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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

18. évfolyam 2. kiadás          2018. június 

 

        ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 

 

 

Kedves Vadnai Lakosok! 
 

Előttünk vannak a nyári hónapok és 
ez a kezdetét jelenti a „Vadnai Nyár” 
rendezvénysorozatnak is, amely mindig 
színvonalas programokkal várja a falu 
apraját-nagyját!  Marinné Tóth Krisztina 
művelődésszervező, a képviselő-testület 
tagjai és minden közreműködő szeretettel 
invitálják Önöket és barátaikat az 
eseményekre.                              

 Nem véletlen, hogy sok energiát 
fordítunk a falu kulturális és közösségi 
életére. Ezekkel a rendezvényekkel teret 
biztosítunk, a kulturált szórakozás mellett, 
az egymással való találkozásnak és 
beszélgetésnek is. Minden egyes műsoros 
est egy-egy „ház előtti kispad”, mint a 
hajdani Vadna faluban, ahol a szüleink 
elbeszélgettek a szomszédokkal, a gyerekek 
pedig szemük előtt játszottak. Napjainkra a 
közösségi élet szerepét átvette a televízió, 
az internet világa, de mi megadjuk a 
lehetőséget és az alkalmat a 

kapcsolattartásra is. Várjuk azokat a 
polgárokat, akiknek hiányoznak a „régi nagy 
beszélgetések”, hiányzik a személyes 
kontaktus. Jöjjenek és szórakozzanak, 
éljenek a lehetőségekkel!   
A találkozások előtt engedjék meg, hogy a 
falu életének más-más területéről 
tájékoztassam a lakosokat, megosszam a 
közérdeklődésre számot tartható 
információkat. 
 

Falufejlesztés, helyi hírek:  
 
A kivitelezők kiválasztásának 

folyamata zajlik a Községháza és Óvoda 
épületeinek energetikai felújítás beruházás 
megkezdése érdekében. A munkálatok ideje 
alatt a hivatal átköltözik, valószínűleg a 
Művelődési Házba. A bútorok és iratok egy 
részének elhelyezése gondot okoz. Akinek 
van üresen álló helyisége, használaton kívüli 
melléképülete és rendelkezésünkre tudná 
bocsátani, kérem, hogy jelezze felénk!  

   
Az óvodai nyári szünetet szeretnénk 

az átalakítás idejére időzíteni, hogy ne 
kelljen azt is elköltöztetni. Ezért bizonytalan 
még a szünet időpontja, kérem a dolgozók 
és szülők megértését.  
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Bízzunk benne, hogy a felújításokkal 
megszépült épületek emelik a faluképet, 
energetikai hatékonyságukkal pedig 
fenntartás költségeik csökkenek, amely 
összegeket más területen tudunk 
hasznosítani. 

A Bankok Kft. nyerte el a műfüves 

sportpálya megépítésének jogát. Régi 

kapcsolatunk van a miskolci céggel, ők 

építették a „Lurkó Park” játszóterünket is. A 

beruházás megvalósítását 2018. október 

20-i határidőre vállalták. A nyár folyamán a 

közhasznú dolgozóink befejezik a többi 

pálya kialakítását, s a „Lovagi Park” az 

alábbi lehetőségekkel fogja várni a sportolni 

vágyókat: aszfaltos tenisz-, lábtenisz, 

sportsalakos tollaslabda-, műfüves 

kézilabda méretű foci pálya, 

rendezvényrész, ülőpadok stb. Remélni 

merjük, hogy kialakításával örömet szerzünk 

a sportolni szerető emberek számára, főleg 

a gyerekek körében. 

Még az idén elkezdődnek a 

tárgyalások a 26-os számú főútvonal mellett 

elterülő földek tulajdonosaival, a 

„Kazincbarcika – Sajóivánka –Vadna 

Kerékpárút” kialakításához szükséges 

területek megvásárlása érdekében. A 

beruházás 2019. március 1-vel veszi 

kezdetét, befejezése az év őszén várható. 

A képviselő-testület elfogadta a 

„Településképi Arculati Kézikönyv” 

rendeletünket. A benne foglalt szabályzók 

meghatározók a jövőbeni építkezések 

irányelveivel kapcsolatban. A tervezőknek 

minden esetben egyeztetnie kell az 

Önkormányzattal, hogy megfeleljenek a 

helyi elvárásoknak.  

A zavartalan együttélés, a 

szomszédokkal való békés viszonyok 

megtartása érdekében kérem a tisztelt 

lakosságot, hogy legyenek figyelemmel a 

következőkre:  

Napjainkban már elengedhetetlen 
feladat a zöld területek gépi fűvágása, az 
őszi- téli hónapokban a gépi fafűrészelés. 
Annak ellenére, hogy településünkön ezek a 
fajta munkavégzések nincsenek 
szabályozva, legyenek figyelemmel 
egymásra.   

Vasárnap és ünnepnapokon 
tartózkodjanak az említett 
munkavégzéstől, szombati napokon pedig 
08.00-tól hamarább ne kezdjenek hozzá!  
A legmegfelelőbb alkalmat a hétköznapok 
nyújtják: 07.00 -18.00 óra között.   

A lakossági igények minél jobb 
kiszolgálása érdekében alakítottuk ki a 
közösségi helyiségeknél a kedvezményes 
bérleti díjakat. Örvendetes, hogy egyre 
többen kérik családi rendezvényekre stb., 
de itt is kérem Önöket a belátásra:  

23.00 óra után vegyék le a hangerőt, 
kerüljék a hangos viselkedést a teraszon és 
az udvaron, legyenek figyelemmel a 
szomszédság nyugalmára!  

           

 

 

 „Zöld Völgy Hírek” 
 (szemétszállítás, elhelyezés): 

 

Lomtalanítás:  

A BMH Nonprofit Kft. 2018. január 1-től 
szolgáltatási területén bevezette a házhoz 
menő rendszerű lomtalanítást. A korábbi 
gyakorlatnak megfelelően a lakosoknak 
továbbra is évente két alkalommal 
térítésmentesen van lehetősége a 
lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére. 



 3 

Változás viszont az előző évekhez képest, 
hogy a közterületek rendjének és 
tisztaságának megőrzése érdekében a 
lomtalanítást nem előre meghirdetett 
napokon, hanem a lakosság 
igénybejelentése alapján, előre egyeztetett 
napon végzik el.  
 

Az igénybejelentés történhet: 
- személyesen az ügyfélszolgálati 

irodákban, 
- telefonon a 06 21 3500 111-es 

ügyfélszolgálati telefonszámon, 
- a honlapunkról előzetesen 

letöltött igénybejelentő lap 
segítségével (településnévre 
kattintva az ügyfélszolgálat 
megadott elérhetőségein), 

- e-mailben az 
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu 
e-mail címen, 

- a www.bmhnonprofit.hu oldalon 
található elektronikus űrlap 
segítségével melyhez,    kérjük 
válassza ki az Ön települését 
(főoldal/szolgáltatási terület) és 
kattintson a  „Lomtalanítási igény 
bejelentése elektronikus űrlap 
segítségével” lehetőségre. 
 
 

„Szabaduljon meg abroncsaitól” 

használt gumiabroncs begyűjtési akció. A 

Zöld Völgy Nonprofit Kft. tapasztalatai 

szerint az elhasznált gumiabroncsok 

illegálisan lerakott hulladékként jelennek 

meg a környezetünkben. Ennek elkerülése 

érdekében a cég kampányt indít a 

lakosságnál, műhelyeknél meglévő 

elhasznált személygépkocsi és a 3,5 tonnát 

meg nem haladó tehergépkocsik 

gumiabroncsainak térítésmentes 

begyűjtésére.   

 
 
Az akció időtartama:      

  2018. június 18-30. között 
Vadnai begyűjtési pont:  

Vadna, Kassai út 25.  
(Községháza udvara) 

 

Vadna Park Üdülőközpont: 
 

 

 

 

 
 

 
A Vadna Park strandjain június 15-én 

indul az idei szezon. A helyi lakosoknak 
továbbra is él lakcímkártya felmutatása 
után az 50%-os belépődíj kedvezmény. 
Használják ki az egyre jobban fejlődő park 
lehetőségeit, családi fürdőzésre és 
kikapcsolódásra kiválóan alkalmas.   
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Tisztelt Vadna Parki Telektulajdonosok! 
 

Vadna község lakossága mindig 

büszke volt a közigazgatásilag 

településünkhöz tartozó üdülőövezetre. 

Örömmel kísértük figyelemmel fejlődését, a 

szolgáltatások bővülését, a látogatók 

növekvő számát és a gomba módra 

szaporodó hétvégi házakat.  

A borsodi dombság és a Sajó-völgye 

szépségei, a park adottságai vonzzák a 

családokat a felvidéktől az alföld rónájáig.   

Napjainkra egy „Kisvadna” fejlődött ki 

a falu mellett, ezért vált szükségessé, hogy a 

park vezetői és a falu képviselői közösen 

gondolkozzanak a további fejlődési 

lehetőségekről, a szemétszállítás 

megszervezéséről, a közvilágítás 

kiépítéséről, illetve a szennyvízberuházás 

megvalósításáról, messze menőleg  

figyelembe véve az Önök érdekeit.  

Ezért került sor a tulajdonosok 

részéről a hétvégi házas rész utcáinak 

térítésmentes átadásának felajánlására 

Vadna község számára. A képviselő-testület 

elfogadta a közös érdek mentén a 

felajánlást, így az alább felsorolt utcák, 

Vadna falu belterületi utcái lesznek:  

 

Hrsz: 291/214. – Park utca 

Hrsz: 291/2.     – Pillangó utca 

Hrsz: 291/6.     – Domb utca 

Hrsz: 291/10.   – Tópart utca 

Hrsz: 291/12.   – Horgász utca 

Hrsz: 291/14.   – Nyár utca 

Hrsz: 291/17.   – Tavasz köz 

A szerződés megköttetett, de az 

adminisztrációs folyamatok, földhivatali 

bejegyzések lassan haladnak. Amint a 

végére érünk, azonnal tájékoztatjuk Önöket 

és akkor lehetővé válik, hogy ideiglenes, 

vagy állandó lakcímre bejelentkezzenek 

Vadna községbe.  

(A jövőbeni szennyvízberuházás 

megvalósulását jobban szolgálja az állandó 

lakcímre való bejelentkezés, de ezt az Önök 

joga eldönteni.)  

Természetesen a telkek vásárlásakor 

elfogadott Vadna Park belső szabályozása 

továbbra is érvényben marad, de az állandó 

lakcímre történő bejelentkezéssel teljes 

jogú, a közügyekben is részt vevő vadnai 

polgárrá válnak/válhatnak. 

Ebben a minőségben, mint a falu 

polgármestere, a lakosok és képviselő 

társak nevében, elsőnek köszöntöm kedves 

mindnyájukat! Bízom benne, hogy a 

jövőben szorosabbá válik a kapcsolatunk, 

látogatni fogják a helyi rendezvényeket, 

ismeretségek és barátságok köttetnek és 

egy picit büszkék lesznek a „vadnai 

lakcímükre” is! 

Érdeklődésükkel bátran forduljanak 

hozzánk, az alábbi elérhetőségeken 

szívesen szolgálunk felvilágosítással: 
 

Postai cím: Községi Önkormányzat, 3636 

Vadna, Kassai út 25. 

Telefon:     48/ 505- 211,  70/ 315- 3703, 

Email:        bencze-peter@freemail.hu   
 

A nyári időszakban mindenkinek 
egészséget és jó pihenést kívánok! 

 

Üdvözlettel:  
Bencze Péter  
polgármester 
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Vadna TV 

2018.  júniusi műsorterv 
 

június 03. (vasárnap) 1600-2400: 
- Gyermeknap 2018. 

június 05. (kedd) 800-1200: 
- 06. 03 -i adás ismétlése  

június 10. (vasárnap) 1600-2400: 
- Gyermeknap 2018.  

június 12. (kedd) 800-1200: 
- 06. 10-i adás ismétlése  

június 17. (vasárnap) 1600-2400: 
- Gyermeknap 2018.  
- Óvodai Ballagási Ünnepség  

június 19. (kedd) 800-1200: 
- 06. 17-i adás ismétlése 

június 24. (vasárnap) 1600-2400: 
- Óvodai Ballagási Ünnepség 
- Kemence Fesztivál  

június 26. (kedd) 800-1200: 
- 06. 24-i adás ismétlése  

 

Figyelem! 
Testvérfalunk , a szlovákiai LENKE 
község idén ünnepli 695.születésnapját. 
Ez alkalomból főzőversenyt szerveznek. 
Várjuk baráti társaságok, csapatok 
jelentkezését a megmérettetésre  
a könyvtárban 2018.június 20-ig! 

 
A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 

 

         JÚNIUS 
 

-        Keddenként 1300-1600 óráig a 
falugazdász fogadja az 
érdeklődőket. 

 

- Június 09. 1400- 2400:  
KEMENCE FESZTIVÁL   

 ( részletek a plakáton) 
 

- Június 15.  2000-2400: 
Csillagtúra – éjszakai séta,   
szalonnasütés a Várhegyen 
Ünnepeljük együtt, hogy kitört a 
Vakáció!!!! 

 

- Június 18. :  900- 1400   Vadasparki 
kirándulás 

- a Farsangi báli tombola nyertes 
gyermekeinek 
 

JÚLIUS 
 

 
 
 
 

 
- Július 08-09.: Tanodás Tábor 

A tanoda programban részt vevő 
gyermekek számára 
 – táborozás a Boróka táborban 
Dédestapolcsányban 

 

- Július 15. : IV. Nemzedékek 
találkozója  a gasztronómiában – 
főzőverseny  

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 
ismét lesz a Faluház udvarán 
főzőverseny, díjazással, hangulatos 
beszélgetésekkel, este szabadtéri 
táncos mulatság. Várjuk baráti 
társaságok, családok jelentkezését, 
akik megmutatják, hogy nemcsak a  
kolbásztöltésben, de a bográcsos 
főzésben is éppúgy jeleskednek. 
Kezdés: 15.00 

AUGUSZTUS  
- Augusztus 06.-10. :  

NYÁRI  IFJÚSÁGI TÁBOR – 

ERZSÉBET TÁBOR 

 

 
Lesz túra, kézművesség, sok  
közös játék, beszélgetés,vetélkedés 
 kirándulás… 
- Öt napon keresztül reggel 8 órától 
délután 4-ig, illetve programtól függően 
a már tavasszal jelentkezett 
gyerekeknek 
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A Göőz Pál Művelődési Ház termei, 

könyvtára egész nyáron nyitva áll az 

olvasni, csocsózni, léghokizni, 

pingpongozni, netezni vágyók előtt! 

Szeretettel várunk mindenkit a 

programokon, és a művelődési házban! 

Töltsük együtt a nyarat! 
 

 

 

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás  
Szeretném a gyerekek nevében megköszönni 
mindazoknak, akik a május 27-én megrendezett 
Gyermeknap lebonyolítását munkájukkal, vagy 

anyagi támogatásukkal segítették, és lehetővé  
tették, hogy a gyerekek arcára mosolyt csaljunk. 
KÖSZÖNJÜK!  

Kívánok minden olvasónak programokban 

gazdag nyarat, kellemes pihenést! 
Marinné T. Krisztina 

Göőz Pál Műv. Ház és Könyvtár 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 Csepűrágó Színjátszók 
14:30 Őszirózsák Nyugdíjas Klub népdalkórusa 
15:00 CSÁSZTA NÉPTÁNCEGYÜTTES  
15:30 Fodor János - magyar nóta és operett  
16:00 MACSKAZAJ DALKÖR 
17:00 AGYAGBANDA 

 
 
 
 

KIÁLLÍTÁS – Kerámia és faragott tárgyak az  
Abodi Alkotókezek Közhasznú Egyesület munkái 
Egész délután: népi játékok, fafaragás, nemezelés 
kézműves termékek vására, kemencés édes és sós „kőtt” tészták 

Este:  UTCABÁL  
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