VADNAI KRÓNIKÁS
Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató
kiadványa

22. évfolyam 1. kiadás

2022. március

Szép hagyomány településünkön, hogy a Nemzeti ünnepet 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
2022.03.13. vasárnap
10 30 Református templom - Ünnepi Istentisztelet

-

1130 Kossuth tér – Emlékmű Ünnepi megemlékezés:
- Vadnai óvodások, iskolások verses - zenés összeállítása
- Ünnepi beszédet mond Bencze Péter, Vadna község polgármestere és
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr
- emlékmű leleplezése
- vendéglátás

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

Tisztelt Vadnai Polgárok!
A képviselő-testület 2022. évet, a falu
alapításának
785.
éves
évfordulója
alkalmából „Alapítási Emlékév” -vé
nyilvánította.
Engedjék meg, hogy felelevenítsem,
megvilágítsam a dátum hátterét:
„Évszázadok homályából hangzanak Borsod
vármegye ispánjának, a Miskolc-nembeli
Borsnak, a szavai:
„CUM
MOL,
CUM
SERVIS,
LIBERTINUS, CUM ARATRIS!”

CUM

,azaz a két Vadnát minden tartozékával,
nemeseivel és jobbágyaival egyetemben a
borsmonostori apátságra hagyja.”
1237-et írunk. Először találkozunk hivatalos
iraton Vadna nevének említésével, ettől a
dátumtól számítjuk alapítását.
Negyedik alkalommal kerül sor alapítási
emlékév kihirdetésére: 775. – 777.- 780. és
a jelenlegi –785. évforduló tiszteletére.
Kivonat a testületi határozatból:
„785 év telt el és az itt élő nép elviselve a
tatár, török és kényurak dúlásait, átélve két
világháborút,
mindvégig
megtartotta
faluját: ha lerombolták, újjáépítette, ha
elűzték, visszaköltözött… Vadna népe ma is
itt van!
A helytállás és megmaradás tiszteletére a
képviselő-testület a 2022. esztendőt „Falu
alapításának emlékéve” nyilvánítja!

Miért van szükség emlékévekre?- , mert egy
ünnepi év eltér a megszokottól:
- célirányossá válik a falufejlesztés, nagyobb hangsúlyt helyezünk a múlt
felidézésére - szervezett programjainkon
keresztül lehetőséget adunk a falubeliekkel
való találkozásra.
A
törekvéseink
egy
cél
körül
összpontosulnak, amelyet legjobban Tamási
Áron regényhősének szavai fejeznek ki:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne!”
Választott képviselőként, segítő, aktív
civilként, de vadnai polgárként is ez a
feladatunk:
„Otthont teremtsünk” Vadna faluból. Olyan
települést építsünk, ahol a lakók szívesen
élnek, jó érzéssel térnek haza, és büszkén
mutatják be vendégeiknek. Ezért a célért
dolgozva alakítottuk ki a „Szolgáltató falu”
helyi koncepciónkat. Sokszor elmondtam és
leírtam már „szolgáltató falu” mibenlétét,
de mégsem árt újra és újra megvilágítani a
tartalmát. Hiszen törekvésünkkel újfajta
megközelítéssel állunk hozzá a faluközösség
életéhez.
A „Szolgáltató falu” azt jelenti, hogy olyan
szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek esetleg
a városokban megszokottak, de faluhelyen
újdonságnak
számítanak,
viszont
könnyebbé teszik a polgárok mindennapi
életét. Ezért működtetünk Könyvtárat,
Digitális Jólét Pontot, de látogatható
Edzőterem és van saját „Lovagi Parkunk”,
sporttelepünk is. A magas színvonalú
kulturális élet biztosítja a közművelődés
mellett a szórakozás és a találkozások
lehetőségét.
Szolgáltatást
jelent
a
Polgárőrség működése a közbiztonság
érzésének növelésével. Sokat jelenthet a
Művelődési Ház és Faluház termeinek-, és a
falu tulajdonában lévő gépi eszközöknek a
kedvezményes bérelhetősége, de mindenki
használhatja a „falu Kemencéjét” is.

Továbbá
családi
kirándulásokra
kedvezményesen kölcsönözhető 9 fős
kisbusz, szállításra teherautó és utánfutó is.
Szolgáltatást jelent a helyben lévő
Közigazgatás, az Óvoda és Konyha
intézmények működtetése.
A szolgáltató falu azt is jelenti, hogy
törődünk egymással. Tavaly indult el a
Falugondnoki szolgálat, amely főleg a
szépkorú lakosaink számára jelent segítő
kezet.
Az „otthonteremtés” feladatait három
területen keresztül valósítjuk meg.
Az első a falufejlesztés:
2021-ben, főleg pályázati támogatással, a
következő eredményeket értük el:
- Befejeztük az Óvoda és Konyha
épületének átalakítását és felújítását
– 30 millió forint.
- Bővítettük a háziorvosi szolgálat
eszközállományát – 3 millió forint.
- A jobb tájékozódás érdekében
kicseréltük az elavult utcajelző
táblákat – 1,6 millió forint.
- Új aszfaltréteget kapott a Rákóczi
utca – 1,5 millió forint.
Az idei évben új beruházásokkal tovább
folytatjuk a falufejlesztést. A tavasz
folyamán mintegy 25 millió forintból valósul
meg „Közösségi terek fejlesztése” címszóval
a
Göőz
Pál
Művelődési
Ház
tetőszerkezetének felújítása, a szabadtéri
színpad
részleges
fedése,
valamint
kertjében parképítés. Harmadik nekifutásra
sikerült elnyerni az Óvodai udvar
parkosítására, játékok telepítésére öt millió
forintot. Ezzel válik teljessé a gyerekek
számára a külső és belső környezet
megújulása.
Ígéretet
kaptunk
a
„Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna”
kerékpárút megépítésére is. Milyen stílusos
lenne, ha az emlékévben tudnánk először
végig hajtani rajta? Na, meglátjuk!
A megvalósuló beruházások mellett a
falufejlesztés
további
feladatainak

megvalósulása érdekében a képviselőtestület már benyújtotta új pályázatait:
- A szolgáltatások további bővítése és a
lakossági
igények
kielégítése
érdekében
a
helyi
Bölcsőde
kialakítására.
- Lurkó
Park
játszótér
teljes
átalakítására, megújítására.
- Ravatalozó épületének felújítására és
- Vadna Park-i utcáink aszfaltozására.
A
testület
kitűzte
a
célokat,
megfinanszírozta a tervek elkészítését és
benyújtottuk a pályázatokat. Ezenkívül mást
nem tehetünk, az eredmény már a bíráló
hatóságokon múlik. A tapasztalatok azt
mutatják, ha egyszerre nem is nyerünk el
mindent, de kitartással előbb-utóbb az
elképzelések megvalósulnak.
Az ünnepi év elvárásainak megfelelve,
önerőből és a közhasznú dolgozók
munkájára támaszkodva alakítjuk a
településképet. Továbbra is igyekezünk
karban-, és tisztán tartani a falu útjait,
közterületeit és parkjait. Folyamatosan
figyelünk a „külcsín” megteremtésére,
ennek érdekében 2022. évben faluszépítési
programot valósítunk meg:
- „Falikép”festetését
tervezzük
a
művelődési ház udvarán lévő
Tűzfalra, amely reményeink szerint
tovább növeli a Kultúrpark kinézetét.
- A „Lovagi Park” pályáit felújítjuk és
napelemes
világítótestek
kihelyezését, valamint parkosítást
valósítunk meg.
- „VADNA”
felirat
(1
méteres
betűnagyság) felállítását rendeltük
meg a Szabadság tér sarkára, hogy a
Bán-, és Sajó-völgyek felől érkezők,
vagy a Vadna Parkba igyekvők ezzel
találkozzanak először.
- A „Temetőkert” az emlékezés helye,
felújításával
nyugodt,
szép
környezetet akarunk kialakítani. A

renoválás érinteni fogja a régi,
elhagyott sírokat, a Ravatalozó
épületét és a Zsidó temetőkertet is.
Tovább építjük az Urna temetőt és
parkosítunk.
- A „Váremlékhely” az elmúlt években
közkedvelt kirándulóhellyé vált. El
sem hiszik az olvasók, hogy milyen
sok kiránduló járja végig a Vártúrát. A
Kisvadna nevű pincesor útvonalra
napelemes világítótesteket helyezünk
ki és látványosabbá tervezzük az
emlékhelyet.
Ezekkel
a
beruházásokkal kívánjuk növelni a
népszerűségét.
(Legnagyobb
reményem,
hogy
a
régóta
megtervezett
Kilátóra
egyszer
elnyerjük a támogatást.)
A második terület a község múltja:
Önazonosságunk megteremtése érdekében
foglalkozunk a múltbéli események
megismerésével. Emlékeket állítunk a
történéseknek és továbbadjuk a falu
történetét, mert ez a tudás tesz bennünket
„vadnaivá”.
Ennek a folyamatnak fontos állomása volt a
Községháza kertjében tavaly épített „Nagy
Háborús Emlékmű”felavatása. Mindenkinek
tudnia kell róla, hogy az elődjét helyi
lakosok emelték 1920-ban, majd a
hatóságok 1952-ben lerombolták. Újbóli
felállításával nemcsak a hősi halottainknak
állítottunk emléket, hanem a húszas évek
lakosainak is, mivel stílusát a fennmaradt
fényképek segítségével megőriztük.
A háborús emlékművet az eredeti helyén
állítottuk fel. Ezért a 2005-ben itt emelt,
néhai Novák Géza helyi fafaragó művész
„Vadna
múltja
Emlékmű”
kopjafa
együttesét áthelyezzük a falu legrégebbi,
Kossuth Lajos utcájába, az egyetlen
megmaradt
szomorúfűzfa
alá.
Úgy
gondoljuk, hogy megfelelő helyet találtunk
a később faragott emlékműnek és így méltó

módon ismerjük el Novák Géza bácsi
életművét is. Életének egy kis részét
töltötte a faluban, de ezen időszak is bőven
elég volt számára, hogy művészetének
lenyomatait itt hagyja. Emlékművei,
kopjafái, templomi faragásai mindig
emlékeztetnek bennünket erre a nagyszerű
emberre. Büszkék vagyunk rá, hogy „vadnai
lakosnak” mondhattuk.
Az áthelyezett emlékmű ünnepélyes
átadására 2022. március 13-án, a Nemzeti
Ünnep
alkalmából
tartott
megemlékezésen kerül sor. Szeretettel
hívjuk és várjuk a lakosokat az ünnepi
alkalomra!
A helyi identitásnak része, hogy szeretnénk
a falut távol élő rokonoknak, ismerősöknek
is bemutatni. Ennek érdekében készíttetünk
egy kis filmet Vadnáról, amelyet majd
felteszünk a község Honlapjára. Innen le
lehet tölteni, mások figyelmét felhívni rá.
A
harmadik
területe
az
„otthonteremtésnek” a sokszínű kulturális
és közösségi élet: Úgy gondolom, hogy
Vadna település Fesztiválfalu jellege
egyedülálló a szűkebb környezetünkben. A
rendezvények
látogatása
lehetőséget
teremt, a kikapcsolódás-, és szórakozás
mellett, hogy leüljünk a szomszédunk és
falubeliek mellé és átéljük a „mindnyájan
vadnaiak vagyunk” érzését.
- Az Emlékév kulturális programjairól a
lap további hasábjain olvashatnak.
Az Önkormányzat további hírei:
- 2022. január 1-től kötelező minden
Önkormányzatnak ún.: Ebrendészeti
szerződést kötni egy állatmenhellyel, a
kóbor kutyák befogása érdekében. A mi
partnerünk
a
Borsodi
Állatvédő
alapítvány. A megállapodás értelmében
éves fenntartási összeget fizetünk és
minden kóborló, befogott eb után egy
összegű díjat. Fontos, hogy a falu utcáin

gazdátlan ebek nem tartózkodhatnak. A
kiszökött kutyákat, amennyiben a
tulajdonosa nem keresi, be kell
fogatnunk, de az ebtartó személyének
kiderítése után (chip leolvasása) a
tulajdonos fizeti a befogás és tartásának
a díját.
A konfliktusok elkerülése
érdekében kérek mindenkit, hogy
tartsák kedvenc házőrzőiket birtokon
belül!
- 2022. március 1-től a gépjárműveknek, gépeknek és a művelődési ház
termeinek új tarifái vannak. A község
Honlapján megtekinthetők!
Beszámolóm végén visszakanyarodom az
emlékévhez. Remélem, érezni fogják a
falu polgárai, hogy ez az év más lesz,
mert nagyobb intenzitással folytatjuk az
„otthonteremtést”. Otthonon a falu
polgárainak közösségét értem és az
építő munkát Önökért és Önökkel
szeretnénk végezni. Hiszen közösen kell
elgondolkoznunk rajta, hogyan élünk,
milyen a környezetünk, mi hiányzik
ahhoz, hogy öntudatos, egymásra figyelő
polgárok közösségévé váljunk, mert az a
legfontosabb, hogy öngondoskodóak
legyünk. Olyan közösség, amelynek
minden tagja érdeklődése, képessége,
tehetőssége szerint tesz valamit a
közjóért. Ha az egyének, családok,
utcabeliek összefognak és tesznek
valamit a közvetlen környezetükért, ha
közösen ültetnek a járdaszegély mellé
virágokat, vagy gyomlálják azokat,
részvételükkel, tanácsaikkal alakítják a
kulturális programokat, eljönnek a
rendezvényekre, mert tudunk egymás
mellett szórakozni, ünnepelni, akkor
válik Vadna falu a polgárainak szélesebb
értelmében vett Otthonává!
Hajrá, Vadna!
Bencze Péter sk.
polgármester

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei
Az EMLÉKÉV
kulturális programjai
Január
- 22.: MAGYAR KULTÚRA
NAPJA: „ Hétezer évvel
korábban” – kiállítás átadása
Február
- 11.: Farsangi játszóház
gyerekeknek
- 18.: Kiszebáb égetés és fánk-party
Március
- 05.: IX. VADNAI
KOLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁL
- 07.: Könyvtári foglalkozás –
nőnapi ajándék készítése
- 13.: Ünnepi megemlékezés –
Emlékmű átadása
- 19.: Községünkért és Egymásért
Alapítványi Bál
- 21.: Internet Fiesta – játékos
vetélkedő iskolásoknak
- 22.: A víz világnapja – foglalkozás
óvodásoknak
- 25.: Internet Fiesta: Digitális
Médiaműveltség szülőknek: A
biztonságos netezés

Április

Szeptember

- 09.: KÖLTÉSZET NAPI
VERSMONDÓ GÁLA

- 02.: Tanévköszöntő kézműves
bütykölde

- 14.: Húsvéti Családi Nap és
Tojásfa öltöztetés – Utazó
Digitális Élményközpont

- 17.: SZÜRETI FESZTIVÁL

- 23.: Várhegytúra
- 29.: Anyák napi kézműves
foglalkozás
Május
- Színházlátogatás
- 21.: Bánvölgye Borverseny
- 28.: GYERMEKNAP
Június
- Zsíroskenyér – party
- 11.: KEMENCE FESZTIVÁL
- 25.: Polgárőr Családi Nap

Július
- 09.: KOMORÓCZI PÉTER
VÁRNAP – FALUNAP

- 23.: Magyar Népmese Napja
Október
- 07.:Országos Könyvtári Napok –
foglalkozás óvodásoknak
- 21.: IDŐSEK ESTJE
- 28.: Tökös Családi Nap
November
- 05. : Halloweeni Bál
- 11.: Márton napi ludasságok
- 19.: GÖŐZ PÁL NAP –
Községháza 100 éves - Emlékest
- 27. Adventi gyertyagyújtás
December
- 06.: Mikulás Ünnepség
- 09.: Adventi családi délután
- 17.: FALUSI KARÁCSONY
- 31.: Szilveszteri bál

- Sportnap – családi versenyek a
Lovagi Parkban
Augusztus
- 08-12.: Nyári Ifjúsági Tábor
- 27.: NYÁRBÚCSÚZTATÓ
PIKNIK

- 28.: Bányásznapi Koncert

Állandó program:
- Heti két alkalommal: Karate edzés
- Minden héten Gyöngyfűző
szakkör
Szeretettel várjuk a vadnai
családokat rendezvényeinken!
Marinné T. Krisztina
közművelődési szakember

Vadnai évszázadok
Képek és históriák 1237-tól
napjainkig.
-Szabon János gyűjtéseiA Magyar Kultúra napján - 2022
január 22-én a 7000 éves vadnai
agyagmalacka
egy
fantasztikus
ünnepség keretében végre hazaért. A
Hermann Ottó múzeum szakemberei
diavetítéses előadással készültek, hogy
mindent megtudhasson a nagyszámú
vendégsereg.
A sírlelet akkor került elő, amikor
újraépítették 1947 - ben a 26-os út
Nagybarca-Putnok
elágazás
hídját,
amelyet a visszavonuló német csapatok
búcsúképpen levegőbe röpítettek 1944.
december 14-én.
A lelet megmentése a vadnai tanítónak,
Göőz Pálnak köszönhető, aki a kor
leglelkesebb miskolci régészével együtt
dolgozott a sürgős leletmentésen, mert
az agytalan munkások nekiálltak a
csontokat
hazahordani.
A
sír
egyedülálló, mert a Magyarországon
talált hasonló sírokban nem voltak
állatokat mintázó cserépedények, de a
vadnaiban
igen.
A
csiszolt
kőkorszakbeli vadász magzatpózban arccal a napnyugta felé volt lefektetve a
társai vagy a családja által....és 7000
évvel később a mi generációnké a
lehetőség, hogy láthassuk a földben
alvó tárgyait újra.

A kiállítás megtekinthető a Göőz Pál
Művelődési Házban, a nyitvatartási időben.
A tárgyi emlékeket tartalmazó tárló mellett
igazán érdekes a lelet feltárását elmesélő és
a korszakot bemutató molinók anyaga is.
A ma embere számára külön érdekesség,
hogy a kiállítás megtekintése során
kiegészítő információk birtokába juthatnak
az ismertető anyagon található QR kódok
segítségével.
Mindenkit biztatunk, látogassanak el
hozzánk, és hozzák el családtagjaikat,
barátaikat is!
a Göőz Pál Művelődési Ház dolgozói
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

13:30-14:00 Csapatok gyülekezése, Fesztivál megnyitása
16:00-19:00: Színpadi műsor
19:00 Zsűri értékelése, eredményhirdetés
19:10 Tombolahúzás – felajánlásokat szívesen fogadunk
- KÉZMŰVES TERMÉKEK, HÁZI FINOMSÁGOK, JÁTSZÓHÁZ,
- SÜLT KOLBÁSZ, FORRALT BOR
JÓ ZENE, MULATSÁG, ÚJHELYI ISTVÁN ZENÉSSZEL!

VELEZD NÉPTÁNCEGYÜTTES

AGYAGBANDA
FREEDANCE 2008 TÁRSASTÁNC SPORTEGYESÜLET
PAJZÁN MESÉK – BARTA MÁRIA VIOLA

ÚJVÁRI MARIKA
ÚJHELYI ISTVÁN

Csapatok jelentkezése a Göőz Pál Műv. Házban, vagy a 48/505-234-es telefonszámon
március 03-ig!

Belépő: - csapattagoknak: 2500.-/fő
(tartalmaz: köszöntőital, hús, bél; hozni kell: töltőt, darálót)
Látogatók: 1500.-/fő, ami beváltható 1 adag sültkolbászra a büfében!
14 év alatt a belépés ingyenes!
A rendezvény a hatályos járványügyi szabályok alapján kerül megrendezésre.

