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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

19. évfolyam 3. kiadás          2019.szeptember 

 
A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 

 

 

„Az őszi Nap fejét párnájára hajtja, 

Hegy felett az arcát kis felhő takarja. 

Sárgás fénye kopott, nyárba belefáradt. 

Árnyéka rőt-vörös, kinézete bágyadt. 

Színeit a múló természetre festi, 

bokrokra és fákra szemét rámereszti. 

Amerre csak ellát az ősz otthonában, 

sárguló levelek maradnak nyomában. 

Sárguló levelek, vörösek és barnák, 

a kikelet zöldjét mind-mind eltakarják."  

… 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.  

Az idei nyarat is, mint az már évek óta 
hagyomány településünkön a június elején 
immár ötödik alkalommal megrendezett 
Kemence Fesztivállal köszöntöttük. Az idei 
programban a hagyományőrzés, és a népi 
motívumok mellett helyet kaptak egészség 
és sport programok is. Míg az ÓMI Zenés 

Színház retró gálaműsorral, addig a 
Csillagfürt Néptáncegyüttes ropogós 
csárdásokkal szórakoztatta a közönséget.  

 
Sokan nosztalgiázva hallgatták 

Leblanc Győző és Tóth Éva operett műsorát, 
addig a fiatalok a Jump Rock Band 
rocknótáira tombolhattak. A kellemes nyári 
estét szívesen töltötték kinn a családok, 
beszélgetve rég látott ismerősökkel, a 
gyerekek a régmúlt népi játékaival 
próbálták ki ügyességüket, 
kézműveskedtek, agyagoztak.  
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Egész délután lehetőség volt a tánc 
mellett különböző sportok kipróbálására is, 
amihez a kedvet a Sajóvölgye Focisuli kis 
labdarúgói hozták meg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Az idősebbeket ingyenes 

egészségügyi szűrések, prevenciós 
előadások, tanácsadás várta, míg a fiatalság 
kipróbálhatta az újraélesztés technikáját.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kemence parazsa egész nap izzott, 

finomabbnál-finomabb kelt tésztákat, 
lángosokat, sütiket ontva ki magából.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Június végén ismét a Sajómenti 
Civilek Egyesületének szervezésében tartott 
Vándortábor keretében láttuk vendégül a 
környező települések fiataljait. Sok-sok 
játékkal, vetélkedővel sportversenyekkel 
vártuk őket. A nap zárásaként léghoki-
bajnokságon vehettek részt. Jó volt látni a 
sok mosolygó arcot, és örülünk, hogy évről-
évre szívesen térnek vissza hozzánk. 
 Júliusban megrendezésre került a 
Nemzedékek találkozója a 
gasztronómiában néven ismert főzőverseny 
is, ahol az idén egy igazi vegyes 
korosztályból álló csapat, Czakóné Gizike 
néniék a fiatalsággal kiegészülve, 
győzedelmeskedtek.   
Augusztus első hétvégéjén tartottuk a 
Komoróczi Péter Várnapot és Helyitermék 
Vásárt. Bár az időjárás nem kedvezett 
nekünk, ennek ellenére egy nagyszerű 
napon vehetett részt, aki nem ijedt meg az 
esőtől. Délelőtt a gyerekeket óriáscsúszda 
és Lovagi torna várta, majd a közös ebéd 
után - amit köszönünk szépen az óvoda 
konyháján dolgozóknak - a művelődési ház 
parkjában folytatódott a rendezvény. A 
humorról a Csepűrágó Színjátszók, majd 
Maksa Zoltán gondoskodott. A Császta 
Néptáncegyüttes fiataljai, majd az 
Alsószuhai Népdalkör, és az Akkord 
színjátszó Kör jelenetei feledtették el a 
közönséggel a szomorú időt. Varga Viktor 
fellépése igazi meglepetés volt. 
Közvetlenségével, előadásmódjával hamar 
belopta magát a közönség szívébe. Az 
Inflagranti zenekar nótái táncra csábították 
a nézőket, a napot utcabál zárta.  
 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, közel negyven gyermek, 
fiatal számára nyújtottunk izgalmas, 
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változatos, élményekkel teli programokat. 
Kincskeresés, vetélkedők, sport, játék, 
kézműveskedés színesítette a napokat. A 
támogatásnak köszönhetően lehetőségünk 
nyílt elvinni a gyerekeket a Poroszlói 
Tiszatavi Ökocentrumba is, ahol 
élményekkel teli, fantasztikus napot 
töltöttünk együtt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
A résztvevő gyerekek nevében is szeretném 
megköszönni a fiataloknak, akik a tábor 
ideje alatt velünk voltak, segítették a 
munkánkat, a szülőknek, nagyszülőknek, 
akik süteménnyel, gyümölccsel örömet 
szereztek a gyerekeknek. Külön köszönöm 
Antal Attila  Klómer Miklós és Nagy Lászlóné 
vállalkozók által  nyújtott segítséget.  
Nyári Erzsébet Táborunk jövő nyáron is 
várja a gyerekeket, tartsatok velünk akkor 
is! 

 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT AZ ÉV 
HÁTRALÉVŐ IDŐSZAKÁBAN IS 
PROGRAMJAINKON!  

Marinné Tóth Krisztina 
intézményvezető 

 

ŐSZI programajánló 

Szeptember 
 

- Minden szerdán 1700 órától 

ZUMBA 

- Minden hónap 2. csütörtökén 1600 
órától Baba-mama klub Köhlerné 
Soltész Judit védőnő vezetésével! 

- 09.21.1400-2400:Szüreti Fesztivál 

Részletek az újság utolsó oldalán! 

- 09.30. 1100: Magyar Népmese Napja 
A Szegedi Látványszínház előadása . 

         
Október 
- 10.03. 1600: Választási fórum - 
képviselőjelöltek bemutatkozása 

-  10.04. 1600: Velünk élő természet: 
Az állatok világnapja 
 - filmvetítés, kézműves bütykölde, 
játékos kvíz nyereményekkel 

 

- 10.05.900-1400: Nyílt Festői Nap 

- 10.13. 0600-1900: Önkormányzati 
Választás 

-  10.18.1530: Idősek Estje 

-  10.25.1630: Halloweeni Játszóház 

 - tökfaragás, játékos vetélkedés, 
töksütés 
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