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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

21. évfolyam 4. kiadás          2021.szeptember 

 

        ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 

 

 

 

Tisztelt Vadnai Polgárok! 

Kedves Újságolvasók! 

 

„ Vezesd őket, utat ne tévessz, 
S magadhoz mindig hű maradj, 

mert élen állsz, és messze látszol, 
sose feledd:példa vagy!” 

 

„ Keress olyan mestert, akinek szelleme 

világos, tudása nagy és szíve jó!” 

Ez a gondolat röviden összefoglalja 

mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a 

pedagógust pedagógussá teszik. Ebből is 

látszik, milyen nehéz mesterség, milyen 

életre szóló hivatás ez a pálya. Nagy 

dologra, egyesek szerint a legnagyobbra 

vállalkoznak, aki fiataljainkat tudásra, 

szívbéli jóságra tanítják, és a 

mindennapokban példaként állnak előttük. 

Lukács Miklósné, Zsuzsa óvónéni 40 éves 

óvódapedagógusi pályafutása alatt 

mindazokkal a tulajdonságokkal bírt, amit a 

fenti sorok mutatnak. Keze nyomán alakult 

ki Vadna község első óvodai intézménye, 

vált tartóssá működése. Gyerekek generációi 

indultak el útmutatása alapján a felnőtté 

válás útján. Mindezekért a szülők, gyerekek, 

az egész falu hálás. 

Ezt a tevékenységet ismerte el Vadna 

Község Önkormányzatának képviselő-

testülete, amikor 60/2021.(VIII.18.) 

határozatával Lukács Miklósné részére  

Díszpolgári címet adományozott. 

A község díszpolgára az adományozástól 

viselheti a kitüntető címet, és élvezi azokat a 

kiváltságokat, amelyekre a díszpolgári cím 

adományozásának rendjéről szóló 

2/1995.(I.18.) önkormányzati rendelet 

alapján jogosult. 

A következőkben Lukács Miklósné 

önéletrajzát olvashatják olvasóink: 

 

Életpályám 
Minden ember életében vannak meghatározó 
pontok. A gyermekkor az én életemben is egy 
ilyen pont volt, amikor a rokonságunkban és a 
szomszédságunkban élő kisebb gyerekek 
felügyeletét sokszor rám bízták. Akkor még 
nem tudtam, hogy később ez a tény a 
kisgyermekek nevelése felé irányítja majd az 
életem. 
Sajószentpéteren születtem 1962. 06. 03-án. 
Dolgos, főként mezőgazdasággal és 
állattartással foglalkozó felmenőim 
évszázadok óta itt éltek ezen a településen és a 
falu közösségének megbecsült tagjai voltak. 
Férjemmel mi is itt alapítottunk családot. Két 
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gyermekünk született és két unokánk boldog 
nagyszülei vagyunk. Szeretem az itt élő 
embereket, szeretek itt élni. Nekem ez a 
település jelenti az otthont, a hazát. A 
hivatásom mellett ezért vállaltam mindig 
közösségi megbízatásokat. A Vadnai Krónikás 
létrehozásában tevékeny részt vállaltam. 
2002-2006 között a képviselőtestület tagjaként 
dolgoztam. A Víg menyecskék 
néptánccsoportnak öt éven át voltam tagja. A 
„Sajómenti Civil Egyesület” tagjaként a 
néphagyományok őrzéséért fogtunk össze hét 
közeli település a téma iránt érdeklődő 
lakosaival. Községünk két alapítványának ma 
is kuratóriumi tagja vagyok.  
Tanulmányaimat1968-ban a Vadnai Általános 
Iskolába kezdtem el, a felső tagozatot 
Putnokon folytattam. 
1976-1980 között Kazincbarcikán az 
Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskola – 
óvónői tagozatán szereztem ismereteket. 
Köszönettel tartozom tanítóimnak és 
tanáraimnak az iskolás évekért, mert olyan 
emberi értékeket adtak át számomra, aminek 
egész életemben hasznát vehettem. 
A szakközépiskola elvégzése után 18 évesen 
kezdtem el dolgozni óvónőként 
Sajószentpéteren az Üveggyári óvodában. 
Szakmai bölcsőm volt ez, ahol olyan alapokat 
szereztem, amelyből építkezni lehetett 
pályafutásom során. 
1983-1985 között a munkám mellett levelező 
tagozaton szereztem felsőfokú képesítést a 
Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola 
óvónői szakán.  
Pályafutásom következő állomása szülőfalum 
Vadna, ahol az újonnan megnyílt óvodában 
lettem óvodavezető és a gyermekcsoporttal 
foglalkozó óvodapedagógus. 
Az óvoda vezetése egy teljesen új feladat volt 
számomra. Eleinte kerestem az utamat, majd 
egyre magabiztosabban találtam rá azokra a 
célokra, amiért érdemes dolgozni. A szülők a 
kezdetektől segítettek e célok 

megvalósításában. Éveken át szépítgettük, 
újítottuk az óvoda udvarát és épületét, amit a 
régi pártházból és orvosi rendelőből 
alakítottak át óvodává.  
Eleinte szenes kályha, majd villanykályha 
adott meleget, később bevezetésre került a 
gáz, a telefon, az Internet. Az egy csoportos 
óvodát gyorsan kinőttük az egyre növekvő 
létszám mellett, így egy új csoporttal, 
szertárral és irodával bővült az óvoda.  
Az évek során sikerült több pályázatot 
elnyerni és végig vinni, aminek 
eredményeképpen szakmai 
eszközrendszerünk is folyamatosan bővült, 
gyarapodott. Az évtizedek alatt az óvoda 
épülete több felújítást ért meg, míg mai 
formáját elnyerte. Az óvoda csak egy épület. 
Szívvel és lélekkel azok az emberek töltötték 
meg, akikkel együtt alakítottuk az óvoda 
arculatát, miközben szakmai szempontból is 
folyamatosan meg kellett újulnunk, 
megfelelni a társadalmi, törvényi és helyi 
elvárásoknak.  
Egy olyan időszakban voltam az óvoda 
vezetője, amikor az ország is jelentős 
átalakuláson ment át a rendszerváltozáskor. 
Sok minden új alapokra helyeződött, de ebből 
is sikerült kihoznunk munkatársaimmal a 
legjobbat. Egy nyitott intézményt hoztunk 
létre, ahová napközben be lehetett jönni, 
betekintést engedtünk a nevelőmunkánkba, 
együtt igyekeztünk nevelni a gyerekeket a 
szülőkkel, beszélhettünk a gondjainkról, 
örömeinkről, céljainkról és a szülők is 
elmondhatták nekünk örömeiket, gondjaikat.  
Nemcsak óvodapedagógusként, de 
óvodavezetőként is szükségét éreztem, hogy 
képezzem magam. 2000-2002 között a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Társadalomtudományi karán 
szereztem közoktatási vezetői és pedagógus 
szakvizsgát. 
Környezetünk természet alkotta szépsége 
kiemelt feladattá tette óvodánkban a 
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környezettudatos nevelést. Ezt olyan jól 
csináltuk, hogy 2000-2005 között mi 
rendeztük meg a Víz világnapját a 
Kazincbarcika Kistérséghez tartozó 32 óvoda 
számára. Pályafutásom során számomra egyre 
fontosabb volt a gyerekek érzelmi, mentális és 
lelki egészségének biztosítása, ami rohanó 
világunkban egyre nagyobb kárt szenvedett. 
Sorra vettem részt olyan tanfolyamokon, ahol 
ismereteimet tovább bővíthettem ezen a téren 
és átadhattam kolléganőimnek is. A 
mindennapi munkámban ezeket az 
ismereteket sikeresen alkalmaztam a gyerekek 
megismerésében, fejlesztésében. Fontosnak 
tartottam, a gyerekek egészségtudatos 
magatartásformálását, az egészséges életmód 
alapjainak elsajátítását. 
2006-ban csatlakozott óvodánk a Bánhorváti 
székhellyel működő Intézményfenntartó 
Közoktatási Társuláshoz. Tagóvoda- 
vezetőként folytattam tovább a hivatásomat. 
Termékeny időszakok voltak, ezek az évek is.  
Büszke vagyok rá, hogy az itt eltöltött 35 év 
alatt az óvodánkban minden évben 30 fő 
körüli volt a gyermekek létszáma, hogy olyan 
pedagógiai programot dolgoztunk ki és olyan 
családias légkört tudtunk kialakítani, amely 
elismerésre volt méltó. Ennek kézzel fogható 
eredménye volt az a szakmai 
minőségbiztosítási rendszer, amelynek során 
az intézményünk, jómagam vezetőként, és 
óvodapedagógusként is kiváló minősítést ért 
el. Nemcsak helyből jártak ide gyerekek, de a 
környező településekről is. Sajóivánkáról, 
Sajógalgócról, Sajóvelezdről, Dubicsányból, 
Kazincbarcikáról. Közel 400 gyerek fordult 
meg óvodánkban az eltelt 35 év alatt, akiket 
szeretettel neveltünk, tanítottunk. 
Elmondani hosszú lenne, mennyi ünnepséget 
rendeztünk meg, hány programot 
szerveztünk, mennyi rendezvényen vettünk 
részt (kirándulások, színház programok, 
játszódélutánok, sportnapok, jótékonysági 
bálok, jubileumi ünnepségek, Mikulás 

ünnepség, Advent, Karácsony, Farsang, 
Húsvét, családi délutánok, Szülői klub, Süni 
klub, Egészséges életmód klub, Ovinyitogató, 
Föld napja, Víz világnapja, Gyermeknap, 
évzáró, ballagás, Őszirózsák Nyugdíjas 
klubbal, Vöröskereszttel, polgárőrséggel való 
közös programok, Boldog Óvoda 
programok…) Nemcsak az óvodában, de a 
községi rendezvényeken is (Március 15, 
Idősek estje, Mikulás és Karácsony est, 
Falunapok…) színvonalas műsorral vettünk 
részt. Kihasználtam minden lehetőséget, hogy 
változatos programot biztosítsunk a 
gyerekeknek.  
Az, hogy ez az óvoda a vezetésem alatt ilyen 
sikeresen működött nemcsak nekem, hanem  
munkatársaimnak és az itt élő embereknek: a 
község vezetőinek, civil szervezeteknek, 
alapítványoknak, vállalkozóknak, az óvodát 
támogató szülőknek és lakosoknak is 
köszönhető volt. Mindig igyekeztem 
megtalálni a közös hangot a község vezetőivel, 
a szülőkkel, az itt élő emberekkel. Vezetői 
munkámat, igyekeztem mindig jól ellátni, az 
intézménynek olyan arculatot adni ahová a 
szülők bizalommal hozhatják gyermekeiket, 
mert tudják „jó helyen” van. 
2021-ben január elsején 40 év után mentem 
nyugdíjba. Köszönettel és hálával tartozom, a 
szülőknek, a gyerekeknek, és a többi 
szervezőnek, akik olyan ünnepség keretében 
búcsúztattak el, amire életem végéig 
emlékezni fogok. Jó érzés volt számomra, 
hogy egy meghitt kis ünnepség keretében 
Polgármester úr és a képviselőtestület tagjai is 
elismerték munkámat, az itt végzett 
tevékenységemet. 
Nem vágytam sosem kitüntetésekre. 
Elismerést jelentett mindig az a szeretet, ami a 
gyerekekből sugárzott felém, felénk. Nem a 
nagy szavak: az apró gesztusok, a szeretetteli 
mondatok, elismerő szavak jelentették és 
jelentik ma is számomra a kitüntetést.  
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A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 

 

„Szállj, szállj ökörnyál,- jön az ősz,megy a nyár. 

Megy a nyár, a nevetős, komolykodva jön az ősz, 

csillámló derekkel, sárga levelekkel, 

szőlővel, mosolygóval,fűre koccanó dióval.” 

/Csanádi Imre: Őszköszöntő/ 

… Nyári visszatekintés … 

Ismét eltelt a nyár, a vidámság, a 
kirándulások, strandolás, a családdal, 
barátokkal töltött boldog napok emléke 
elkísér bennünket a deres őszi napok alatt.  

A vírushelyzet javulása, a 
megszorítások lazulása után lehetőségünk 
volt megtartani néhány közösségi, kulturális 
programot. Július 3-án a Családok Napja – 
Nemzedékek találkozója a 
gasztronómiában címmel baráti társaságok, 
családok mérték össze főzési 
tudományukat, és a falu apraja-nagyja 
számára nyújtott szórakozást a Szépen 
Szóló Társulat, a Torz rockegyüttes, DJ Deka 
és Miss Chrisstyn, az arcfestés, és ugrálóvár. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Majd kihasználva a Lovagi Park 
nyújtotta lehetőségeket Sportnapot 
tartottunk. Közös torna, családi vetélkedők, 
Sajóvölgye Focisuli bemutatója, 
menetleveles akadályverseny és sok-sok 
ajándék várta a résztvevőket. Köszönjük 
szépen a Községünkért és Egymásért 
Alapítványnak a program támogatását! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyár legjobban várt programja az idén is, 
a Nyári Ifjúsági Tábor volt. 35 kisgyerek 
számára nyújtottunk felhőtlen szórakozást. 
Volt itt sport, léghoki-bajnokság, túra, 
kirándulás a Debreceni Kerekerdő 
Élményparkba, a gyerekek agyagozhattak, 
kosarat fontak, gyertyát mártottak. A hetet 
palacsinta-partyval zártuk. 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 a 
Polgárőrség segítségét, akik a habparty 
megrendezéséhez megvásárolták a 
habfürdőt.Köszönjük Czakó Lászlóné Gizike 
néninek, és Fiath Mariskának a finom 
palacsintát! 
Nyári Erzsébet Táborunk jövő nyáron is 
várja a gyerekeket, tartsatok velünk akkor 
is! 
 

 
Sokan nosztalgiázva hallgatták  
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A gyerekeket augusztus 24-én a 
Szegedi Látványszínház vidám interaktív 
előadása várta a faluházban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idei nyarat Nyárbúcsúztató 

Piknikkel zártuk. Sajnos az idő nem volt túl 
kegyes hozzánk, de ez nem szegte 
kedvünket. Volt szalonnasütés, 
gyerkőcöknek bábelőadás, lufihajtogatás, 
arcfestés, karikatúra készítés, a felnőtteket 
Szaxon Csaba, Erdős Judit és Bökfi Gusztáv 
szórakoztatta. Az utcabál jó hangulatáról 
pedig Kiss-Varga Zsolt gondoskodott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT AZ ÉV 
HÁTRALÉVŐ IDŐSZAKÁBAN IS 
PROGRAMJAINKON!  

Marinné Tóth Krisztina 
intézményvezető 

 
Kedves Vadnai Lakosok! 

Szeretnénk újraindítani a korábban olyan 
nagy sikerrel szereplő, és a hazai és 
szomszédos települések színpadain is nagy 
sikert arató gyermek és felnőtt színjátszó 
csoportjainkat, a Szeleburdi és Csepűrágó 
Színjátszót! 
Aki érez magában tehetséget, és szeretné 
kipróbálni magát, megmutatni a színpadi 
játékát, örömet szerezni a hazai 
közönségnek, az jelentkezzen a 
könyvtárban, bármikor a nyitvatartási idő 
alatt! Lányokat, fiúkat, férfiakat, nőket, 
minden korosztályból várunk szeretettel! 
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ŐSZI programajánló 

Szeptember 
 

- 09.15. 1700 órától Őstermelői 

Fórum – pályázati tájékoztató  

-  09.18. 1400-2400: Szüreti Fesztivál 

Részletek az újság utolsó oldalán! 

- 09.21. 0900 - 1100: Aprócikkárus  

 
- 09.24. Magyar Népmese Napja- 

kézműves bütykölde sok játékkal, 
ajándékkal 
-idevarázsoljuk a heregnők, 
királyfik világát! 

         

Október 

 
- 10.08. Aprócikkárus  

-  10.15. 1700: Tanévkezdő játszóház 

 - filmvetítés, kézműves bütykölde, 
játékos kvíz nyereményekkel 

 

 

 

 

 

- 10.22. Idősek Estje 
 

- 10.29. Tök-Jó Nap  
 
-tökfaragó verseny,  
szellemes vetélkedők, 
 játékok,  
denevérkereső verseny 

November 
 

- 11.06. 2000: Halloweeni Bál 

-a zenét Újhelyi István szolgáltatja 

- 11.11. 1600: Világháborús 
Emlékmű átadása 
 

- 11.12. 1700: Márton napi 
ludasságok 

- lámpás készítése, Márton 
legendájának előadása, séta a 
pincesorra, libazsíros kenyér, 
forralt bor 
 

- 11.20.  Hétezer évvel korábban – 
helytörténeti kiállítás megnyitó 

 
 

- 11.24.  Aprócikkárus 

 

Kedves Vadnai Háziasszonyok! 

Szeretnénk megkérni mindazokat, akik 
sütésben jeleskednek, és szívesen 
cukrászkodnak, hogy a szeptember 18-i 
Szüreti Fesztiválra 
süteményfelajánlást várunk! 
Aki szeretné ezzel segíteni a 
rendezvényt, szombaton délig 
behozhatja a készített süteményt a 
Faluházhoz. 
Előre is köszönjük! 

Marinné Tóth Krisztina 
intézményvezető 
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A Vadnai Krónikás oldalain az idei évben 

új rovatot indítottunk, melynek 

házigazdája ifj. Szabon János. Bizonyára 

sokan találkoztak már fotóival, írásaival, 

figyelemre méltó helytörténeti 

gyűjtéseivel. Fogadják szeretettel újabb 

írását! 

 
Vadnai évszázadok 

Képek és históriák 1237-tól 
napjainkig. 

-Szabon János gyűjtései- 

 

Az 1920-as trianoni döntés nemcsak 
területeket vett el, hanem a magyar 
hadsereget is teljesen leépítette.... 
Dehát a Hazának szüksége van 

katonára.... ....ezért- testnevelésnek 
álcázva - nemsokára megkezdték a 12-
ik életévüket betöltött magyar fiúkat a 
Levente mozgalom táboraiban 

rendszeresen harcászatra és lövészetre 
oktatni. 

Vadnán 1925-ben jött létre az egyre 
nagyobb létszámú helyi csoport. A 
lőterük a vadnai pincesor alatti 
meredek Csiba-völgyben volt. Kis 
kaliberű puskájukkal egy-egy nyulat 
vagy fácánt tudtak csak elejteni. ( de ez 

titok) 
1928. május 6-án a Reggeli Hírlap is 
beszámolt a vadnai Várhegyen 

rendezett nagyszabású levente 
talákozóról, ahol 16 község 653 
leventéje mérkőzött lövészetben. A 

kirándulókhoz csatlakozott Vadna 
teljes lakossága , hogy buzdítsa a 
vadnai fiúkat, akik szervezőként 
szónoklatokat mondtak, énekeltek és 
alaki gyakorlatokkal szórakoztatták a 
közönséget. Zsűriként a Borsod-Gömör 

Vármegye testnevelési felügyelősége 

felolvasta Vadna község történeti 
jelentőségét és méltatta a vadnai 
szervezőket és leventéinket. 
1944-ben már a vadnai lányok is 
csatlakoztak a vadnai levente 

mozgalom eszméjéhez és ezért 
rendszeresen adományokat gyűjtöttek 

és vittek a miskolci kórházakban ápolt 

honvédeknek (akik az orosz fronton 
sérültek meg). 
Családi emlékeinkből tudom néhány 
vadnai levente későbbi életútját is a 
második világháborús évekből. Apai 

nagymamám öccse 1945 tavaszán 
egészen Berlinig jutott az elkeseredett 
harcokban, de a bukáskor szerencsére 
amerikai hadifogságba került 
Franciaországban és 1946 

márciusában épségben térhetett haza. 

 
Egy kéményjavítás alkalmával találtam 
meg a padláson nagymamám vadnai 
öccsének a leventeigazolványát és ez 
adta a kezdő lökést, hogy a vadnai 
leventék történetét kutassam . Nagyon 

szeretném, hogy emlékük a 
vadnaiakban sokáig fenn maradjon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Köszönjük Jánosnak a gyűjtőmunkát, és 
várjuk továbbra is az érdekes cikkeket! 
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