VADNAI KRÓNIKÁS
Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató
kiadványa

19. évfolyam Választási különkiadás

2019. október

1200
óráig
van
szavazóhelyiségben a
bizottságnál (HVB).

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

lehetőség,
a
helyi választási

A HVB egy polgármester-jelöltet vett
nyilvántartásba, így a szavazólapon egy
jelölt fog szerepelni. Érvényesen szavazni
egy jelöltre lehet, érvénytelen a szavazólap,
ha nem tartalmaz szavazatot.

Kedves Vadnai Lakosok!
Önkormányzati választások 2019

A HVB nyolc önkormányzati jelöltet
vett nyilvántartásba, nyolc fő képviselőjelölt
fog szerepelni az egyéni listás szavazólapon.
A Vadnán megválasztható képviselők száma
négy fő, érvényesen szavazni legfeljebb
négy jelöltre lehet.

2019. október 13-án polgármester-,
önkormányzati képviselő- és a megyei
önkormányzat választására kerül sor a
településen.
A Göőz Pál Művelődési Ház
nagytermében
kialakított
00
szavazóhelyiségben 6 óra és 1900 óra
között gyakorolhatják a választópolgárok a
választójogukat.

Érvényes a szavazólap, ha a jelöltek
neve mellett található körben tollal írt,
egymást metsző két vonallal egy, kettő,
három vagy négy főre adja le a
választópolgár a szavazatát.

Szavazni kizárólag személyesen lehet!
Ha a választópolgár a szavazás napján
nem tud megjelenni a szavazó helyiségben,
mert egészségügyi állapota, fogyatékossága
ebben
megakadályozza,
mozgóurnát
kérhet. A kérelem kizárólag írásban
nyújtható be és kizárólag ezen okok alapján,
elektronikusan vagy személyesen a helyi
választási irodában, az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon. Mozgóurna
igénylésére legkésőbb a szavazás napján

Érvénytelen a szavazat, ha egyetlen jelöltre
sem szavaz, vagy négynél több jelöltre
szavaz.
A megyei önkormányzati választást
szolgáló szavazólapon egy listára lehet
érvényesen szavazni.
A szavazóhelyiség 1900 órai zárását, a
szavazatok megszámlálását követően a HVB
állapítja meg a polgármester- és a képviselő
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választás eredményeit,
mandátumokat.

osztja

ki

a

-

A
választással
kapcsolatos
tudnivalókról részletesen tájékozódhat az
önkormányzat honlapján, a www.vadna.hu
weboldalon, ahol a választási információk
folyamatosan frissülnek.

-

Dr. Herczeg Tibor
címzetes főjegyző

Az
újság
további
részében
bemutatkoznak a képviselőjelöltek:
Tisztelt Vadnai Lakosok!
Engedjék meg, hogy ezúton fejezzem ki
köszönetemet,
hogy
ajánlásuk
révén
elindulhatok a 2019. évi önkormányzati
választásokon független képviselőjelöltként.
Az
alábbiakban
szeretnék
röviden
bemutatkozni, továbbá szeretném Önökkel
megismertetni a település és a közösség
fejlesztése érdekében kitűzött céljaimat,
elképzeléseimet.
Gál Ádám vagyok, születésemtől Vadnán élek.
Jövőmet, a családalapítást is ezen a
településen tervezem.
Célom, hogy az idősebb nemzedék tudására
és tapasztalatára alapozva a fiatalok
bevonásával egy minden korosztály számára
kedvező, élhető, fejlődő település kialakítását
és fenntartását támogassam munkámmal.
Megítélésem szerint településünk az elmúlt
időszakban is jelentős fejlődésen esett már át,
képviselőként szeretnék hozzájárulni, hogy az
elődeink által kitaposott úton járva, további
fejlesztések révén még élhetőbbé váljon.
Fontosnak tartom, hogy valamennyi helyi lakos
észrevétele, javaslata – kortól és nemtől
függetlenül – figyelembevételre kerüljön a
települést érintő döntéshozatali eljárások
során.
Elképzeléseim, javaslataim a teljesség
igénye nélkül:
- a települési közlekedési problémák
rendezése
(pl:
gyalogos-átkelőhely
létesítése a 26-os főút óvoda/posta előtti
szakaszán) érdekében együttműködés
kezdeményezése
az
illetékes
szervekkel

együttműködés
minél
több
civil
szervezettel, önszerveződő csoporttal
és a helyi termelőkkel, vállalkozókkal
a családok támogatására átgondolt,
komplex
rendszer
kialakítása,
figyelembe véve az önkormányzat
anyagi lehetőségeit, például:
o újszülöttek
számára
babakelengye-csomag
o faültetési program - „Újszülöttek
Parkja”
o óvoda- és iskola-kezdési csomag
o szépkorúak támogatása
o kedvezmény-rendszer, vagy pl.
„Vadna-jegy”
kialakítási
lehetőségeinek vizsgálata

-

a közkedvelt, de elmúlt időszakban
elmaradt programok „újjáélesztése”,
mint például helyi csocsó- és ping-pong
bajnokságok, Várhegy-túra, Csillag-túra

-

aktív sporttevékenység támogatása,
például több korosztály számára
segítségnyújtás
futball-csapat
szervezésében,
teniszmeccsek
lebonyolításában, stb.

-

megválasztásom esetén szeretném
megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy
milyen módon nyújthat támogatást a
településünk a családok számára
például
energetikai
korszerűsítés
végrehajtása érdekében; ezáltal is
csökkentve a lakosság rezsi-terheit és a
környezeti terhelést

Vadna jövőjét közösen kell formáljuk, hogy
ITTHON valóban mindannyian OTTHON
legyünk. Ennek érdekében megválasztásom
esetén nyilvános fogadóórákat szeretnék
tartani, hogy – az egyéb informális lehetőségek
mellett - ott is megismerhessem elvárásaikat,
javaslataikat és tolmácsolhassam majd azokat
a település vezetése részére.
Kérem, hogy szavazzanak rám október 13-án
a közös célok elérése érdekében! Megtisztelő
bizalmukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Gál Ádám, képviselőjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!

A
Sárospataki
Tanítóképző
Főiskolán
végeztem, és 1996-ban kerültem először
Vadnára, a helyi iskola tanítójaként. A
gyerekekkel
végzett
munkám
során
megismertem a családokat, bekapcsolódtam a
település közösségi életébe.
Az iskola bezárása után 2007-ben elkerültem
Vadnáról, de a közösségi és kulturális munkát
ezután is folytattam a faluban. Megszeretve a
települést és az itt élő embereket,
családommal úgy döntöttünk, 2005-ben
Vadnára költözünk.
Szeretek itt élni, jó érzéssel tölt el, amikor
reggel végigsétálok a falun, és mindenünnen
rám köszönnek. A falu és lakói iránti
elkötelezettségem vezetett arra is, hogy 2013ban, otthagyva a tanítói hivatást, a Göőz Pál
Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjeként
vállaltam állást. A közösségért végzett munka
jellemezte
az
életem
tanítóként,
és
intézményvezetőként
is,
ez
életem
mozgatórugója, ezért is vállaltam képviselői
szerepet
2006-2010
között
a
képviselőtestületben.
Most
újra
azt
kérem
a
tisztelt
választópolgároktól, ha az eddigi tetteim,
emberségem,
viselkedésem
alapján
alkalmasnak találnak a vadnai emberek
képviseletére, szavazzanak rám!
Az itt élő családok, legyenek azok
születésüktől itt élők, vagy újonnan beköltözők,
egyformán fontosak, és érdekeiket egyenlően
szeretném képviselni.
Arra fogok törekedni, hogy a közösségi és
kulturális élet még sokszínűbb, tartalmasabb
legyen, és a családok számára olyan
támogatási rendszer kerüljön kialakításra, az
önkormányzat lehetőségeihez képest, mely
segít
enyhíteni
a
gyermeknevelés
nehézségeit.
Minden lehetőség, pályázat kapcsán arra fogok
törekedni, hogy az emberek, a település
érdekeit maximálisan figyelembe véve hozzak
döntéseket, községünk fejlődéséért, hogy
Vadna még élhetőbb település legyen!
Tisztelettel
Marinné Tóth Krisztina
képviselőjelölt

Hurták Tiborné vagyok, független
képviselő-jelölt.
Iskolai végzettségem: Óvónőképző Főiskola.
Tagja
vagyok
a
Vadna
Községért
Alapítványnak.
Községünk lakói 2006-ban bizalmat szavaztak
nekem,
így
lettem
képviselő.
Azóta,
folyamatosan gyakorlom ezt a tisztséget. 20102014-ig a Szociális bizottság elnökeként, 2014
óta alpolgármesterként.
Az eltelt évek során igyekeztem a legjobb
tudásom
szerint,
becsületesen
és
lelkiismeretesen ellátni a képviselőséggel járó
feladataimat.
Rendszeresen jelen voltam a testületi
üléseken,
hogy
kifejezhessem
a
döntéshozatalnál a véleményemet, mindenkor
szem előtt tartva, a falunk lakóinak érdekeit.
Az emberekkel való kapcsolatomra úgy érzem,
a kölcsönös tisztelet, bizalom és őszinteség a
legmegfelelőbb szavak.
Születésem óta Vadnán élek, ezért jól ismerem
településünk múltját, az itt lakó embereket,
azokat a feladatokat és célokat,
amik
megvalósítása
minél
több
ember
megelégedésére szolgálhat.
Az elkövetkezendő időben is szívesen részt
vállalnék kis falunk jövőjének alakításában,
fejlesztésében,
közösséget
összefogásra
ösztönző rendezvények szervezésében.
Köszönöm, hogy időt szántak az általam leírtak
elolvasására!
Tisztelettel
Hurták Tiborné, képviselőjelölt
Tisztelt Olvasó! Tisztelt Választópolgár!
Marinné Tóth Krisztina vagyok, független
képviselőjelölt.
14 éve élek Vadnán a családommal, két
gyermekem van, egyetemet végzett, férjnél
lévő lányom már Pesten él és dolgozik , a fiam
most szeptemberben kezdte az egyetemet az
ELTE jogi karán. Férjem és gyermekeim is
támogatták az elmúlt évek alatt a közösségért
végzett kulturális munkámat, ők maguk is részt
vállaltak ebben.
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mellett biztos, hogy teljes mellszélességgel ki
fogok állni és megválasztásom esetén ezeket a
témákat nem fogom a fiókban porosodni
hagyni.
Fontosnak tartom, hogy ebben a ciklusban
megtörténjen a szennyvízberuházás, hiszen
ezzel településünk el van maradva, ezáltal
lesznek ingatlanjaink összkomfortosak.
Kiemelt fontosságú számomra a lakosság
biztonsága érdekében, hogy a megfelelő
eszköz(ök) megtalálásával és alkalmazásával
lassítsuk a településünkön átmenő közúti
forgalmat, különös tekintettel a falu két végére
és a meglévő illetve épülő zebráinkra.
Mindenképpen megoldandó feladatnak tartom,
hogy a Vadna-parkban tartott szórakoztató
rendezvények egyre kevésbé zavarják a
pihenni vágyó lakosságot. Fontos, hogy a
hátrahagyott „nyomok” eltüntetésével a lehető
leghamarabb
biztosítsuk
a
tiszta
településképet,
még
véletlenül
se
veszélyeztethessük a játszótereken szórakozni
akaró gyermekek testi épségét (pl. eldobott,
összetört üvegek).
A jelenleg folyamatban lévő pályázataink közül
a bölcsőde létrehozása, az óvoda és
konyhájának felújítása valamint az új utcák
szilárd útburkolattal történő ellátása olyan
feladatok, amelyek sikeres megvalósulása
jelentős mértékben növelik falunk vonzerejét.
Szükséges az óvoda udvarának és szabadtéri
játékainak megújítása az új ciklusban,
amelyhez ugyan volt a közelmúltban pályázat
de az új utcák aszfaltozása prioritást élvezett.
Kérem, hogy amennyiben további bizalmat
szavaznak és Önök is fontosnak tartják a
felsorolt célokat, október 13-án tiszteljenek
meg a szavazatukkal!
Tisztelettel
Simon Etele László
képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgár!
A nevem Oroszné Várady Enikő.
25 éve élek Vadnán.
Férjem Orosz Sándor,2 gyermekem van Dániel
és Levente, ők már dolgoznak.
Élelmezésvezetőként dolgozom 15 éve a helyi
óvoda konyháján.
Két ciklusban voltam már képviselő, tudom mit
jelent ez a munka, tenni a település
fejlődéséért,
segíteni
a
lakosságot
a
mindennapi problémák megoldásában.
Célom a további munka folytatása, a
polgármesterrel és képviselő társaimmal
összefogva, egymást támogatva Vadna
jövőéért.
Kérem támogassanak szavazataikkal, hogy a
legjobb tudásom szerint a vadnai lakosok
érdekeit
képviselve,
velük
összefogva,
dolgozhassak tovább képviselőként.
Köszönöm.
Tisztelettel
Oroszné Várady Enikő
képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok, vadnai lakosok!
Kérem
engedjenek
meg
egy
rövid
bemutatkozást! Aki nem ismerne, Simon Etele
Lászlónak hívnak és 2010 óta élünk Vadnán a
feleségemmel,
Emőkével.
Főiskolai
végzettségem
(közgazdaság,
marketing
szakirány) mellett fényképészeti tanulmányokat
folytattam, sokan ezáltal a tevékenységem által
ismernek. Jelenleg egy, a Borsodchem
területén üzemelő vállalkozásnak vagyok az
üzemvezetője.
Örömmel töltött el, hogy az előző lakóhelyem
két sikeresen abszolvált ciklusa után immár itt,
új választott lakhelyemen is öt éven keresztül a
köz javát szolgálhattam. Ezt mindig maximális
becsülettel
tettem
és
ezt
újbóli
megválasztásom esetén is meg tudom ígérni
Önöknek!
Nem szeretnék felelőtlen ígéreteket tenni, de
engedjék meg, hogy az elért eredmények
megóvása mellett említsek meg néhány olyan
gondolatot, melyek fontosak számomra. Ezek

Tisztelt Választópolgárok!
Szabon Ilona vagyok, független jelöltként
indulok.
1955-ben születtem. Vadnán végeztem az
általános iskola alsó tagozatát, Putnokon a
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felső
tagozatot.
Kazincbarcikán
az
Egészségügyi Szakközépiskolában folytattam
tanulmányaimat. Ezután Budapesten az
Egészségügyi Főiskola
közegészségügyijárványügyi ellenőr szakán diplomáztam. A
diploma megszerzése után Pécsre kerültem
ahol 11 évig éltünk, majd 1987-ben
visszaköltöztünk Vadnára és itt építkeztünk.
2003-ban elváltam, kettő fiam van és egy
tündéri kislány unokám.
Pécsett és Kazincbarcikán is az ÁNTSZnél(korábbi
KÖJÁL)
dolgoztam
közegészségügyi-járványügyi
felügyelőként.
Nagyon szerettem a munkámat. 40 éves
munkaviszonnyal mentem el nyugdíjba.
Munkám során mind a munkahelyemen, mind
a területen sok emberrel kerültem kapcsolatba,
akik tisztelettel, megbecsüléssel és bizalommal
fordulnak hozzám még a mai napig is. A
munkahelyi protokollt maximálisan tiszteletben
tartva , a legjobb tudásom szerint segítettem
azoknak akik kérték.
Közösségi embernek tartom magam. A Vadnai
Református Egyházközségben presbiterként
tevékenykedem,
ahol
jegyzőkönyvvezető
vagyok, valamint a Vadnai Vöröskereszt
vezetőségében is részt veszek.
Remélem, hogy a tudásomat, munkahelyemen
szerzett
tapasztalatokat
felhasználhatom
megválasztásom esetén Vadna képviselő
testületében.
Azt szeretném, hogy képviselői munkámmal
hathatóan szolgálhassam a falu lakóinak
érdekét.
Vadna település minden nemű korszerűsítését
pályázati lehetőségek által szorgalmazni
fogom.
Fontosnak tartom, hogy a megválasztott
képviselők valóban a lakosság véleményét is
figyelembe véve a közösség javát szolgálják és
tudjanak együtt dolgozni, közéleti emberként a
sérelmeket félre téve.
Kérem megtisztelő támogatásukat.
Bizalmukat előre is köszönöm.

Üdvözlöm az olvasókat!
Nevem Vécsei János.
Nyugdíjas gépkocsi vezető vagyok. Nős,
három gyermekünk van, több, mint ötven éve
vagyunk együtt a párommal.
Vadnán születtem, szinte együtt nőttem fel a
faluval. Ismerem a falu minden szegletét,
minden lakosát (kivéve, akik az utóbbi időben
költöztek ide). Magamról annyit, hogy
határozott, egyenes embernek érzem magam,
remélem a falu lakói is így ismernek.
Remélem, az élettapasztalatomat felhasználva,
sokat tudnék segíteni megválasztásom esetén
a többi leendő képviselővel és a falu lakosaival
együttműködve.
Támogatni fogok minden olyan felvetést, ami a
falu előrehaladását előreviszi.
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Tisztelettel
Vécsei János, képviselőjelölt
Tisztelt vadnai lakosok!
Végh Csabának hívnak, 56 éves vagyok. A
Bükkalja Bányaüzemnél dolgoztam 10 évig,
miután a bánya bezárt vállalkozóként
biztonsági őr voltam.
Ezután csőszerelőként dolgoztam az ország
több településén, így sok tapasztalatot
gyűjtöttem. 25 éve élek Vadnán, ezt
megelőzően Rudabányán és Múcsonyban
laktam.
Nős vagyok, egy felnőtt gyermekem van.
Megszerettem ezt a falut, megismerkedtem az
emberekkel. Igyekeztem segítséget nyújtani,
akinek szüksége volt rá.
Azért jelentkeztem képviselőjelöltnek, mert
szeretnék többet tenni a faluért, az itt élő
lakosokért. Eddig többnyire, mint kívülálló
figyeltem a falu életét.
Megválasztásom
esetén
szeretném
elképzeléseimmel, ötleteimmel segíteni a
polgármester munkáját, a lakosság érdekeit
szem előtt tartva a falu fejlesztését.
Köszönöm megtisztelő bizalmukat, kérem
támogassanak szavazatukkal!
Tisztelettel: Végh Csaba, képviselőjelölt

Tisztelettel
Szabon Ilona, képviselőjelölt
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A képviselőjelöltek személyes, szóbeli bemutatkozása érdekében,
a választópolgárokkal közös találkozót szervezünk,
amelyre tisztelettel invitálom a jelölteket és minden választópolgárt.
Helyszín: Göőz Pál Művelődési Ház színházterme
Időpont: 2019.okóber 03. (csütörtök) 16:00 óra
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