kéthetente végezzük. A zöldhulladékot az 

erre rendszeresítet BMH Nonprofit Kft. 

logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK 

GYŰJTŐZSÁK feliratú, ingyenesen biztosított 

zsákban szállítjuk el. A zsákokba helyezhető 

falevél, vágott fű, gyom, faágak 2 cm 

átmérőig, 1 m hosszúágban kötegelve. A 

zsákokban zöldhulladékon kívül más szemét 

nem helyezhető el! A megtelt zsákokat 

reggel 06.00-ig helyezzék el az ingatlanok 

előtt. Az elszállítási időpontokról: 

www.bmhnonprofitkft.hu honlapon 

tájékozódhatnak. 

 

Czakó Lászlóné kórusvezető a Szépkorúak 

estjén bejelentette, hogy az „Őszirózsák 

Énekkar” befejezi működését. Tudtuk, hogy 

egyszer el fog jönni ez a pillanat, mégis 

szerettük volna tolni-tolni ezt a bejelentést. 

Hiszen fellépéseikkel mindig örömet, 

jókedvet hoztak közénk, színesítették a 

falusi rendezvényeket. Házigazdaként 

színvonalas kórustalálkozókat szerveztek, 

lehetővé téve a helyieknek, hogy meghallják 

mások énekét, barátságok szövődjenek 

szűkebb régiónk települései között. 

Állandó szereplői voltak a Kórus 
fesztiváloknak és ezen alkalmakkor 
eljutottak Hajdúszoboszlótól – 
Harkányfürdőig. Vitték Vadna falu jó hírét 
vidékről, vidékre.  
 

Egyszóval megszűnésük űrt hagy maga után, 
de megértjük, hogy az évek folyamán 
elfáradtak.  

„Mindenik embernek a lelkében 
dal van 

és a saját lelkét hallja minden 
dalban. 

És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is 

szépnek.” 
 

Váci Mihály kedves soraival köszönöm meg 
az Őszirózsák Énekkar tagjainak  az 
évtizedes tevékenységet, jó egészséget, 
boldog családi légkört kívánva a 
továbbiakban! 

                                                                   
Bencze Péter                                                                   
polgármester 

FIGYELEM! 

Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása  

 

Minden 3 hónapos kort betöltött ebet 

chippel kell megjelölni és kötelező 

veszettség elleni védőoltásban részesíteni, 

majd évente a veszettség elleni oltást 

ismételni kell! Védőoltás csak chippel 

megjelölt ebeknek adható! 

 

A veszettség elleni védőoltás, 

féregtelenítéssel: 

Tavalyi áron: 4.000.-Ft /eb 

A chippelés: 4.000.-Ft / eb 

 

Aki nem rendelkezik oltási könyvvel, oltási 

könyv ára: + 500.-Ft 

A háznál oltás díja udvaronként + 1.000.-

Ft, háznál chippelés díja + 1.000.-Ft 

udvaronként. 

Az oltás időpontja és helye: 

2019. 03.25. (hétfő) 08:00-10:00 óráig 

Piactér ( Rákóczi u. 1. bolt előtt) 

2019. 03.26. (kedd) 08:00-09:00 óráig   

Piactér ( Rákóczi u. 1. bolt előtt) 

 

http://www.bmhnonprofitkft.hu/


Háznál oltás 2019.03.26. (kedd) 9,00 óra 

után. Jelentkezni az oltás helyszínén és a 

Hivatalban  Jobbágy Henriettánál és 

Várnayné Magyar Viktóriánál  lehet. 

A 164/2008. FVM. rendelet értelmében a 

szlovák állatorvos által végzett veszettség 

elleni védőoltás a hatályos magyar 

jogszabályok szerint nem fogadhatók el 

érvényes veszettség elleni védőoltásnak! 

Felhívom figyelmét, hogy a hatósági 

állatorvosok és a Polgármesteri Hivatal az 

oltást és chippelést ellenőrizni fogja, s a 

törvény értelmében ennek elmulasztása 

esetén 90.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 

sújtja a tartót. 

Minár Gyula 

B-A-Z Megyei Állatorvosi Kamara elnöke 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

„ Tavasz-illat, reménysugár… 

lelkedhez is eljutott már? „ 
 

                                

                                                      

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Vadna TV 
 

VADNA TV - 2019. márciusi műsorterv 
március 03. (vasárnap) 1600-2400: 

- Polgármesteri riport 
- Magyar Kultúra Napja 

március 05. (kedd) 800-1200: 
- márc. 03-i adás ismétlése  

március 10. (vasárnap) 1600-2400: 
- Nyugdíjas Klub ünnepi közgyűlése 
- Farsangi Bál 

március 12. (kedd) 800-1200: 
- márc. 10-i adás ismétlése  

március 17. (vasárnap) 1600-2400: 
- VII. Kolbásztöltő Fesztivál  

március  19. (kedd) 800-1200: 
- márc. 17-i adás ismétlése 

március 24. (vasárnap) 1600-2400: 
- VII. Kolbásztöltő Fesztivál 
- Ünnepi Istentisztelet 
- Március 15-i Ünnepi Megemlékezés  

március 26. (kedd) 800-1200: 

- márc. 24-i adás ismétlése  
március 31. (vasárnap) 1600-2400: 

- VII. Kolbásztöltő Fesztivál 
- Ünnepi Istentisztelet 
- Március 15-i Ünnepi Megemlékezés  

 
 
 



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 nevezi. 
- Március 14. 1600  : Baba-mama 

Klub  
 

- Március 15. 1000:  Ünnepi 
Istentisztelet  
 

- Március 15. 11
00

: Ünnepi 

megemlékezés (részletek az újság 
utolsó oldalán) 

 
- Március 25. 1630:  Internet Fiesta a 

a könyvtárban- Tudásmegosztó 
kommunikáció 

- Irodalmi kvíz „okos”-an 
 

- Március 26. 1000:  Internet Fiesta a 
a könyvtárban- Eszköz-ember-

kommunikáció 

– Internetkaland nagyiknak 
 

- Március 27. 09
30

: Internet Fiesta a 
a könyvtárban – Közösségi 
kommunikáció biztonságosan 

 

  

KELLEMES HÚSVÉTI  

ÜNNEPEKET KÍVÁNOK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁPRILIS 
Április az év negyedik, 30 
napos hónapja a Gergelynaptár 
szerint.  

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

is hívták. A népi kalendárium Szent 
György havának nevezi. 

 

- Április 8. : Aprócikkárus 

- Április 11.1600: Baba-mama Klub 
 

- Április 13. 1500: Költészet Napi 
Versmondó Gála  
Szeretettel várunk óvodástól 
nyugdíjasig minden versmondót, 
és versszerető vendéget!  
 

- Április 17. 1000: „ A tudás házhoz 
megy” 

- Prof. Dr Patkó Gyula előadása 
 

- Április 18. 1530: Húsvéti Kézműves 
délután  

- tojásfestés 

- nyuszi-simogató 

- csokitojáskeresés a parkban 

- húsvéti játékok 

- locsolóvers mondó verseny 

 

-  Április 30.1700: Anyák napi 
játszóház  
 

 
 

 
 Kérjük a lakosságot, aki tud, kifújt tojást 

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

Az idén is szeretnénk elkészíteni a 
gyönyörű TOJÁSFÁT a Faluháznál! 

Szeretettel várunk minden kedves 
vendéget programjainkon! 

Marinné Tóth Krisztina 
Göőz Pál Művelődési Ház és Könyvtár 

vezető

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3nap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gergely-napt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mars_(isten)
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_mitol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_mitol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_mitol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3nap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mars_(isten)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Venus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Gy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Gy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Gy%C3%B6rgy


  

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!” 
 

MEGHÍVÓ 
 

 

Vadna Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és családját 

az 1848-as szabadságharc és forradalom 

tiszteletére rendezett megemlékezésre 

és az azt követő átadási ünnepségre 

2019.március 15. 
Ünnepi program:  1000 Református templom 

- Ünnepi Istentisztelet: 

- Igét hirdet Nagy Ákos Róbert esperes úr 

1100  Községi Önkormányzat udvara 

- Nemzeti ünnepi megemlékezés óvodásaink, iskolásaink előadásában 
- Ünnepi beszédet tart: 

Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő úr 
- Emlékezés világháborús Hősi halottainkra 

        
Felújított Községháza épületének  ünnepélyes  átadása 

- Igét mond Vadnai Zoltán Gézáné nagytiszteletű asszony 

- Köszöntőt tart Bencze Péter polgármester 

- Szalag átvágása, a felújított Községháza átadása 

 



                                                                  
 

 

      
  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


