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Tisztelt Vadnai Lakosok! 

A Vadnai Krónikás első negyedévi 

kiadását tartják a kezükben. Ezt a lapszámot 

felhasználom arra, hogy a képviselő-testület 

nevében beszámoljak 2020. eseményeiről, 

kitűzött céljairól, az elért eredményekről, 

vagy kudarcairól. Tájékoztatom az 

újságolvasókat a 2021-es év terveiről is. 

Teszem ezt abból a megfontolásból, hogy a 

tavalyi évben kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt elmaradt a kötelező és szokásos 

Közmeghallgatás. Pedig ez a találkozó 

fontos állomása a közéletnek, hiszen ezen 

alkalommal számolunk be a falu életéről, 

megvitatjuk a közösséget érintő kérdéseket, 

kitűzzük az új célokat és legfőképpen 

meghallgathatjuk a lakossági észrevételeket, 

tanácsaikat! 

Vadnán is lelassult az élet elmúlt 

évben, de azért nem állt meg. Tovább 

dolgoztunk fő célunk, a „Szolgáltató falu” 

kiépítéséért, megvalósulásáért. A 

beszámolómban is ezen törekvés köré építve 

kívánom bemutatni, hogy milyen 

eredményeket értünk el az „élhetőbb, 

lakhatóbb, szebb település” kialakítása 

területén, amely folyamatos munkálkodást 

igényel. Ennek nincs vége és 

együttgondolkodást és együttműködést 

igényel a polgároktól is.  

A „Szolgáltató falu” azt jelenti, 

hogy építjük, szépítjük a település 

középületeit, próbáljuk karban-, és 

tisztán tartani közterületeit, virágosítani, 

megújítani utcáit, hogy jobb érzés legyen 

hazajönni, itt élni.  
A tavalyi évben is sikerült bevonni 

pályázati forrásokat, illetve kiegészítettük 

saját költségvetésünkből és így fejlesztettük 

a közképet.  

- Befejeztük a „Csodavár Óvoda és 

Konyha” energetikai és modernizációs 

átépítését (63 020 017.-Ft).  

- A gyerekek örömére vásároltunk és 

telepítettünk „Háromtornyú kombinált 

játszóvárat” saját forrásból (2 112 010.-Ft) 

a Komoróczi Park-i játszótérre.  

- Régi vágya teljesült az Árpád fejedelem-, 

István király-, és Mátyás király úti lakóknak 

az utak pormentesítésével, aszfaltozásával 

(29 809 023.-Ft).   

- Az egykor „vidám életet” élő ún.: 

Felsőhegyet ismét szeretnénk élővé tenni. 

Vadregényes pincesora, a szép kilátás sok 

embernek okozhat örömet, és ismét 

közkedvelt kirándulóhellyé válhat. Első 

lépésként felújítottuk a hozzávezető utat 

(10 000 000.-Ft), gyümölcsöst 

telepítettünk, de további elképzeléseink is 

vannak.  



Orvosi rendelőnk eszközfejlesztésével 

(2 992 376.-Ft) a gyógyító munka sikeréhez 

szeretnénk kicsit hozzátenni.  

Természetesen nem kísérte siker minden 

pályázatunkat. Mégis felsorolom ezeket is, 

hogy az olvasó közönség lássa, milyen 

területeket szerettünk volna még fejleszteni, 

illetve a képviselők a munkát elvégezték: a 

célokat kitűztük, a terveket elkészíttettük, 

finanszíroztuk és beadtuk a pályázatokat, a 

támogatást sajnos nem tudjuk garantálni: 

- Óvodai játszóudvar építése 

- Ravatalozó területén „Urnasírhelyek” 

létesítése 

- Rákóczi út aszfaltozása 

- Teniszpálya felületének burkolása  

  

A START közmunkát is (szokás szerint) a 

faluépítés szolgálatába állítottuk. A 

közhasznú dolgozók munkájának 

köszönhetően és a támogatási források 

(19 520 477.-Ft) sikeres felhasználásával a 

következő eredményeket értük el:  

1. Községháza köré új kerítés és 

nagykapu épült. Kocsi beállót 

építettünk a járműveknek, valamint 

elkészült az Irattár.  Így a korábban 

megújult épület udvara is méltó 

kinézetet kapott. 

2. A Csodavár Óvoda kerítését is 

átépítettük, valamint elkészült a 

község második Gyalogátkelőhelye. 

3. Mivel támogatást nem kaptunk, a 

közmunka segítségével újítottuk fel a 

Rákóczi út aszfaltrétegét II. ütemben.  

4. Befejeztük a Szabadtéri színpad 

építését. Az új térkövezéssel 

esztétikusabbá, praktikusabbá vált. 

5. Tovább folytattuk a pincesori utak 

felújítását, hogy elősegítsük a 

Présházak  megközelítését a rossz 

időjárási körülmények között is. 

6. A Lovagi Park köré kerítést 

építettünk, hogy védjük az új 

pályákat. 

7. Kisteherautót és utánfutót 

vásároltunk. 

 

8. Nagy segítség - főleg az idős lakosok 

felé -, hogy a szociális fa 

kiosztásában részt vesznek a 

közmunkásaink. (A szociális 

tüzelőanyag pályázathoz minden 

évben 500 és 700 ezer forint közötti 

önrészt teszünk hozzá.) 

 

2021-ben is tovább szeretnénk lépni a 

falufejlesztés útján. Pályázatot nyújtunk be 

az Óvoda játszóudvarának kiépítésére. 

Fejleszteni kívánjuk a közösségi teret, amely 

a Kultúrház és a hozzá tartozó park 

megújítását szolgálja. Legfontosabb célunk 

a Bölcsődei intézmény helyi kialakítása és 

természetesen a szennyvízrendszer 

kiépítése. Ebben az évben tovább folytatjuk 

a Térségi kerékpárút megvalósítását.  

A tetszetősebb falukép érdekében új 

utcajelző táblákat telepítünk, a parkokba 

pedig a pihenést, leülést szolgáló padokat 

helyezünk el. Folytatjuk az utak felújítását 

befejezve a Rákóczi utca III. ütemét. A 

Dózsa úti lakosok közlekedését szeretnénk 

segíteni az új Parkoló megépítésével és a 

hátsó összekötő út megerősítésével. 

Széchenyi István szavait szem előtt tartva, 

„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet 

mennyire becsüli a múltját, nézd meg a 

temetőit”, teszünk eleget egy régi 

mulasztásunknak, amikor méltó környezetet 

alakítunk ki az egykori „Zsidó 

temetőkertben”.  

A „Szolgáltató falu” azt jelenti, 

hogy olyan szolgáltatásokat nyújtunk, 

amelyek esetleg a városokban 

megszokottak, de faluhelyen újdonságnak 

számítanak, viszont növelik a 

komfortérzetet, elősegítik a közművelődést, 

a közösségi életet, könnyebbé teszik a 

polgárok mindennapi életét. Ezért 

működtetünk Könyvtárat, Teleházat, de 

látogatható Edzőterem és van saját „Lovagi 

Parkunk”, sporttelepünk is. A magas 

színvonalú kulturális élet biztosítja a 

közművelődés mellett a szórakozás, 

kikapcsolódás és a találkozások lehetőségét.  



Úgy gondolom, hogy Vadna település 

fesztiválfalu jellege egyedülálló a szűkebb 

környezetünkben. Szolgáltatást jelent a 

Polgárőrség működése, a közbiztonság 

érzésének növelésével. Sokat jelenthet a 

Göőz Pál Művelődési Ház és Faluház 

termeinek, és a falu tulajdonában lévő gépi 

eszközöknek a kedvezményes 

bérelhetősége. Nálunk nem kell kétségbe 

esni, ha az otthonok szűknek bizonyulnak 

egy-egy családi rendezvény számára, vagy 

ha elromlik a saját gépi fűkaszánk. Továbbá 

családi kirándulásokra kölcsönözhető a 

Volkswagen kisbusz, szállításra utánfutó is. 

Nem sorolom tovább, csak azt szeretném 

láttatni, hogy a faluközösség szolgálatába 

állítjuk meglévő eszközeinket. (A 

lehetőségekről, bérleti díjakról és a 

kölcsönzés feltételeiről tájékoztatást 

találnak a Honlapunkon: 

vadna.hu/önkormányzat/dokumentumok)  

Segítséget nyújt a lakosság 

mindennapi életének szervezésében a helyi 

közigazgatás és óvodai intézmény 

színvonalas működése, a Konyha nagy 

szerepet játszik a gyermek-, idős-, és 

szociális étkeztetésben.  

A szolgáltató falu azt is jelenti, hogy 

törődünk egymással. Tavaly indult el a 

Falugondnoki szolgálat, amely főleg a 

szépkorú lakosaink számára jelent segítő 

kezet. A szolgálat új járművel (14 369 889.-

Ft) folytatja a működését. (A Falugondnok 

szerepét, feladatát szintén megtalálják a 

Honlapunkon, tanulmányozzák és éljenek 

a lehetőséggel.) Itt jelzem a vadnai 

lakosoknak, hogy az oltásra, vagy az 

oltópontokra való eljutásban, utazásban 

minden rászorulónak, kortól függetlenül, 

segítséget nyújtunk! (A falugondnoknál kell 

jelezni az igényeket: 70 437 9501) 

A „Szolgáltató falu” azt is jelenti, 

hogy foglalkozunk a község 

történelmével. Emléket állítunk a múltbéli 

eseményeknek, ismerjük és továbbadjuk a 

falu történetét, mert ezek tesznek bennünket 

„vadnaivá”. Ezen törekvés jegyében 

állítottuk fel eredeti formájában és helyén a 

„Nagy Háborús Emlékművet” 

(5 000 000.-Ft). Kolbásztöltő-, Kemence-, és 

Szüreti fesztiválok segítségével 

elelevenítjük fel azokat a hagyományainkat, 

amelyek jellemezték régen a falusi 

mindennapokat.  

Idén is erősítjük az identitásunkat a 

Vár emlékhely megújításával és a falu 

alapítását és létét jelképező Emlékmű 

kialakításával a Kossuth Lajos utcában.  

A Göőz Pál Művelődési Házban 

megnyitunk egy új, állandó kiállítást, 

„Hétezer évvel korábban… – Vadna az 

újkőkorban” címmel, amely a település 

határában talált őskori leleteket mutatja be a 

látogatóknak. (A kiállítás megnyitásának 

tervezett időpontja: 2021. június.)  

Remélem sikerült bemutatni a 2020. 

év munkáját, elért eredményeit. Szerettem 

volna érzékeltetni, hogy a faluközösség 

mindennapi életét tervszerűen, koncepció 

(Szolgáltató Falu) mentén, célirányosan 

szervezzük. A nehézségek ellenére tovább 

haladtunk az úton és a „Szolgáltató Falu” 

minden területén értünk el kisebb, nagyobb 

eredményeket. Beruháztunk 146 823 792.-Ft 

fejlesztési pénzt, bővítettük a szolgáltatások 

körét (falugondnok), új járművekkel, 

gépekkel stb. lettünk gazdagabbak. 

Köszönöm minden részvevőnek: 

képviselőknek, köztisztviselőknek-, az 

óvoda és konyha-, művelődési ház-, és a 

közhasznú dolgozóknak, a civil élet 

tevékeny tagjainak és a település aktív 

lakosainak egész éves munkájukat, amely 

során Vadna falut élhetőbbé, szerethetőbbé 

tettük.  

Az idei év céljainak teljesülésével 

tovább gyarapodik a község, változik a 

falu kinézete. 

 

Folytatva a „Közmeghallgatást”, az 

írás második részében a közösséget érintő 

kérdésekről szeretnék értekezni. A cikk 

elején említettem, hogy az „élhetőbb, 

lakhatóbb, szebb település” kialakítása, 

megtartása, együttgondolkodást és 

együttműködést igényel a polgároktól is.  



Az együttgondolkodás ez esetben is 

azt jelenti, hogy az egyén döntési és 

cselekvési szabadsága addig terjed, amíg 

nem zavar másokat. Ezzel szemben egyre 

jobban elharapózik településünkön, hogy 

családok, lakosok a közterületet magáncélra 

használják. Egyre többen parkolnak a 

járdákra, pedig szinte mindenütt van a 

közelben kiépített parkolóhely. Nem 

gondolva arra, hogy a babakocsit toló, vagy 

gyalogosan közlekedő emberek nem férnek 

el, kerülőre kényszerülnek, miközben nekik 

építettük a járdákat.  Vagy folytatva a 

példákat a telkek előtt depózzák le az építési 

anyagokat, eszközöket, autókat stb. Nem az 

a gond, hogy ez megtörténik, hiszen 

ideiglenesen mindenki megszorulhat 

helyszűke miatt a saját portáján. A 

szomszédok elfogadják az állapotot, ha 

tudják, hogy ezzel segítenek a családnak egy 

probléma megoldásában, de utána ez meg 

fog szűnni. A fő baj, hogy páran nem 

alkalomszerűen készülnek használni a 

közterületet, hanem véglegesen.  Ezzel 

viszont hasonló tettekre inspirálnak másokat 

is. „Ha a szomszéd kitehet ezt-azt…, akkor 

én is kiteszem!” Csak gondoljanak bele, 

hogy fog a község kinézni, ha ez a dolog 

bekövetkezik!   A képviselő-testület nem 

akar büntetni, segítő szándékkal álltunk 

mindig a lakosok problémáihoz, de ez 

ügyben megértést és főleg belátást kérek! 

Ne felejtsék el: a közterület helytelen 

használata zavarhatja/zavarja az embereket! 

Márpedig a népi bölcsesség szerint: „A 

rossz szomszédság török átok.” 

 

Évtizedeken keresztül nem volt 

lehetőség a sportolásra Vadnán. Többszöri 

nekifutásra sikerült pályázati forrásból és 

jelentős önerőből (5 500 000.-Ft.) kiépíteni a 

műfüves focipályát. Idővel kiegészítettük 

lábtenisz-, tenisz-, és tollaslabda pályával, 

közkút kialakításával biztosítottuk az ivóvíz 

ellátást, parkosítottuk, körbe kerítettük, s így 

alakult ki a „Lovagi Park” sporttelep.  Sok 

pénzbe, időbe és munkába került.  

Megalkottuk a működési szabályzatát, 

mert szeretnénk, ha minél tovább szolgálná 

a közösséget. A szabályzat három fontos, de 

vitatott pontját emelném ki: 

                                                                                         

1. A Lovagi Parkot minden év március 15-

től - november 30-ig lehet használni, tehát 

télen lezárjuk. Arra gondolva, hogy a 

hidegben, fagyban való igénybe vétel 

hamarább tönkre teszi a műfüvet, vagy 

labdafogó hálót. (Szakemberek szerint a 

műfüves borítás cseréje alkalmanként 6 

millió és 10 millió forint között van.)   

2. A használati időszakban pedig délelőtt 

09.00-tól - este 21.00-ig tart nyitva, hogy ne 

zavarjuk az itt élőket, gondolva a 

szomszédságra. Talán este már szeretnének 

tévét nézni, lepihenni stb.   

3. Az új pályát hamar „megtalálták” az 

idegen, nem vadnai lakosok. Sokszor 

kiszorítva a helybelieket. Erre találtuk ki a 

pályahasználati díjat. A pálya használatára 

előzetesen be kell jelentkezni és óránként 

5 000.-Ft-ba kerül a bérlése. Az előzetes 

regisztráció mindenkire nézve kötelező, de a 

vadnai lakcímkártyával rendelkező 

személyeket mentesítettük a fizetés alól.  

A valóságban a „vitatott” szó azt jelenti, 

hogy a téli időszakban helyi fiatalok 

átmásznak a kerítésen, megbontják a 

dróthálót, azért is használják a pályát, 

nyáron veszekednek a korainak tartott 

zárórán, vagy elmulasztják az előzetes 

bejelentkezést. 

Nehéz igazságot tenni. A képviselők sem 

birtokolják a „bölcsek kövét” . Elképzelhető, 

hogy nem megfelelő szabályrendszert 

alkottunk, az nem tükrözi a többség 

álláspontját. Ha így van, szívesen 

változtatunk rajta! Kérem Önöket, vadnai 

polgárokat, hogy juttassák kifejezésre 

véleményüket, nemcsak ebben a kérdésben, 

hanem  más közügyekben is. A polgármester 

és a képviselők szívesen meghallgatják 

szóbeli véleményüket, elolvassák az 

emaileket, vagy figyelemmel kísérik a 

Vadna csoport bejegyzéseit.   

 



A közmunkát mindig a falu 

érdekében alkalmaztuk, a lakosság 

szolgálatába állítottuk. Ám az elmúlt 

időszakban jelentősen változott a létszáma: a 

korábbi 80-90 főről lecsökkent, jelenleg 31 

főre. Ebben a létszámban is többségbe 

kerültek az asszonyok, illetve az életkor is 

eltolódott az idősebb férfiak felé.  

Az örvendetes, hogy a helyi fiatalok 

el tudtak a munkaerőpiacon helyezkedni, 

viszont így kevesebb segítséget tudunk 

nyújtani a lakosoknak. A közmunkaprogram 

céljainak teljesítése, amely alapvető 

feladatunk, leköti az erőnket, nem marad 

sok idő, energia a lakosság igényeinek 

kielégítésére. Kérem ennek megértését és 

elfogadását. A fűvágást továbbra is 

vállaljuk, de az igényeket összegyűjtve, 

minden hónapban egy adott héten végezzük. 

(A hónap többi napján nem vonjuk ki a 

munkásokat a feladataik teljesítése alól.) 
 

„Öreg fák”, amelyek végigkísérik az 

életünket, megérdemelnek egy kis 

figyelmet. Sorolom azokat a fákat, amelyek 

meglátásom szerint rászolgálnak az „öreg 

fa” jelzőre: 

- Akácfa – Bajcsy-Zsilinszky utca 

(Varga Gábor udvarában) 

- Szomorúfűz – Kossuth utca  

- Gesztenyefa – Községháza udvara 

- Gesztenyefák – Templom tér 

Kérem a lakosság segítségét az ódon fák 

történetének és képeiknek megőrzésében. 

Akinek ismerete van az említett fák ültetési 

idejéről, az ültetők személyéről, vagy 

bármilyen fontosnak tűnő dologról, esetleg 

birtokukban vannak a fák fiatalabb korú 

fényképeinek, vagy tudomásuk van a 

faluban más idős fáról, juttassák el hozzám 

az információt személyesen szóban, vagy 

írásban a címemre: 

bencze.peter64@gmail.com.  

(A beküldött fényképeket szkennelés után 

visszaszolgáltatjuk.)  Amennyiben elég 

anyag, ismeret gyűlik össze, szeretnénk 

emléket állítani ezeknek a fáknak 

valamilyen formában, illetve 

kezdeményezni a védetté nyilvánításukat!  

  

Egy évtizede (2010. május/június) már a 

„Nagy Vadnai Árvíznek”. Talán már elég 

idő telt el azóta, hogy fájdalom és keserűség 

nélkül tekintsünk vissza a vészterhes 

napokra. A munkatársaimmal szeretném, ha 

nem vesznének el a képi emlékek azokról az 

időkről, amelyek a kár és szenvedés mellett 

példát mutattak a vadnaiak helytállásáról és 

összefogásáról is. Kérem, hogy azokról a 

napokról meglévő képeket juttassák el 

valamilyen formában a Könyvtárba.  

 

Közérdekű információ:  

az Orvosi rendelőnek új telefonszáma 

van: 70 650 0535     
 

A veszélyhelyzetben tartsák be a 

szabályokat, figyeljenek önmagukra és 

egymásra.  

 

A nehéz időszak ellenére kívánok 

mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket! 

                                                                             

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 

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

mailto:bencze.peter64@gmail.com


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

ÁPRILIS 
 

- Április 1. 1100: Tojásfa öltöztetése 
a Faluház előtt  
 

A Göőz Pál Művelődési Ház 
programtervei az idei évre is 
elkészültek, de sajnos a pandémia 
közbeszólt.  Amit tudunk, igyekszünk 
átültetni az online térbe, de reméljük, 
hogy mihamarabb véget ér ez a 
rémálom, és újra teljes kapacitással 
működhetünk, és rendezvényeinken 
csupa mosolygós, boldog arcot látunk 
majd! Addig is minden nap ügyeletet 
biztosítunk a vészhelyzet idején : 900-
1300-ig, elérhetővé téve 
szolgáltatásainkat:  ingyenes internet, 
nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, a 
tanulók számára lehetővé téve az 
online oktatás segítését. Könyvtárunk 
előzetes egyeztetés alapján szintén 
elérhető. 
  
Április 11. József Attila születésnapja a 
Költészet napja. Az idén nem tudjuk 
versmondó gálánkat megtartani a 
szokásos módon, de mégis szeretnénk 
méltó módon megünnepelni.  Ezért 
kérünk minden óvodást, iskolást, 
versszerető felnőttet, hogy készítsenek 
rövid videót, amin elmondják kedvenc 
versüket, akár kívülről, akár felolvasva, 
küljék el a videót nekem emailben 
(krisztamarin@gmail.com), vagy 
messengeren! A videókat feltöltjük a 
Göőz Pál Művelődési Ház facebook 
oldalára! 

 

 
 

 A Vadnai Krónikás oldalain a mostani 

lapszámtól új rovatot indítunk, melynek 

házigazdája ifj. Szabon János. Bizonyára 

sokan találkoztak már fotóival, írásaival, 

figyelemre méltó helytörténeti 

gyűjtéseivel. Fogadják szeretettel! 

 

Vadnai évszázadok 
Képek és históriák 1237-tól 

napjainkig. 
-Szabon János gyűjtései- 

 
2007-ben, ahogy elkezdtük a könyvtárban 
gyűjtögetni a vadnai családok régi fotóit, a 

képekkel együtt előkerültek szerencsére 
érdekes vadnai történetek is. Azt vallom, 

hogy a mi generációnk felelőssége 
megőrizni unokáinknak mindazt a sok-sok 
régi képet vagy történetet, amit vadnai 

elődeinktől ajándékba kaptunk! Bár 
Vadna története csak egy pillanat a 

magyar történelemben , mégis annyira 
színes és érdekes hogy a Vadnai Krónikás 
olvasóit is bevonva ,szeretném mindezt az 

utókornak sikeresen átmenteni. A 
történetekhez tartozó valamennyi 
kiegészítő képet a Facebook-on is 

elérhetővé teszem majd a "Vadna rajongó 
oldal"-on is.  

Első rész: Hogyan került Vadna elemi 
iskolájának legendás tanítója Göőz Pál 
(1897-1977) Vadnára? 

1917-ben az előző tanító -Halápi László-
túlzott szigorúsága miatt elbocsájtásra 
került, ezért a vadnai atyafiak tanácsot 

hívtak össze az utódja pótlására. Az egyik 
tag felajánlotta, hogy Sajószentpéterre 

menet Sajókazincon megkérdezi majd az 
öreg igazgató tanítót: nem adná-e ide 
frissen diplomázott fiát Vadnára a 

református iskola vezetőjének. Pár nap 
múlva jött az üzenet, hogy Göőz Ferenc 

szíves örömest ideadná, de hát első 
világháború van, és a fiú valahol a 
lövészárokban harcol..... A vadnaiak erre 

gyorsan döntést hoztak, és írtak egy 
kikérő levelet a hadseregnek, hogy ez a 
katona nekünk nélkülezhetetlenül fontos! 

...A vadnai gyerekek nem maradhatnak 
tanító és iskola nélkül! A levél annyira 

megérintette a parancsnokot, hogy 
teljesítette a kérést. Így 1918 
szeptemberében Göőz Pál vezetésével végre 

mailto:krisztamarin@gmail.com


megindult a 8 osztályos elemi oktatás. 

Vadnán 44 hosszú éven át lelkesen 
tanította nagyszüleink-szüleink 
generációját és a megszámlálhatatlanul 

sok gyermeket a legnehezebb háborús 
időkben is 1918-1962 között, a ma már 

Faluházként használt hajdani egyházi 
épületben. A vadnai művelődési ház 
névadója igazi polihisztor volt . Énekkart 

vezetett , zenélt, verseket és beszédeket írt, 
szüreti felvonulásokat szervezett, 
akvarelleket festett. Emlékét soha ne 

feledjük el! 

                                                                                   

 

Beszámoló a Vadnai Református Gyülekezet elmúlt évéről 

Vadnai Zoltán Gézáné református lelkipásztor írása 

 

„Nem akarok tanulni! Elegem van!” – kiáltott fel az első osztályos kisfiú. Elmondtam 

neki, hogy sok-sok gyermek él a világban, aki boldog lenne, ha tanulhatna, de nincs rá 

lehetősége. Vannak gyermekek, akik kilométereket gyalogolnak elnyűtt cipőkben, rossz utakon, 

hogy komfort nélküli egyszerű viskó iskolákban tanulhassanak. Aztán beszélgettünk az ételről, 

az ivóvízről, s arról, hogy milliók éheznek a világban. Éhen halnak felnőttek, gyermekek 

naponta. Eszembe jutott egy beszámoló a Föld mai helyzetéről. E kis írás szerint, ha van fedél a 

fejed felett, ha van étel a hűtődben, pénz a pénztárcádban, bankban, akkor gazdagabb vagy, 

mint a föld lakosságának nagy része. Ha el tudod olvasni ezeket a sorokat, áldottabb vagy mint 

sok-sok millió embertársad, aki nem tud olvasni, mert nem járhatott iskolába. 

Régi igazság és mégis olyan nehezen tanuljuk meg, hogy akkor érezzük valakinek, 

valaminek a jelentőségét, ha nincs, ha elvétetik tőlünk. Nem becsüljük gyakran életünk 

ajándékait, szeretteinket, testvéri közösségeinket, egészségünket, egymást, s ha elvétetik tőlünk, 

belesajdul a szívünk, ajándék volt, s én nem becsültem meg. A koronavírus – járványban a 

közösség is elvétetett tőlünk. Megbecsüljük – e közösségeinket, a másik embert, a felebarátot, 

amíg lehet?  

Isten a koronavírus – járvány első hulláma után egy időre visszaadta közösségeinket, s 

szeretnénk beszámolni mindazokról az alkalmakról, melyekkel megajándékozott bennünket a 

vadnai református gyülekezetben az elmúlt esztendőben. 

Június 4 – én a fél ötkor megszólaló harang emlékeztetett és istentiszteletre hívott 

bennünket a Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján. Az igehirdetés szolgálatát a 

Gömöri Református Egyházmegye esperese, Nagy Ákos Róbert végezte. A gyülekezet 

konfirmandusai versekkel és énekkel emlékeztek. Határon túli lelkészek, gyülekezeti tagok 

videó üzenetben küldték el igei gondolataikat. Üzenetet kaptunk a horvátországi Harasztiból, 

Erdélyből Székelyudvarhelyről, Kárpátaljáról Csongorról, valamint Mezőváriból, Felvidékről 

Nagyszaláncról, Berzétéről és Csicserből.  

Június 28 – án konfirmáció volt gyülekezetünkben. Öt fiatal válaszolt a káté kérdéseire, 

valamint tett fogadalmat Krisztushoz és anyaszentegyházunkhoz való hűségéről. Hálát adunk 

Istennek értük! A konfirmációi igehirdetés alapigéje Józsué könyvéből szólt: „De én és az én 

házam népe az Urat szolgáljuk!... Mi is az Urat akarjuk szolgálni; bizony Ő a mi Istenünk!” 

 



Augusztus 12. és 15. között kerültek megrendezésre gyülekezetünkben az immár 

hagyományosnak mondható Nyári Esték alkalmai. Szerdán Bundzik Tímea és Várady Zoltán 

komolyzenei koncertjét hallgathattuk meg. Csütörtökön Meister Éva színművész Trianoni 

harangok című műsorát láthattuk. Péntek este Berecz András mesemondó volt a vendégünk. 

Szombaton Endrei Judittal beszélgethettünk az idősödésről. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 

elkészítette ezeket az alkalmakat számunkra, tanított, épített és gazdagított általuk. 

Augusztus 21 – én gyülekezetünk kis küldöttsége Nagykőrösre utazott, hogy 

megállhasson, emlékezhessen, imádkozhasson dr. Kladács Ágota testvérünk sírjánál, akinek a 

temetésén a járványhelyzet miatt nem lehetett ott. Sokaké volt, mert az Úré volt, így 

összegeztük életét. Isten szeretetéből a miénk is volt, a mi gyülekezeti tagunk, presbiterünk, 

testvérünk, a mi Ágota nénink. Gyakran emlegetett Igéje volt a Római levélből: „azoknak, akik 

Istent szeretik, minden javukra van.” Vigasztalta a fájdalmas szíveket ezzel az Igével, s mindig 

hozzátette, ”a mindenben minden benne van”. 

Az elmúlt év őszén egy pályázat segítségével elvégezhettük a parókia felújítását. Az 

épület szigetelést kapott, lecserélhettük a tetőt, valamint új nyílászárók kerültek beépítésre. 

Szeptember 7 – 9. között Antal Mariann lelkipásztor testvérünk szolgált közöttünk 

mentálhigiénés előadásokkal. Tanulhattunk a kommunikációról, problémamegoldásról, 

magunkról. 

Szeptember 13 – án a szintén hagyományosnak mondható szilvalekvár – főzés volt 

gyülekezetünkben. A parókia kertjében lévő szilvafák terméséből 46 üveg szilvalekvárt 

készítettek gyülekezetünk tagjai. 

Szeptember 20 – án, vasárnap délután Pintér Béla testvérünk koncertje volt 

gyülekezetünkben, valamint bizonyságtétellel szolgált Gál – Győri Márta és férje, Gál Álmos 

fazekas. Gál – Győri Márta testvérünk bizonyságtételének összegzése: törött, de mégis zeng. 

Vannak töréseink, összetört szívünk, megtört életünk; törött, de Isten szeretete újra zengővé 

tudja formálni. Gál Álmos, fazekas korongozás közben mondta el bizonyságtételét, elrontott 

edény – életekről, amit egy fazekas kidobna, de Isten nem ilyen. Nem kidobja, hanem 

újjáformálja, újjáteremti szeretetéből.  

Hálát adunk Istennek az alkalmakért, melyeket elkészített számunkra; ezekért is, és 

mindenért egyedül Övé a dicsőség!  

Településünk valamennyi lakója számára áldott nagyhetet és áldott húsvéti ünnepet 

kívánunk egyik énekünk szavaival: 

„Él a Jézus, a mi fejünk, keresztyének énekeljünk, ülvén húsvét ünnepeket, új 

győzedelmi éneket.” 

Vadnai Református Gyülekezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


