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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 
2023.03.14. kedd 

17  00 Református templom - Ünnepi Istentisztelet   

      
 1730   Templom tér - Ünnepi megemlékezés: 

- Vadnai óvodások, iskolások verses - zenés összeállítása 
- Ünnepi beszédet mond Bencze Péter, Vadna község polgármestere  

 - Fáklyás felvonulás – útvonal: Rákóczi út – Kassai út – Arany J. út – Műv. Ház 
1900 Göőz Pál Művelődési Ház: Csavar Színház - A helység kalapácsa 

(Az előadás a Déryné program támogatásával valósul meg. Az előadás ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.) 
(Az ünnepség helyszíne rossz idő esetén: Göőz Pál Művelődési Ház



A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 
   A 2023-as év tervezett  
           kulturális programjai 
Január 

- 21.: MAGYAR KULTÚRA NAPJA: 
Kiállítással emlékeztünk meg Bencze 
Bálintné és Dr. Káldy Lajosné 
pedagógusokról 

Február 

- 06.: Tiszaújvárosi kirándulás 
- 11.: FARSANGI MULATSÁG ÉS 

KISZEBÁB ÉGETÉS  
- 18.: Községünkért és Egymásért 

Alapítványi Bál 
Március 

- 11.: X. VADNAI KOLBÁSZTÖLTŐ 
FESZTIVÁL 

- 14.: Ünnepi megemlékezés Március 
15-re  

- 14.: Színházi előadás  - Csavar 
Színház: A helység kalapácsa 
  

- 21.: A víz világnapja – foglalkozás 
óvodásoknak 

- 24.: Internet Fiesta: játékos vetélkedő 
iskolásoknak 

Április 

- 06.: HÚSVÉTI CSALÁDI NAP 
ÉS TOJÁSFA ÖLTÖZTETÉS  

- 22.: KÖLTÉSZET NAPI 
VERSMONDÓ GÁLA és 
KIÁLLÍTÁS A MAKRAMÉ ÉS 
PAPÍRFONÓ SZAKKÖR 
MUNKÁIBÓL 

Május 

- 05.: Anyák napi kézműves 
foglalkozás 

- 20.: GYERMEKNAP 

Június 

- 10.: KEMENCE FESZTIVÁL 

- 23.: Nyári Színházi Esték 

- 24.: Polgárőr Családi Nap 

Augusztus 

- 07-11.: NYÁRI IFJÚSÁGI TÁBOR 

- 26.: Sportnap – családi versenyek a 
Lovagi Parkban 

- zárásként közös  
szalonnasütés 
 

Szeptember 

- 01.: Tanévköszöntő kézműves 
bütykölde 

- 09.: SZÜRETI FESZTIVÁL  

- 23.: Várhegytúra 

- 29.: Magyar Népmese Napja 

Október 

- 06.: Országos Könyvtári Napok – 
foglalkozás óvodásoknak 

- 20.: IDŐSEK ESTJE 

- 27.: Tökös Családi Nap 

November 

- 04.: Halloweeni Bál 

- 10.: Márton napi ludasságok 

- 18.: GÖŐZ PÁL NAP 

- 26.: Adventi gyertyagyújtás 

December 

- 06.: Mikulás Ünnepség 

- 08.: Adventi családi délután 

- 16.: FALUSI KARÁCSONY 



Állandó program:  
- Heti két alkalommal: Karate edzés 
- Minden héten hétfőn és szerdán 

szakköri programok  
 
Szeretettel várjuk a vadnai családokat 
rendezvényeinken! 
 

Marinné T. Krisztina 
közművelődési szakember 

 
Vadnai évszázadok 

Képek és históriák 1237-tól 
napjainkig. 

-Szabon János gyűjtései- 

 
"AKIÉRT A VADNAI HARANG SZÓL ..." 

Kereken 100 éve, hogy 1923 márciusában 
felszentelték -a Szabon György vadnai bíró 

adományozta -harangot az első 
világháborúban elhurcolt harang 
pótlására. Szeretném ha a történetét 

minden vadnai megismerhetné és ezt majd 
utódainknak is megőriznénk... 
 

Előzmények :1914 június 28-án Ferenc 
Ferdinánd és neje Szarajevóba autózik, 

hogy megnézze a hadgyakorlatot. Bár több 
sikertelen merényleten túl vannak már, 
mégis védelem nélkül hajtanak be a 

belvárosba, miközben 20 ezer katona 
állomásozik a városon kívül. Ezen a napon 

egy merénylőnek sikerül lelőnie őket és 
kitör a Nagy háború, amire a 
nagyhatalmak hosszú évek óta vártak... 

Sok éves német unszolásra... végre 
Ausztriának van indoka villámháborút 
indítani Szerbia ellen. A népek elfeledték 

1914-re, mi az hogy háború -igy az 
Osztrák Magyar Monarchia polgárai 

örömujjongással fogadták a sikeres 
villámháború hírét.... sajnos nem így lett. 
1914-ben Vadna bírája, az idősebb Szabon 

György volt, akinek György fia éppen 
Amerikában próbált szerencsét a 

kivándorolt másfél millió magyarhoz 
hasonlóan. Ezért gyorsan írt neki, hogy 
sürgősen utazzon haza és vegyen részt a 

nagy eseményben. A fiú hazaérve 
csatlakozott a kassai 34-es gyalogezredhez 
és a lengyel orosz frontra került és 

hamarosan hősi halált halt 1915 május 
19-én Galícia tartományban, amely ma 

félig lengyel félig ukrán föld. (a katona 

adatait a bécsi levéltár őrizte meg és tette 
nemrég elérhetővé) 
1917-ben az osztrákoknak nem volt elég, 

hogy magyarok harcoltak az első vonalban 
és az osztrákok adták a tiszteket.... még a 

magyar falvak harangjait is összeszedték, 
mert kellett a császár ágyúinak a 
készítéséhez. Ezért 1917-ben egy osztrák 

katonai csoport leszedette és elvitte a 
harangunkat. Azt a harangot, amely a 
tüzet vagy árvizet jelezte, amely 

Istentiszteletre - esküvőre vagy temetésre 
hívta Vadna közösségét. Vasárnaponként 

többé nem szólt a nagyharang.... 
Id. Szabon György bíró, fia elvesztése után 
teljesen összetört és 7 szomorú év után 

elhatározta, harangot öntet a harctéren 
elesett fia emlékére..( a katona adatait a 

bécsi levéltár őrizte meg és tette nemrég 
elérhetővé) 
A harang felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE 

ÖNTETTE -1915- HŐSIHALÁLT HALT 
GYÖRGY FIA EMLÉKÉRE -SZABON 
GYÖRGY 1922 

 
 

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 
14:00-16:00 Kolbásztöltés  
– ezalatt végig az AGYAGBANDA nótázik 
16:00-18:30: Színpadi műsor    
18:30 Zsűri értékelése, eredményhirdetés 
18:45 Tombolahúzás – felajánlásokat szívesen fogadunk  
  
- KÉZMŰVES TERMÉKEK, HÁZI FINOMSÁGOK, JÁTSZÓHÁZ, 
- SÜLT KOLBÁSZ, FORRALT BOR 
JÓ ZENE, MULATSÁG, ÚJHELYI ISTVÁN ZENÉSSZEL! 
 
 

                                                    VELEZD NÉPTÁNCEGYÜTTES 

 AGYAGBANDA 

                 ÚJVÁRI MARIKA 

ÚJHELYI ISTVÁN 
 
 
     SZTÁRVENDÉG: 

     SIPOS F. TAMÁS 
Csapatok jelentkezése a Göőz Pál Műv. Házban, vagy a  
  48/505-234-es telefonszámon március 08-ig! 

Belépő: - csapattagoknak: 3.900.-/fő  
(tartalmaz: köszöntőital, hús, bél; hozni kell: töltőt, darálót) 

Vendégjegy: 2700.-/fő, 14-24 óráig részt vehetsz a programokon, és még egy 
adag sült kolbászt is kapsz!    14 év alatt a belépés ingyenes! 
Táncosjegy: 2.000.-/fő, 19 óra után kapható, éjfélig mulathatsz velünk! 
A rendezvény a hatályos járványügyi szabályok alapján kerül megrendezésre. 


