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 „Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem 

éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!”  
 

" Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! 
Oly sokáig vártunk rád epedve, 
Annyi éjen által, mint kisértet, 
Bolygott lelkünk a világban érted. 

Kerestünk mi égen-földön téged 

Egyetlenegy igaz istenséget, 

Te vagy örök, a többi mind bálvány, 

Mely leroskad, egy ideig állván. 

Te vagy a mi törvényes királyunk, 

Trónusodnál ünnepelve állunk, 

Körülötted miljom s miljom fáklya, 

Meggyúlt szíveink lobogó lángja. 

Oh tekints ránk, fönséges szabadság! 

 

 

Vess reánk egy éltető pillantást, 

Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, 

Szaporodjék szemed sugarától. 

Ne félj semmit, megvédünk... csak egy 

szót, 

Csak emeld föl, csak mozdítsd meg 

zászlód, 

S lesz sereged ezer és ezernyi, 

Kész meghalni vagy diadalt nyerni! " 

 

/Petőfi Sándor: A szabadsághoz 

                    részlet/ 



 

ÖNKORMÁNYZATI  

HÍREK 

 
 
  
Tisztelt Vadnai Lakosok! 

 

A mögöttünk lévő óév utolsó negyedévének 
legfontosabb eseménye az Önkormányzati 
választás volt. Ezen alkalommal a polgárok 
szavazataikkal átadják a falu ügyeinek 
intézési jogát öt évre a választott 
testületnek. Tehát egy nagyon fontos 
közjogi aktus!  
(Ennek ellenére a részvétel nem érte el az 
50 %-ot.) 
Mielőtt bemutatnám az új testületet a 
Krónikás hasábjain, mondok ismételten 
köszönetet a 2014-2019. közötti időszak 
képviselőinek, (Hurták Tiborné, Mertus 
Jánosné, Oroszné Várady Enikő, Simon 
Etele) felkészült és lelkiismeretesen végzett 
munkájukért. Egyetlen számmal szeretném 
érzékeltetni eredményeiket. A testületi 
ciklus alatt 237 749 174.-Ft. pályázati 
forrást értünk el. Ezáltal folyamatosan 
fejlődött Vadna község.  
Köszönetet mondok a Választási Bizottság 
munkatársaiknak is. Törvényes és 
szabályszerű munkájuk következtében a 
választópolgárok megválasztották a 2019-
2024. testületi ciklus képviselőit. Engedjék 
meg, hogy bemutassam őket:  
Bencze Péter polgármester, 
Hurták Tiborné alpolgármester, 
Marinné Tóth Krisztina Ügyrendi Bizottság 
elnöke,  
Szabon Ilona Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnöke,  
Gál Ádám mindkét bizottság alelnöke. 
Elkövetkező munkájukhoz jó egészséget és 
egyetértést kívánok, valamint a fentebb 
említettekhez hasonló pályázati sikereket! 

Biztatom a lakosokat, hogy bátran 
forduljanak kérdéseikkel, gondjaikkal a 
választott képviselőkhöz. 
Az alakuló ülésen a képviselő-testület 
elfogadta az ún.: „Polgármesteri 
programot”. Ezen keretelképzelések 
mentén dolgozunk 5 éven keresztül. A 
legfontosabb feladatunk a fejlődőképes, 
élhetőbb és lakhatóbb falu kialakítása. 
 
A program főbb célkitűzései: 
 

„Aki reményből él, éhen hal!” 

/Benjamin Franklin/ 

 

A program alapja az évek alatt sokat 

hangoztatott „három láb” további 

kiteljesítése.  

 

I. Falufejlesztés, falukép alakítása. 

II. Kulturális és közösségi élet 

szervezése. 

III. A „vadnai identitás” megteremtése, 

a múlt emlékeinek gyűjtése, 

megőrzése. 

 

Falufejlesztés, falukép alakítása: 

 

a./ Fejlesztési tervek: 
1. Családi bölcsőde építése. 
2. Csapadékvíz elvezető rendszer 

továbbépítése. 
3. Játszóterek megújítása, különös 

tekintettel az óvodai játékokra. 
4. Községi Konyha felújítása. 
5. Lovagi Park befejezése. 
6. Szennyvízelvezető rendszer kiépítése. 
7. Temetőkert gondozása: 

- Urnatemető továbbépítése 
- Zsidó temető teljes körű 

karbantartása.  
8. A közvilágítás kiépítése a „Vadna 

Park-i” utcáinkon. 
 



b./ Közutak fejlesztése: 
     1. Árpád fejedelem, István-, és Mátyás 
király utcák szilárd burkolattal történő 
          ellátása.    
     2. Dózsa és Deák utcák összekötő útjának 
kiépítése. 
     3.Falu útjainak, járdáinak folyamatos 
kátyúzása, javítása. 
     4. Kerékpárút megépítése. 
     5. Rákóczi út aszfaltozásának befejezése. 
     6. Mezőgazdasági út építése a Felső-
hegyen.  
 
c./ Falukép alakítása: 
     1. Árpád fejedelem, István-, és Mátyás 
király utcákon fásítás. 
     2. Bán-árok szerepének kigondolása, 
területrendezés.  
     3. Gyalogátkelőhely kialakítása és 
közlekedési táblák telepítése. 
     4. Szabadtéri színpad tetőszerkezetének 
megépítése. 
     5. Utcanév-táblák cseréje, „VADNA” 
felirat kialakítása.     
       
d./ Turisztikai célkitűzések: 
     1. A Vadna Park Üdülőközpont és a 
község közötti integráció    
         elmélyítése, együttműködési program 
kidolgozása. 
     2. Vár tanösvény kialakítása. 
     3. Malom épület belső felújítása, 
turisztikai vonzerejének   
         kihasználása.  
     4. Szálláshely kialakítása. 
 
Kulturális és közösségi élet szervezése: 

 

a./ Kultúra és közösségek: 
1. „Fesztivál Falu” jelleget megőrizni 

és erősíteni. 
2. Civil szervezetek támogatása, 

munkájuk segítése. 
3. Nyugdíjasok támogatása, 

idősgondozás: 

- „Szépkorúan is éld az életed…!” 
program kidolgozása. 

 
b./ Szolgáltatások: 

1. Falugondnoki szolgálat 
kiépítése. 

2. Iskolakezdést támogató 
program bevezetése. 

3. Ösztöndíj rendszer: 
- Bursa Hungarica megtartása. 

4. Méltányossági Közgyógyellátás 
bevezetése, meghatározott 
kerettel. 
 

A „vadnai identitás” megteremtése, a 

múlt emlékeinek gyűjtése, megőrzése: 

 

1. Falut jelképező emlékmű felállítása. 

2. Múlt emlékeinek továbbgyűjtése. 

3. Nagy Háborús Emlékmű felállítása. 

4. Vár emlékhely továbbépítése. 

A falufejlesztés, építés területén az első 
félévben a következő célkitűzések 
megvalósítását kezdjük, vagy szeretnénk 
elkezdeni:  

- A START – Közmunkaprogram 

feladatrendszerét ismételten úgy 

alakítottuk ki, hogy hozzájáruljon a 

faluépítéshez. Március 1-től 35 fővel 

indul a program. 

- István-, Mátyás király és Árpád 

fejedelem utcák felújítása, szilárd 

burkolattal való ellátása. Terveink 

szerint az útépítés kiegészül 

vízelvezető árok kialakításával és 

fásítással. Munkakezdés (április 

hónapban tervezzük) előtt „Falurész 

Fórumon” szeretnénk tájékoztatni a 

lakosokat a beruházás menetéről. 

- Április hónapban folytatjuk a 

Rákóczi utca aszfaltozásának 

felújítását. 



- A Községi Konyha beruházásnál 

folyik a közbeszerzési eljárás, a 

kivitelező kiválasztása. A pályázati 

vállalásunk szerint 2020. május 31-re 

befejeződik a munka. (A nyár 

folyamán az óvodások is 

visszaköltöznek a megújult épületbe.) 

- Az Opel gyár március-április 

hónapra vállalta a község új 

Falubuszának legyártását. Ennek 

megérkezése után újabb 

szolgáltatásként bevezetjük a 

„Falugondnoki szolgálatot”.  

- A tavaszi időszakban telepítjük 

a tavalyi évben megvásárolt 

„Gyerekvárat” a Komoróczi Péter 

Park játszóterére. 

A szociális területen is változások történtek 
és történnek. Elsősorban hagy köszöntsem 
szeretettel Háriné Fodor Szilviát, aki átvette 
a településen az Idősgondozás nehéz, de 
szép feladatát. Szilvia Kazincbarcikáról jár 
hozzánk, nagy lelkesedéssel és újszerűen 
végzi ezt a nagyon fontos munkát. Az 
egyedül élő idősek számára megnyugvást 
nyújt gondoskodása. Sok erőt és kitartást 
kívánok számára! 
 
A következőkben az eddig is meglévő, talán 
már feledésbe merülő szolgáltatásokra 
szeretném ráirányítani a figyelmet: 
 

1. Minden család, amely Vadnán első 

lakást vásárol, vagy épít egyszeri 

25 000.-Ft-os támogatásban 

részesülhet. Egyetlen feltétele, hogy 

az adás-vételi szerződés aláírása, vagy 

a lakhatási engedély megadása után 

90 napon belül igényelje az 

Önkormányzatnál!   

2. A krónikus betegségben szenvedők 

gyógyszertámogatásra pályázhatnak, 

az elfogadott feltételek szerint. A 

támogatás összege 5 000.-Ft, és 

három hónapig folyósítjuk a szociális 

bizottság döntése alapján. Érdeklődni 

és kérelmet benyújtani a 

Községházán, Pál Lajosné igazgatási 

ügyintézőnél lehet.  

3. A Falugondnoki szolgálat 

bevezetésével egyidejűleg az 

egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételénél az autóbusz 

használata térítésmentessé válik. 

 

Mindig is törekedtünk a „vadnai 

identitástudat” kialakítására, a lakosok 

kötődésének erősítésére lakóhelyükhöz. 

Ennek érdekében eddig is sok gondot 

fordítottunk Vadna falu múltbéli 

emlékeinek megőrzésére és múltjának 

bemutatására, ismertetésére. A folyamat 

nagyon fontos állomásához érkeztünk el, 

amikor pályázati támogatással sikerült a 

helyi „Nagy háborús Emlékművet” ismét 

felépíteni. A lelkesedés megértéséhez, 

röviden ismertetem az emlékmű történetét: 

Kis településünk 14 fő elvesztésével erőn 

felüli áldozatot hozott az első világháború 

frontjain. A veszteség minden családot 

megérintett. Ennek következtében, a gyász 

és fájdalom csillapodásával, összefogtak a 

falusiak és 1920-ban emléket állítottak az 

elesetteknek. Az építmény egyszerűségével 

tükrözte a paraszti világ szemléletét, 

tükrözte, a szegénység ellenére is, a tenni 

akarást.  

1952. évi lerombolásáig az emlékezés helye 

volt a vadnai emberek számára. … Ismét 

felépült az Emlékmű, a régi helyén, a régire 



emlékeztető letisztult, egyszerű formában. 

Így hajtunk fejet, nemcsak az elesettek 

emléke, hanem az összefogás, a 

példamutatás előtt is.   

A régi-új Emlékmű átadására a nemzeti 

ünnepen kerül sor, amely alkalomra 

szeretettel hívjuk és várjuk a falu emlékező 

lakosságát!  

Az átadási ünnepségre készülve kérem a 

kedves családokat, hogy küldjenek be 

birtokukban lévő, felmenőiket ábrázoló I. 

világháborús katonai fényképeket. Lehet 

keretezett, de keret nélküli is. (Az 

ünnepség után visszaszolgáltatjuk a 

fényképeket.) 

Ismételten szeretném felhívni a figyelmet a 

község megújult Honlapjára, amely fontos 

szerepet tölt be a tájékoztatásban. Kísérjék 

figyelemmel a közétett ismertetéseket, 

tájékoztatásokat!  

                                                        Bencze Péter                                                                 
polgármester 

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. 

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

  A Göőz Pál  Művelődési Ház hírei 
                       A következő hetek várható    
                                 programjai: 
 

MÁRCIUS 
 

- Március 11. 1400:  Aprócikkárus  
 

- Március 15. 10
00

:  

 Ünnepi Istentisztelet  

- Március 15. 11
00

:  

 Ünnepi megemlékezés  

(részletek az újság utolsó oldalán) 

- Március 17. 0900 - 1200:   
  Sport és Egészségnap  

- egészségügyi szűrések, 
elsősegélynyújtás bemutató, 
tréfás és sportversenyek 

- " Szépen szóló" együttes zenés 
műsora 

 

- Minden kedden 17
00

 órától  ZUMBA. 

 
ÁPRILIS 

 

- Április 8. 1000: Tojásfa öltöztetése 
a Faluház előtt  
 

- Április 8. 1500- 1800:  Húsvéti 
Családi Nap  
–  Népi játszóház Herczeg 
Marikával 
- játékos feladatok, nyuszi-
simogató, tojásfestés különböző 
technikákkal 
- csokitojáskereső verseny 

 

-  Április 18.1500:     Költészet Napi 
Versmondó Gála  
Szeretettel várunk  
óvodástól nyugdíjasig  
minden versmondót, és 
versszerető vendéget!  

   Minden kedden 17
00

 órától  ZUMBA. 

                                                                                   



 

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!” 
 

                                                           
                                                                  

 

 
 

Ünnepség az 1848-as 
     szabadságharc és forradalom tiszteletére 

        Ünnepi program: 
10  00 Református templom  
- Ünnepi Istentisztelet   
- Igét hirdet Nagy Ákos Róbert esperes úr 

      
          1100   Önkormányzati Hivatal - Rózsalugas  

Ünnepi megemlékezés: 
- Vadnai iskolások verses - zenés összeállítása 
- Ünnepi beszédet mond Bencze Péter, Vadna 

község polgármestere 
        - Megemlékezés Hősi halottainkról  
     - I. Világháborús emlékmű leleplezése 
  - Koszorúzás 

- vendéglátás 
  



 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


