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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

22. évfolyam 4. kiadás         2022. december 

        

          ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 
 
Tisztelt Vadnai Lakosok! 

 

A közeledő év vége azt is jelenti, hogy eljött a 

„számadás” ideje. Áttekintjük a mögöttünk 

hagyott időszak eseményeit, átgondoljuk a 

terveinket, mi valósult meg belőle, miért kell 

tovább dolgozni. Egyszóval számot adunk az 

eredményekről, és kijelöljük az új célokat. Nem 

véletlen, hogy Vadnán a kötelező 

„Közmeghallgatás képviselő-testületi ülést” 

hagyományosan november hónapban tartjuk. 

Éppen ezért a Közmeghallgatásra különös 

gonddal készülünk:  

- A személyes találkozás ad egy 

közvetlenséget, miközben lehetőség 

van a falu életéről, az új tervekről 

élőszóban beszámolni. 

- Közvetlenül kikérhetjük a lakosság 

észrevételeit és tanácsait 

munkánkkal kapcsolatban, valamint 

ismertethetjük céljainkat, kérhetjük 

jóváhagyásukat. 

A fentiek miatt fejezem ki köszönetemet az 

érdeklődő lakosoknak, akik vették a 

fáradságot és személyes jelenlétükkel 

megtisztelték a képviselő testületet! 

 

A következőkben a teljesebb tájékoztatás 

érdekében közre adom a közmeghallgatás 

anyagát, amely a „Covid-vírus” okozta 

veszélyhelyzet miatt az elmúlt két év munkáját 

öleli fel.   

Az első napirendi pont előadójaként 

köszönthettük, Szilárdi Csaba urat, a Geo Nord 

Bau Kft., „Kazincbarcika – Sajóivánka – 

Vadna Kerékpárút” kivitelező cég 

építésvezetőjét. Beszámolójában részletesen 

ismertette az építési folyamat időhatárait, céljait 

és a várt eredményeket. 

• A kerékpárút kivitelezésének határideje: 
2023. október hónap. (Előre láthatólag 
nem lesz előteljesítés, tehát ekkora 
várható az út átadása.) 

• A kerékpárút Vadna község határától 
(István király utca) Kazincbarcika város 
határáig épül meg, és ott becsatlakozik a 
már meglévő kerékpárút hálózatba.  

• Fizikailag a talajszinttől 50 cm-es 
magasságú és 2 m 50 cm-es szélességű 
lesz. Rétegezése: különböző frakciójú 
zúzottkő, hengerelve, tömörítve és 
kiékelve, a tetejére pedig 5 cm-es 
aszfaltréteg kerül, valamint napelemes 
ledvilágítás. 

 

További napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2020 - 2022. évek 
tevékenységéről. 

2. 2023. évi célkitűzések. 
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SZOLGÁLTATÓ FALU 

 

A törekvéseink az élhetőbb, lakhatóbb, 

szerethetőbb falu kialakítását célozzák, hogy 

„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. 

 
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, Teleházat, Edzőterem és 
van saját „Lovagi Parkunk”, 
sporttelepünk is.  

- Szolgáltatást jelent a helyben lévő 
Közigazgatás, az Óvoda és Konyha 
intézmények és a Polgárőrség 
működtetése, valamint a Művelődési 
Ház és Faluház termeinek-, és a falu 
tulajdonában lévő gépi eszközöknek 
a kedvezményes bérelhetősége, de 
mindenki használhatja a „Falu 
Kemencéjét” is. 

- Családi kirándulásokra 
kedvezményesen kölcsönözhető 9 
fős Kisbusz, szállításra Teherautó és 
Utánfutó is. 

- A szolgáltató falu azt is jelenti, hogy 
törődünk egymással, ebben segít a 
Falugondnoki szolgálat.  
 

Az „OTTHONTEREMTÉS” feladatait, a 
szolgáltatásokon kívül három területen 
keresztül valósítjuk meg: 
 
A./ FALUÉPÍTÉS: 

1. Falu fizikai tisztántartása:  

ebben a lakosság segítségét is kérjük! (Moldova 

György szavai: „Egy város tisztasága nem a 

szemétszedők, hanem a szemetelők számán 

múlik!)  

Közmunkának nagy szerepe van a falu 

karbantartásában. Munkájuk nélkül nem lenne 

a falu rendben, tisztán tartva. 

 

2. Épületek felújítása/ beruházások: (2020 

- 2022.) 

 

• Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Rákóczi utca 

egy-egy részének aszfaltozása:                                              

      Önerős beruházás – kb.2 200 000.-Ft. 

• Gyalogátkelőhely (második) létesítése a 

Szabadság tér és Kassai út között:                                               

            Önerős beruházás – kb. 1 000 000.-Ft. 

• Irattár-, és Óvoda épületének 

feliratozása:                                              

      Önerős beruházás –    kb. 700 000.-Ft. 

• Játékvár telepítése a Komoróczi Parkba:                                              

      Önerős beruházás –       3 700 000.-Ft. 

• Összekötő út megerősítése Dózsa-Deák 

között:                                              

      Önerős beruházás –       1 500 000.-Ft. 

• Parkoló építése a Dózsa úton:                                              

Önerős beruházás – kb. 1 000 000.-Ft. 

• Utcajelző táblák cseréje:                                              

      Önerős beruházás –    1 600 000.-Ft. 

• „Vadna falu alapítása” Emlékmű 

felállítása a Kossuth úton:                                              

       Önerős beruházás –    kb. 500 000.-Ft. 

• Váremlékhely felújítása:                                              

       Önerős beruházás –  kb. 200 000.-Ft. 
PÁLYÁZATOK: 

 

• Csodavár Óvoda konyhájának 

átalakítása, felújítása:    

Támogatás – 33 020 017.-Ft.   

• Csodavár Óvoda játszóudvarának 

kiépítése:    

      Támogatás –    5 000 000.-Ft.                             

• Göőz Pál Művelődési Ház 

tetőszerkezetének felújítása és 

kertépítés (Kőszínpad részleges fedése 

és filagória építése):                                               

      Támogatás – 24 999 999.-Ft. 
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• István-, Mátyás király és Árpád 

fejedelem utcák aszfaltozása:                            

      Támogatás – 29 809 023.-Ft. 

• Mezőgazdasági útépítés és Gyümölcsös 

telepítés a Felsőhegyen:                         

      Támogatás –   10 000 000.-Ft.  

• Nagy Háborús Emlékmű felállítása:    

      Támogatás –    5 000 000.-Ft.   

• Orvosi eszközök vásárlása:    

      Támogatás –    2 992 376.-Ft.                          

• Vadna Parki utcák aszfaltozása:    

            Támogatás –  43 823 826.-Ft.           

ÖSSZEGZÉS: 

Önerős beruházási összeg: 11 700 000.-Ft. 

Támogatott beruházási összeg:154 645 241.-Ft. 
 

B./ A KÖZÖS MÚLT, A „VADNAIASSÁG” 
MEGTEREMTÉSE: 

Önazonosságunk megteremtése 
érdekében foglalkozunk a múltbéli események 
megismerésével. Ezeknek Emlékeket állítunk és 
továbbadjuk a falu történetét, mert ez a tudás 
tesz bennünket „vadnaivá”.  
Sokan költöznek a faluba (Hála Istennek!), a 
közös múlt ismerete egységbe forraszthatja a 
régi és új lakosokat. 

 
1. 2022. esztendő: „Falu alapításának  
emlékéve – 785!” 

- az emlékévben a falu közképének alakítását 
és a múlt emlékeinek megőrzését tűztük ki 
célul. Ennek érdekében az alábbi területeken 
értünk el eredményeket: 

a/. Falikép festése a művelődési ház 
udvarán lévő „Tűzfalra”. 

b/. „VADNA” felirat felállítása a 
Szabadság tér sarkán. 

c./ Urnatemető továbbépítése -  Zsidó  
temetőkert kialakítása.  

d./ Kultúrpark közképének alakítása. 
e./ „Váremlékhely” továbbépítése – az 

elmúlt években közkedvelt kirándulóhellyé 
vált. 

f./ „7 ezer évvel korábban” – állandó 
kiállítási anyag „hazahozatala”. 

g./ Világháborús emlékmű – Kossuth úti 
„Falu alapítása” Emlékművek felállítása. 

h./ Vadna falut bemutató Videó anyag 
készítése. (A videó anyag letölthető a 
Honlapunkról. Küldjék el ismerőseiknek, 
rokonaiknak, hagy ismerjék meg a falunkat!) 

C./ SOKSZÍNŰ KULTURÁLIS ÉLET: 

A harmadik területe az „otthonteremtésnek” a 

sokszínű kulturális és közösségi élet:  

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.   

ÖNKORMÁNYZAT: 

1. Az Önkormányzatot érintő minden  

kérdés: képviselői döntések, rendeletek, az 

ülések időpontjai, napirendek stb. 

megtekinthetők a www.onkportal.hu-n. 

Használják a Honlapot információ szerzésére! 

Az év legfontosabb döntése az 

adórendszerünk egyszerűsítése volt. 

Megszüntettük az Építmény-, és 

Idegenforgalmi adót. Helyettük a területalapú 

adózást vezettük be, az új adónem a 

vállalkozásokat és „vadna parki” 

üdülőingatlanokat érinti.  

2. Szociális tűzifa:   

Ebben az évben 79 m3 kemény lombos 

tűzifára kaptunk támogatást, 1.655.445.-Ft. 

értékben. Az Önkormányzat önrész-, és 

szállítási költségként: 601.980.-Ft-al járul hozzá.   

A tűzifa megítélése, kiutalása szigorúan 

szociális alapon történik, amelyet a 

belügyminisztérium ellenőriz. Az idei évtől 

megemeltük a jövedelemhatárokat, hogy minél 

több rászoruló férjen bele. Természetesen van 

egy létszámhatár, amely felett már nincs 

értelme támogatásról beszélni. Hiszen 79 m3 

http://www.onkportal.hu-n/
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nem olyan sok és pl: 1 m3 alatti támogatási 

mennyiségnek már nincs segítő jellege.  

Elképzelésünk szerint a 70 éven felüli, 
egyedül élő idős polgárainknak, akinek nincs a 
faluban hozzátartozója, térítésmentesen 
daraboljuk, hasogatjuk és be is hordjuk a 
szociális tűzifát. Ez irányú kéréseiket jelezzék 
Siroki László munkavezető, vagy Gál Imre 
falugondnok felé. 

 
3. Posta: 

 
Ideiglenes bezárást jelentettek az 

Önkormányzat felé, a fűtési idény végéig. 

(2023. április 15.) 

Mobilposta pont került kialakításra: Vadna, 

Kassai út 25. (Községháza udvara) 

11.10 – 11.50 között postai szolgáltatások 
 8.50 – 09.00 között értesített küldemények 

átvétele 

A Sajókaza Posta munkatársa továbbra is 
házhoz kézbesíti a csomagokat, leveleket, 
újságokat, levélküldemények-, és utalványok 
értesítőit stb. 
A nyugdíjakat szintén házhoz viszik. De, aki 
nem volt otthon és nem tudta átvenni, az 
másnap 08.50 – 09.00 óra között felveheti a 
Postaponton! 
 

4. Közmunka: 

Közmunkás állomány létszáma lecsökkent 

(jelenleg 22 fő) személyi összetétele eltolódott 

az idősebb korosztály felé. Ezért kevesebb 

segítő munkát tudunk bevállalni, elsőrendű 

feladatunk a START vállalás teljesítése és a falu 

karbantartása. 

2023. ÉV CÉLKITŰZÉSEK 

 

A következőkben felsorolom a képviselő-

testület által meghatározott célkitűzéseket, 

amelyeket a jövőben el szeretnénk érni, 

pályázati támogatást szerezni rá, vagy saját 

munkával elérni: 

 

 

1. MEGVALÓSULÁSRA VÁRÓ TERVEK: 

 
- Kerékpárút kiépítése Kazincbarcika város 

és Vadna község között. 

 
2. START- Közmunka programok: 

A közmunka kiegészíti a falufejlesztés 

pályázatait, olyan tervekkel készülünk, amelyek 

nem szerepelnek a pályázatok között, de a 

közösség hasznát szolgálják. 

Start pályázatokat 2023. január 4-ig kell 
benyújtani!  

 
3. CÉLKITŰZÉSEK: 

 
3/1. Szennyvízelvezető rendszer kialakítása 
3/2. Bölcsődei intézmény megalapítása 
3/3. Turisztikai elképzelések: 

- Malom épületének belső átalakítása, 

működőképessé tétele 

- Váremlékhely felé „Tanösvény” 

kialakítása és Kilátó építése 

  3/4.Közvilágítás korszerűsítése 
  3/5. Utcatáblák-, és házszámok egységes 
kialakítása 
  3/6. Ravatalozó épületének felújítása 
  3/7. Lurkó Park Játszótér és Lovagi Park 
pályájának felújítása 

 

Végezetül köszönöm minden munkatársamnak: 

képviselőknek, hivatal, óvoda, művelődési ház, 

dolgozóinak, a közhasznú munkásoknak, a civil 

élet részvevőinek és a település aktív lakosainak 

egész éves munkájukat, amely során Vadna 

falut élhetőbbé, szerethetőbbé tettük. 

 

Mindenkinek nagyon jó egészséget és  

            Áldott, békés ünnepeket kívánok! 

                                  Hajrá, Vadna!   

Bencze Péter sk. 

polgármester 
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A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 

  
 
 
 
 
 

Aranyosi Ervin: Karácsonyi kívánságom 
 
Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, 
együtt kell dobbanni az emberek szívének. 
Szóljon idén arról minden mese, ének: 
– varázslata van a szív szeretetének. 
Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot, 
minden ember legyen örömmel megáldott, 
mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel, 
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel. 
Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot, 
amilyet az ember eddig még nem látott. 
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel, 
legyen a világon boldog minden ember! 
 
Az ünnep elsősorban a lelkekben 
ragyogjon fel. A fényt, az adventi koszorún 
és karácsonykor a fenyőfákon, a békés 
lángú gyertya adja, amely az emberek 
szívét melegséggel és örömmel tölti meg.   
Régen nem volt lehetőségük az 
embereknek drága, sokszor felesleges 
ajándékokkal meglepni egymást. Nem is 
volt erre szükségük, mert egyszerű 
ajándékaikat a legszebbel, a szívből fakadó 
szeretettel csomagolták.  
 De a világ megváltozott körülöttünk, és mi 
magunk is. Ma már nem az igazi emberi 
értékekre figyelünk, mint szeretet, becsület, 
tisztesség, hanem teljesen mást tartunk 
értéknek. Sok ember nem tudja, mi 
hiányzik az életéből, pedig ez nem más, 
mint az igaz szeretet.  
Nekünk, mindnyájunknak az a 
küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a 
körülöttünk élő társainkban.  

Mindennapjainkban is elég nagy a 
zűrzavar, mégis a közeledő Karácsony 
ünnepe, egyre nagyobb fényességgel világít 
ebben a sötétségben. Ha egymást tápláljuk 
reménnyel, értelmet és örömet adunk 
egymás életének. 
A karácsonyi időszak kiváló alkalom lehet 
lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. Ne 
feledjük, a legszebbet, a szeretetet 
életünkben kell kimutatnunk egymásnak! 
 
 

 
 
„Négy hét van még karácsonyig, 
S várjuk már az ünnepet, 
Szép négygyertyás koszorúval 
Köszöntjük az Adventet.” 

 
DECEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ 

 
- december 02. 16:00 

VÁNDORKIÁLLÍTÁS a 
Sajómenti Civilek településeinek 
kézműveseinek munkáiból 
(Vadnát a gyöngyfűző, papírfonó 
és makramé szakkör tagjai 
képviselik) 
 

- december 03. 17:30-18:30 
MIKULÁSVONAT és TÉLAPÓ 
ÜNEPSÉG 

- A Mikulásvonat végigjárja a 
falut, és a felszálló gyerekeket 
beszállítja a művelődési házhoz, 
ahol a Télapó várja őket. A 
képviselő-testület döntése alapján 
minden 14 év alatti kisgyermek 
csomagot kap a Télapótól, amit a 
művelődési ház teraszán vehet 
majd át.  
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- Azok a gyermekek, akik nem 
tudnak ezen az alkalmon részt 
venni, a jövő héten nyitvatartási 
időben átvehetik a művelődési 
házban a csomagjukat. 
 

- A Mikulásvonat megállói, ahol fel 
lehet szállni: 
1. 17:35 Mátyás király utca 

közepe: itt szállhat fel az 
István király, Árpád fejedelem, 
Mátyás király, Arany János 
utca gyermekei 

2. 17:50 Faluház előtt: itt szállhat 
fel a Petőfi, Rákóczi, és a 
Kossuth utca gyermekei 

3. 18:05 Polgármesteri Hivatal 
előtti buszmegálló: itt szállhat 
fel a Deák, és a Bajcsy-
Zsilinszky, és a Kassai utca 
gyermekei 

4. 18:15 Szabadság tér: itt 
szállnak fel a Szabadság tér, és 
a Dózsa utca gyermekei 
   

 

- december 10. 15:00: 
ADVENTI CSALÁDI  
JÁTSZÓHÁZ  

- fenyődíszek, 
 karácsonyi ajándékok készítése 
- mézeskalács sütés 
- a Művelődési Ház fenyőfájának 

felöltöztetése közösen 
 

- december 17. 16:00: 
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG  
 

- a község óvodásainak, 
iskolásainak zenés-verses 
karácsonyi műsora 

- gyertyatánc  
- Adventi jótékonysági vásár  

 
 
 

Minden vadnai lakosnak  
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK a Göőz Pál 
Művelődési Ház minden dolgozója 
nevében! 
 

Marinné Tóth Krisztina 
intézményveze 

 
 
 
 

                                 

        EGYHÁZI HÍREK 

 

„Készítsétek az Úr útját…” Lukács 3,4 

Jézus Krisztus egyházának a 

veszélyeztetettsége sohasem az, ha 

megrázza egy-egy történelmi vihar 

kívülről, hanem az, ha alszik, ha 

megerőtlenedik a bizonyságtétele a 

világban, ha megízetlenült sóvá lesz a 

környezetében, ha elveszíti lényegét, 

nem tölti be küldetését. Ezért szól 

hozzánk az Ige: Készítsétek az Úr útját! 

Ha igazán várjuk Őt, készítsünk Neki 

utat! Szívből könyörögjünk: „Jöjj, 

királyom, Jézusom, szívem, íme 

megnyitom. A gonosztól óvj te meg, 

meg ne rontson engemet. Gyógyítsd 

meg sok nyavalyám, enyhíts szívem 

bánatán; kétség, gond, ha gyötrenek, 

biztasd nádszál hitemet.”  

Istentől áldott adventet és karácsonyt, 

valamint áldásokban gazdag boldog új 

évet! Szeretettel a vadnai reformátusok 

és a református Vadnaiék 

Alkalmaink karácsony ünnepén: 

Szenteste délután 4 órakor 

Karácsony első napján délelőtt  

fél 11 – től úrvacsorás istentisztelet 

Karácsony második napján délelőtt 

fél 11.
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