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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

20. évfolyam 3. kiadás          2020.szeptember 

            
            
              ÖNKORMÁNYZATI 
                            HÍREK 

 
 

Tisztelt Vadnai Lakosok! 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol 

otthon legyünk benne!” 

Tamási Áron örökbecsű sorai a vezérfonala 

a volt és jelen képviselő-testületi tagoknak, 

közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, 

civil-, és egyházi közösségeknek és azoknak 

a helyi polgároknak, akiknek tevékenysége 

során kristályosodott ki a sokszor 

hangoztatott „Három láb” faluszervezési 

elképzelés, hogy Vadna élhetőbb, 

lakhatóbb falu legyen! 

- Falufejlesztés: középületek, utak, parkok 

megújítása, falu karban-, és rendben tartása 

településkép alakítása, folyamatos pályázati 

források bevonásával. 

- Kulturális-, és közösségi élet: magas 

színvonalon üzemeltetve a működési 

színtereket (Könyvtár, Teleház stb.), a 

kulturális rendezvényekkel megteremtve a 

„Fesztivál falu” programsorozatot, ahol 

minden család megtalálhatja a 

kikapcsolódás lehetőségét és az együttlét 

örömét.    

- Helyi identitás (gyökerek) alakítása: a 

múlt emlékeinek megőrzése, a múlt 

eseményei számára emlékállítás és ezek 

közkinccsé tétele biztosíthatja, hogy mind a 

helyben születettek, mind az újonnan 

beköltözöttek „vadnaiaknak” érezhessék 

magukat. 

 A három területen való építkezés már 

évek óta folyik, ezt a fajta munkát a 

polgárok már ismerik. A tevékenységi kört 

most kiegészítjük a negyedik „lábbal”, a 

„Szolgáltató falu” koncepcióval. Az újítás 

nem légüres térbe érkezik, hiszen eddig is 

voltak a településen olyan szolgáltatások, 

amelyek a lakosság komfortérzetét 

erősítették. A közérthetőség érdekében 

felsorolok pár dolgot: 

 - Művelődési Ház, Könyvtár és 

Teleház működtetése. A színvonalas 

kulturális élet is egyfajta szolgáltatás, 

amelyre erőforrásokat biztosítunk és 

lehetővé tesszük a lakosoknak a helyben 

való kikapcsolódást. 

 -Civil szerveződések anyagi 

támogatása és termek, összejöveteli 

helyek biztosítása. A civil szervezetek pedig 

tevékenységükkel tovább növelik a lakosság 

számára a szolgáltatások mennyiségét és 

színvonalát. Lásd: közbiztonsági érzés 

növelése, gyerekekkel, idősekkel, hitélettel 

való foglalkozás, érdekvédelem stb. 

 - Edzőterem fenntartása.  

 - Az alapítványi Busz szociális-, és 

családi célú hasznosítása. 

 -70 éven felüliek anyagi támogatása 

(Karácsonyi utalvány) és a mindennapi 
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életükben való térítésmentes segítség 

(fűkaszálás, fabehordás stb.). 

 - Szociális étkezés biztosítása, 

rászorultság alapján. 

 -  A Község tulajdonában lévő gépi 

eszközök támogatott bérlésének 

(kezelővel) biztosítása. 

 Kiemelkedően fontos volt a 

szolgáltatások területén a közösségi 

termek kedvezményes bérelhetősége. 

 A „Szolgáltató falu” mégis többet 

jelent a felsorolt elemek megtartásánál, 

tovább működtetésénél. Hiszen új, 

minőségében teljesebb szolgáltatással, a 

„Falugondnoki szolgálat” beindításával 

bővül.  Ennek az új területnek a 

kihasználásával válik teljessé a „Jó Vadnán 

élni, mert….” életérzés!  

 
SZOLGÁLTATÓ FALU BEMUTATÁSA 

 

 Forradalmi változást kell hoznia a 

község életében a Falugondnoki szolgálat 
működésének és a régi-új szolgáltatási 

elemek megtartásának és az újabbak 

beindításának. Ezeknek együttesen kell 

kielégíteni a lakosok igényeit, megerősíteni 

azt az érzést, hogy ebben a faluban senki 

nincs magára hagyatva.  

 Együtt tanulja a falu lakossága a 

falugondnok személyével az új szolgáltatás 

minél teljesebb körű ki-, és felhasználását. 

Amennyiben a lakosok nem élnek a terület 

kínálta lehetőségekkel, anélkül fog 

ellaposodni a történet, hogy igazán 

felismertük volna a jelentőségét az 

életünkben. Természetesen nem szabad 

átesni a másik végletbe sem, olyan elvárások 

megfogalmazásával, amelyek nem feladatai 

a gondnokságnak. A minél teljesebb 

megértés érdekében, engedjék meg, hogy 

ismételten leírjam, az előző lapszámban 

megjelentek után, a falugondnok szerepét, 

alkalmazási területeit:  

 

 

 

 A falugondnok, személyében Gál 

Imre (Vadna, Dózsa utcai lakos) 

térítésmentesen és kortól függetlenül, 
közreműködik a lakosok igényeinek minél 

teljesebb kielégítésében, az alábbi 

területeken: 

 - Biztosítja az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzájutást. Szállítja a beutalóval 

rendelkező betegeket az egészségügyi 

intézményekbe, illetve a háziorvoshoz. A 

szállítás körzethatárhoz kötött. Azokat az 

egészségügyi intézményeket jelenti, 

amelyeket a vadnai lakosok általánosságban 

beutalóval látogatnak: Ózdi-, 

Kazincbarcikai-, Edelényi-, és a Miskolci 

egészségügyi intézmények.  

 - Közreműködik a gyógyászati 

segédeszközök beszerzésénél és intézi a 

receptek kiváltását. 

 - Az idősek számára házhoz szállítja 

az ebédet és segít megoldani, a szaktudást 

nem igénylő, háztartásokban előforduló 

javításokat. Szervezi a ház körüli 

munkálatok elvégzését és gépek, eszközök 

javítását.  

 - Figyelemmel kíséri a lakosok 

életkörülményeinek változását, erről segítő 

szándékkal, információt közvetít. 

 - Támogatást nyújt az egyéni 

hivatalos ügyek papír alapú, indokolt 

esetben (pl: idős kor, rokkantság, egyedül 

élés stb.) szállítással való intézésénél. 

Továbbítja a lakossági igényeket, 

észrevételeket az Önkormányzat felé. 

 - Segítséget nyújt a lakosoknak a 

tartós fogyasztási cikkek beszerzésénél, 

szállításánál és a szervízelésénél is. 

 - Minden hét csütörtöki napján ún.: 

„Piac-napot” szervez. Ez a Putnok 

városában működő „Termelői piac” 

felkeresését jelenti, ahol (és ez indokolja a 

putnoki piacot) őstermelők által kínált 

termékeket lehet megvásárolni: házi 

„disznóságokat” és tehéntejet stb., de 

ruhaneműt is. A részvételi igényeket szerda 

délutánig kell telefonon jelezni a 

falugondnoknál és csütörtökön reggel, a 
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megbeszéltek szerint, maximum 8 főt, 

térítésmentesen elszállít a piacra. 

(Természetesen nem kell minden héten 

igénybe venni a lehetőséget. Mindenki 

egyéni szüksége szerint éljen a 

lehetőséggel.) 

 - Mindazon dolgokat, amelyek 

összefüggnek a közösség mindennapi 

életével, kutyák helyzete, illegális 

szemétlerakók, szomszédok helytelen 

viselkedése stb., fűvágás, fűrészelés, ház 

körüli munka elvégzésének igénylése stb. 

jelezzék, a falugondnok személyének. Az 

egyedül élők, akik nem tudnak a 

családjuktól segítséget kérni, bátran 

forduljanak hozzá gondjaikkal. A falu életét 

érintő mindennemű probléma megoldásának 

érdekében forduljanak a gondnokhoz. Majd 

ő eldönti, hogy meg tudja-e oldani, vagy 

jelezni-e kell az Önkormányzat felé! 

 A falugondnok felkészülését segítő 

konferencián elhangzottakat idézem:  

„Az a jó, ha a gondnok munkaidejében, 

07.00 – 15.00 óra között, nem pihen, hanem 

együtt él a lakossággal, segíti a gondjaik 

megoldását, igényeik kielégítését. 

Ugyanakkor munkaidő után csak a tényleges 

veszélyhelyzetekben engedje magát 

„belerángatni a munkába”! A falugondnok 

nem cseléd, hanem jó szándékú segítőtárs!” 

A falugondnok elérhetősége: 

- Telefonszám: 70 437 9501 

- Email:            

falugondnok.vadna@gmail.com 

 

Szolgáltatások-, eszközök-, és termek 

bérbeadása, bérelhetősége fontos része a 

szolgáltató falunak. A célunk az, hogy 

helyben segítsük a családokat igényeik 

kielégítésében. A polgárok majd eldöntik, 

hogy élnek-e az adott lehetőséggel. Az 

óvoda visszaköltözése után az Edzőterem 

továbbra is a jelenlegi helyén, a Művelődési 

Ház Kisterme, marad. A Faluház pedig 

visszakapja a „Rendezvényház” funkcióját. 

Itt kapnak helyet a civil szervezetek, tartjuk 

az előadásokat és az egész épület 

helyszínéül szolgál a családi események 

számára. Javaslom, hogy a Vadnai 

Krónikásnak ezt a lapszámát tegyék el, hogy 

bármikor ismeretében legyenek a 

szolgáltatások tárházának, elérhetőségének 

és tarifáinak. 

 

1. Közösségi termek lakossági 

használata: 

 

A. Göőz Pál Művelődési Ház - 
Színházterem: 

 
         a./   15.000.-FT.    30 fő-ig 30 fő felett 
10 főként + 5 000.-Ft díj  
                  Fűtési szezonban: + 5 000.-Ft.  
         b./  30 000.-FT.    50 fő felett 
                 Fűtési szezonban: + 5 000.-Ft.                                                                                                    
          c./  50.000.-FT.  (Nem vadnai lakosok 
számára, csak Lakodalom esetén!) 
                 Fűtési szezonban: + 5 000.-Ft. 
 
  B.  Faluház termei, Kemence és Konyha 
használata:  
                 

- Faluház termei, konyha 
használatával: 10.000.-FT.  

                       Fűtési szezonban: + 5 000.-Ft. 
            -  Nem vadnai lakosok számára:   
                                  20 000.-Ft  
                       Fűtési szezonban: + 5 000.-Ft. 
                    - Kemence: Térítésmentes (fáról 
a bérlőnek kell gondoskodni!) 
 

C. Csodavár Óvoda Konyhája:      
 
a./ 2.000.-Ft-tól – 5.000.-Ft-ig, a főzés 
időtartamától, minőségétől függően. 
 
b./ Lakodalmi rendezvény: 5.000.-FT-tól - 
20.000.-Ft-ig,  a főzés időtartamától, 
minőségétől, adagszámtól függően. 
 
Hivatalosan megbízott személynek 
felügyelni kell a főzést! 

mailto:falugondnok.vadna@gmail.com
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D. Temetési vendéglátás: 

  
              Minden helyiség bérleti díja, 
Konyhák használatával együtt: 2.000.-FT. 
                

E. Sátrak (30 fős):      5 000.-Ft./db/ nap 
 

F. Sörpadok:               Térítésmentes 
 

2. Közösségi Busz: 
 
A közösségi Volswagen (piros színű) típusú 
busz sofőr nélkül is bérelhető a családok 
számára. Az új falugondnoki autóbusz 
megérkezésig, várhatóan 2020. november, 
egyeztetett időpontokban.  
 

- Ugyanazon személy egy évben 

több alkalommal is igénybe veheti 

buszt, a jármű foglaltságának 

megfelelően. 

- A képviselő-testület tagjai, a 

Vadna Községért Alapítvány 

elnöksége, valamint Vadna Község 

Önkormányzatának köztisztviselői, 

közalkalmazottai és alkalmazottai, 

Vadnai Polgárőrség tagjai a busz 

bérlésénél a kialakított tarifákból 

20 % kedvezményt vehetnek 

igénybe.  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

- Vadnai lakcímkártyával nem 

rendelkező személyek számára 

az alábbi tarifák szerint: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Volswagen Amarok típusú 

kisteherautó: 

 

- A gépkocsi magánszemély számára 

csak sofőrrel (falugondnok) 

igényelhető. 

- A 70-ik életévüket betöltött helyi 

lakosok, valamint szociálisan 

rászorultak és kivételes élethelyzetbe 

kerülők, sofőrrel, térítésmentesen 

igényelhetik a járművet. 

- A Vadnai Polgárőr Egyesület külön 

megállapodás alapján használatba 

kapja a járművet. 

- A Vadna Községért Alapítvány 

elnöksége és alkalmazottai, a 

közhasznú-, az önkormányzathoz és 

intézményeihez tartozó dolgozók, 

Vadnai Polgárőrség tagjai 30%-os 

kedvezményt kapnak. 

Bérleti díj:        60.-Ft/ km. 

 

4. Utánfutó:  

- 70-ik életévüket betöltött helyi 

lakosok térítésmentesen 

igényelhetik. 

- A Vadna Községért Alapítvány 

elnöksége és alkalmazottai, a 

közhasznú-, az önkormányzathoz 
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és intézményeihez tartozó 

dolgozók, Vadnai Polgárőrség 

tagjai 30%-os kedvezményt 

kapnak. 

 

Bérlésének tarifái: 

- 1.000.-Ft/  1 óra 

- 2.000.-Ft/  4 óra 

- 3.000.-Ft/ egész nap 

5. Gépek, eszközök használata: 

- 70-ik életévüket betöltött helyi 

lakosoknak térítésmentesen végezzük 

a fűkaszálást és a motorfűrésszel 

történő favágást. 

- Az igényeket összegyűjtve 

(Falugondnok) minden hónap egy 

adott hetén, egységesen végezzük az 

idősek számára a szolgáltatást. 

- A közhasznú dolgozók  30%-k 

kedvezményt kapnak. 

 

Betonkeverő:                 2.000.-Ft/nap 

mgj.: Csak munkanapokat számolunk! 

Gépi fűkasza:   - belterület: 1.500.-Ft/tank 

                          - külterület: 2.500.-Ft/tank 

mgj.: A gépeket kezelő nélkül is kiadjuk:  

                          - belterület: 1.000.-Ft/tank 

                          - külterület: 2.000.-Ft/tank 

Láncfűrész:                    1.500.-Ft/tank 

mgj.: Csak kezelővel bérelhető! 

Kistraktor:     1.000.-Ft/megkezdett óra 

üzemidő, mgj.: Csak kezelővel bérelhető! 

Lapvibrátor:                         2 000.-Ft/nap 

Bontókalapács:           2 000.-Ft/ nap 

A falufejlesztés három területe és a 

„Szolgáltató falu” koncepció egymást 

kiegészítve befolyásolhatja a lakosok 

életminőségét. Ha elképzelésünk elnyeri a 

tetszésüket és élnek a felajánlott 

szolgáltatásokkal, többet jelenthet egy- egy 

pénzbeli juttatásnál, mert folyamatos, 

mindenki számára elérhető és akkor jelent 

segítséget, amikor szüksége van rá!                                                                                                                 

     Bencze Péter                                                                                                            

     polgármester  

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 

A bányásznap (ma szeptember első vasárnapja) 
hosszú múltú hagyományra tekint 

vissza. 1951 előtt bányavidékenként eltérő 
időpontban rendezték ezeket az ünnepségeket a 

bányászok nehéz és küzdelmes munkájának 
megbecsülésére. 1951-től szeptember első 

vasárnapján országosan egységesen tartják a 
bányásznapot, az 1919. szeptember 6-án eldördült 
tatabányai csendőrsortűz áldozatainak emlékére.  

Mi ezzel a verssel emlékezünk rájuk: 

Bányászok 

Jó szerencsét! – köszöntek ők 

a csikorgó kasba lépve, 

széles fronton szenet fejtők, 

mikor szálltak le a mélybe. 

Ott a sötét tárna ölén 

karbidlámpák apró lángja 

volt egyetlen vezető fény 

a bányásznak munkájában. 

 

Apák, fiúk lenn a mélyben 

izzadt testtel és feketén, 

folyton sújtólég veszélyben 

tudták, kincset ér az a szén. 

Nehéz munka volt az övék, 

három műszak a pokolban, 

és míg teltek öblös csillék, 

összeforrtak egy csapatban. 

 

S midőn hegynek gyomra korgó, 

magától nő a szénhalom, 

akkor szól a bányarigó, 

megfékezni nincs hatalom! 

Temetőkben egyforma kő 

a sok síron azt mutatja, 

karjaidban nem volt erő 

óvni őket, Szent Borbála. 

 

"Szerencse fel! " – száll a fohász, 

- zeng a himnusz bányásznapon, 

- így köszöntik évek során, 

- így kísérik végső úton. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1951
https://hu.wikipedia.org/wiki/1951
https://hu.wikipedia.org/wiki/1919
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