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VADNAI KRÓNIKÁS 

                                                       Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

                                                                     kiadványa  

      22. évfolyam 3. kiadás                     2022.szeptember 

 

           A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 

 

„ Elszállt a fecske, üres a fészke, 
de mintha most is itt ficserészne, 
úgy kél a nap, és úgy jön az este, 

mintha még nálunk volna a fecske. 
Még egyelőre minden a régi, 

bár a szúnyog már bőrét nem félti, 
és a szellő is be-beáll szélnek, 

fákon a lombok remegnek, félnek. 
Valami titkon, valami készül: 

itt-ott a dombon már egy-egy csősz ül: 
  

Nézd csak a tájat, 
de szépen őszül.” 

 
/ Kányádi Sándor: Valami készül/ 

 

… 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.  

Szerencsére az idén már bátran 
szervezhettük a nyári programokat. Nagy 
izgalommal készültünk a korábban a 
vírushelyzet miatt két évben is elmaradt 
Kemence Fesztivál megtartására, melyre 
június 11-én került sor.  

A Vadnai Csodavár Óvoda gyerkőcei 
és Sárvári Melinda előadásával indult a 
program, majd az ÓMI Zenés Színház fiatal 
énekesei varázsolták el a közönséget. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Az edelényi Császta Néptáncegyüttes  

utánpótlás csoportja nemcsak ragyogó 
bemutatót tartott, hanem Körmöndi Tamás 
vezetésével táncházba hívták a jelenlévőket, 
amiből fergeteges népitánc kerekedett a 
színpad előtt.  
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A Bárka Színpad zenészei a 
gyerekeket varázsolták el zenés 
bűvészbemutatójukkal, majd a felnőtteket 
Sancy mulattatta. Este a Szivárvány 
Együttes szolgáltatta az utcabálhoz a 
talpalávalót. Sok-sok játék és finom 
kemencés sültek várták a programra 
látogatókat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
A nyár sokak által várt programja a 

közös strandolás volt. Vadna Község 
Önkormányzatának jóvoltából idén nyáron is 
volt alkalmunk megszervezni a látogatást a 
Tiszaújvárosi Gyógy -és Strandfürdőbe. 
Családok, nyugdíjasok tartottak velünk, és 
ismét egy nagyon jó hangulatú napot 
töltöttünk együtt.   

Július elején került megrendezésre a 
Göőz Pál Művelődési Ház parkjában a 
Komoróczi Péter Várnap, Vadna község 
falunapja. Már délelőtt érdemes volt 
kilátogatni a helyszínre, hisz igazi középkori 
kavalkád fogadta a látogatókat. A Gömöri 
Lovas Népi Hagyományőrző Egyesület 
jóvoltából egész nap lovagolhattak a bátor 
gyermekek és felnőttek, akik aztán a délután 
folyamán viselet – és fegyverbemutatót is 
tartottak, majd huszár - és 
csikósbemutatóval kápráztatták el a 
közönséget. 

 
 
 
 
 

 

 Délelőtt a lovaglás mellet lehetőség volt 
íjászatra, és a Nemzeti Művelődési Intézet 
Hungarikumok, és Megyei Értékek 
játszóházában óriás puzzle is várta a 
vendégeket. 
  
 
 
 
 
 
 
 
A közös ebédet követte a Gyöngyfűző 
kiállítás megnyitója. A szorgos kis csapat 
szakkör keretében 2021 őszétől heti 
rendszerességgel találkozott. Az elkészült 
csodaszép munkákból nyílt kiállítás a 
művelődési ház nagytermében. 
 
 
 
 
 
  
 
A délutáni program része volt még a Karate 
szakkör tagjainak bemutatója, majd a Flash 
Táncstúdió táncosai kápráztatták el a 
nézőket. A fellépők sorát a Cairo Együttes, és 
Polgár Peti előadása követte, akik hatalmas 
sikert arattak a közönség körében.  

   
 
 
 
 
 
Az esti utcabál alatt a Fantasy Band dallamai 
csendültek fel. 
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A nyár legjobban várt programja az 
idén is, a Nyári Ifjúsági Tábor volt. 39 
kisgyerek számára nyújtottunk felhőtlen 
szórakozást. Volt itt sport, karate edzés, 
helytörténeti vetélkedők, léghoki-
bajnokság, kerékpáros ügyességi vetélkedő, 
Várhegytúra, kirándulás az Egri várba, és a 
Gárdonyi Múzeumba. A gyerekek 
agyagozhattak, gyöngyöt fűztek, fafaragó 
népi iparművésszel dolgozhattak együtt. No 
meg rengeteget játszottak!  

 
 
 
 
 
 
 
 
A tábor zárásaként zenés-táncos 

produkcióval, és kemencés sültekkel 
kedveskedtek a szüleiknek, családjaiknak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. Soha ennyi 
finomságot még nem kaptunk, mint az idén! 
KÖSZÖNJÜK! 

 
 
 
 
 

Nyári Erzsébet Táborunk jövő nyáron is 
várja a gyerekeket, tartsatok velünk akkor is! 
 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT AZ ÉV 
HÁTRALÉVŐ IDŐSZAKÁBAN IS 
PROGRAMJAINKON!  

Marinné Tóth Krisztina 
intézményvezető 

 

ŐSZI programajánló 

Szeptember 

-  09.17. 1400-2400: Szüreti Fesztivál 

Részletek az újság utolsó oldalán! 

- 09.23. Magyar Népmese Napja- 
kézműves bütykölde sok játékkal, 
ajándékkal 
-idevarázsoljuk a hercegnők, 
királyfik világát! 

- 09.27.1400-1500: Aprócikkárus     

Október 

 
-  10.18. 1900: Színházi előadás a 
Déryné Program támogatásával – 
Segítség megnősültem!  - az előadás 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 
 
- 10.21. Idősek Estje 

 
- 10.25.1400-1500: Aprócikkárus  

 
- 10.28. Tök-Jó Nap  

 
-tökfaragó verseny,  
szellemes vetélkedők, 
 játékok,  
denevérkereső verseny 

 

- 11.05. 2000: Halloweeni Bál -a zenét 
Újhelyi István szolgáltatja
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