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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

20. évfolyam 2. kiadás          2020. június 

 

        ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 

 

 
Tisztelt Vadnai Lakosok! 

 

A Vadnai Krónikás rendhagyó tavaszi 
számát tartják a kezükben. Rendhagyó az 
újság, hiszen ebben az időszakban a „Vadnai 
Nyár Rendezvénysorozat” beharangozó 
sorait szokták olvasni. Most viszont a 
„Járványügyi veszélyhelyzet” következtében 
arról kell Önöket tájékoztatnom, hogy folyó 
év augusztus 15-ig nagyobb létszámú 
kulturális és civil rendezvények nem 
tarthatóak.  
A Magyar Kormány rendelete alapján május 
4-től vidéken megszűnt a kijárási korlátozás, 
készülnek a veszélyhelyzet feloldására is 
(június 20-tól?). Visszakapunk valamit a 
veszélyhelyzet előtti életünkből, de nagyon 
fontos szem előtt tartani, hogy a vírus nem 
tűnt el, a járvány továbbra sem ért véget, a 
megfertőződés lehetősége továbbra is 
megmaradt. Ezért kérem a lakosokat, hogy 
az általános védelmi szabályokat tartsák be 
és mellette fogadják megértéssel a helyi 
elvárásokat!  

- A boltokban, hivatalos helyiségekben 
kötelező a maszk viselése, az utcákon 
ajánlott. A másik embertől továbbra is 
tartani kell a legalább 1,5 méteres 
védőtávolságot. Az élelmiszerüzletek 
tekintetében megmaradtak a vásárlási kor-
és idősáv szabályai. 

Az idősek tartsák be a kijárási 
korlátozásokat, a bevásárlásokat tovább 
folytatjuk, illetve lehetőségként felajánljuk 
másoknak is. 

Fontos! Az Önkormányzattól még 
mindig kérhető védőmaszk. Az igényeket 
jelezzék a képviselőknél, vagy a 
Községházán.  

A játszótereket a gyerekek már 
birtokba vehetik, de használatuknál a 
maszkok alkalmazásának helyi gyakorlatát 
a szülők közösen alakítsák ki.  

A Piac téri árusítást és vásárlást 
június hónaptól engedélyezzük. Itt is 
érvényesek, a bolti vásárlásoknál már 
megszokott, korhoz kötött idősávok. 

 
- Hivatali ügyintézés: A köztisztviselők 

otthoni munkavégzése megszűnt, ennek 
ellenére a telefonos vagy e-mailes 
ügyintézés az ajánlott. Személyesen csak 
rendkívüli esetben, a következő 
időpontokban lehetséges: 
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Kedd:          08.00 – 12.00; 13.00 – 15:30 
Csütörtök:   10.00 – 12.00;  13.00 – 15.30 
Csütörtök:   08.00 – 10.00 között csak 65 
éven felülieknek! 

- Az Óvodában visszaállt a 
veszélyhelyzet előtti időszakban szokásos 
rend. Azzal a különbséggel, hogy a szülők 
joga eldönteni igénylik-e a szolgáltatást. 
Vagyis nem kötelező az óvodába járás! Ezzel 
egy időben az óvodáskorú gyermekek 
ebédjének házhoz szállítása is megszűnik. 
Azok a gyerekek, akik nem veszik igénybe az 
óvodát, lemondanak az ebédről is.   

- Művelődési Ház és Könyvtár, 
valamint az Edzőterem június hónapban, 
vagy az Operatív Törzs, következő 
intézkedéséig zárva tart.  

Dicséretre méltó a lakosság hozzáállása 
a veszélyhelyzeti intézkedésekhez, 
gratulálok a türelmükhöz, a szabálykövető 
magatartáshoz! Ennek is köszönhető, hogy 
sem a településen, sem a Kazincbarcikai 
járásban továbbra sincs igazoltan fertőzött 
személy és lazulhatnak a szabályok.  

Az élet lelassult, de nem állt le Vadnán. A 
következő sorokban tájékoztatom a 
lakosokat milyen eredményeket értünk el, 
vagy célkitűzéseink vannak az élhetőbb, 
lakhatóbb falu megteremtésének területén.  
A sokat hangoztatott „Három láb: 
falufejlesztés-, kulturális élet-, és helyi 
identitás” bemutatása mentén haladok.  
 
Falufejlesztés: 
Nagy változás kezdődött a „Falugondnoki 
szolgálat”, május 4-i indulásával a szociális 
és közösségi életünkben. Milyen előnyöket 
jelent ez a polgárok számára?  
A szolgáltatás célja: „Az alapvető 
szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása.” Gyakorlati nyelvre lefordítva: a 
falugondnok személyében, Gál Imre (Vadna, 

Dózsa utcai lakos) térítésmentesen és 
kortól függetlenül, közreműködik a lakosok 
igényeinek minél teljesebb kielégítésében, 
az alábbi területeken: 

- Biztosítja az egészségügyi ellátáshoz 
való hozzájutást. Szállítja a beutalóval 
rendelkező betegeket az egészségügyi 
intézményekbe, illetve a háziorvoshoz. A 
szállítás körzethatárhoz kötött. Azokat az 
egészségügyi intézményeket jelenti, 
amelyeket a vadnai lakosok általánosságban 
beutalóval látogatnak:Ózdi-, Kazincbarcikai- 
Edelényi-, és a Miskolci intézmények.  

- Közreműködik a gyógyászati 
segédeszközök beszerzésénél és heti egy 
alkalommal (pénteken) intézi a receptek 
kiváltását. 

- Az idősek számára házhoz szállítja az 
ebédet és segít megszervezni a kisebb 
háztartási munkálatok elvégzését és gépek, 
eszközök javítását.  

- Figyelemmel kíséri a lakosok 
életkörülményeinek változását, erről segítő 
szándékkal, információt közvetít. 

- Támogatást nyújt az egyéni hivatalos 
ügyek papír alapú, indokolt esetben (pl: 
idős kor, rokkantság, egyedül élés stb.) 
szállítással való intézésénél.  

- Továbbítja a lakossági igényeket, 
észrevételeket az Önkormányzat felé. 

- Segítséget nyújt a lakosoknak a tartós 
fogyasztási cikkek beszerzésénél, 
szállításánál és a szervízelésénél is. 

- Június hónaptól minden csütörtökön 
ún.: „Piac-napot” biztosít. A lakosoknak kell 
telefonon jelezni az érdeklődést és létszám 
esetén (maximum 8 fő/hét) meglátogatják a 
„Putnoki Termelői Piacot”. 

Új szolgáltatás a Falugondnoki tevékenység. 
A falugondnok és a lakosok is tanulják az 
első időszakban, hogyan kell élni a 
lehetőséggel. Fontos szem előtt tartani, 
hogy nem „Taxi szolgáltatásról” van szó. 
Kérem, legyenek türelemmel, megértéssel 
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és egykettőre kialakul a jó gyakorlat. 
Meggyőződésem, hogy főleg a szépkorú-, 
de minden lakos számára elősegíti a 
mindennapi élet szervezését. Az eddig is 
megszokott kéréseket: fűkaszálás, gépi 
fűrészelés stb., illetve minden problémát, 
aminek megoldásában segítséget 
szeretnének, az új helyzetnek megfelelően a 
falugondnok felé jelezzék. Segítőkészen és 
munkaköri leírásának megfelelő 
hozzáállással készül a feladatra.  
A falugondnok elérhetősége: 

- Telefonszám: 06 70 437 9501 
- E-mail cím:    

falugondnok.vadna@gmail.com 
  
Beruházások, beszerzések: 

Jelenleg is folynak, illetve előkészületben 
vannak új beruházások:  

- Községi Konyha felújítása során 
öltöző helyiséget építenek, áthelyezésre 
kerül a bejárati ajtó és több ablak. 
Teljesen megújul a fűtés-, víz-, és 
villamoshálózat, modern konyhai 
eszközök kerülnek telepítésre. A 
legfontosabb, hogy megfelelve a 
népegészségügyi hivatal elvárásainak, 
hosszú távon biztosítsuk a Konyha 
zavartalan működését. Befejezési 
határidő: 2020. augusztus 31. 

- Hamarosan kezdődik az Árpád 
fejedelem, István-, és Mátyás király 
önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 
Várható befejezési határidő:  

  2020. június 30. 
- „Zártkerti útfelújítás és gyümölcsös 
telepítése Vadnán” címmel zúzottköves 
utat építünk az ún.: Felső-hegyen, 
elősegítve a Présházak jobb 
megközelítését. A megvalósulás során 
egy nagy Gyümölcsöskert kialakítása és 
hosszú távú művelése is fontos célunk. 

- Tovább húzódik a már sokszor 
beharangozott „Kazincbarcika – 

Sajóivánka – Vadna Kerékpárút” 
kivitelezésének megkezdése. 
Ugyanakkor a megépítéséhez szükséges 
terület megvásárlásának nehézségei, 
csak késleltetik a megvalósulást, de nem 
akadályozzák meg.  (Megjegyzés: A 
szükséges forrás a rendelkezésünkre 
áll.)A tervezett új beruházási időpont: 
2021. év.  

- Júliusra jelezték az új Opel típusú 
busz legyártását és átadását. 
Megérkezését követően munkába áll, 
mint „Falugondnoki jármű”.    

 
Pályázatok: 
 

- A Magyar Falu program 
keretében támogatási igényt nyújtunk 
be „Orvosi eszközök” beszerzése és 
„Óvodai játszóudvar fejlesztése”címen. 
Mindkét projekttel hiányos területek 
fejlesztését szeretnénk elérni. 
Különösen fontosnak gondoljuk az 
óvodai játszóudvar megújítását. 
Reméljük, hogy sikeresek lesznek a 
törekvéseink! 

 

START-Közmunka: 

Idén is folytatódik a START 

Közmunkaprogram, melynek révén értelmes 

munkát adunk a munkanélküli emberek 

számára és felhasználjuk a község 

színtereinek felújítására, hiányosságok 

megszüntetésére. Az idei célkitűzések 

felsorolása: 

- Dózsa utca és a Deák utca között 

lévő földút használhatóvá tétele 

- Emlékmű környezetének kialakítás 

a Községháza kertjében 

(megvalósult) 

- Fasor telepítése (István király és 

Kossuth utca) 

- Gyümölcsöskert bekerítése (Felső-

hegy) 
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- Járdák renoválása 

- Játékvár telepítése a Komoróczi 

Parkba 

- Kerítések felújítása a Községháza 

és a Posta épülete előtt 

(megvalósult) 

- Kocsibeálló építése a Községháza 

udvarán (megvalósult) 

- Kőszínpad burkolása 

- Lovagi Park karbantartási munkái 

- Mezőgazdasági út építése a 

Kisvadnai pincesoron 

- Pickup típusú autó és utánfutó 

beszerzése 

- Rákóczi út kátyúzásának II. üteme 

(III. ütemet is tervezünk)  

- Régi Emlékmű felállítása új helyen, 

környezetének átalakítása 

- Utcabútorok, utcajelzők telepítése 

- Váremlékhely megújítása 

- Zsidótemető rendbetétele 

(megvalósult) 

 

Kulturális élet: 

 A kulturális élet és közösségszervezés 
területen leállt a munka. 
Mint bizonyára önök is tudják, a kormány a 
veszélyhelyzetre való tekintettel 
2020.március 16-án, a 46/2020.(III.16.) 
számú rendelettel megtiltotta a 
közgyűjtemények, közművelődési 
intézmények, közösségi színterek 
látogatását. Ez, bár bíztunk a mielőbbi 
feloldásban, mai napig érvényben van. Így 
tájékoztatom a lakosságot, hogy egyenlőre 
nem áll módunkban családi 
rendezvényekre bérbe adni a művelődési 
ház termeit.   
Egyelőre elmaradnak a szokásos nyári 
rendezvények, fesztiválok. 

 Augusztus 15-e után értékeljük a 
járványügyi helyzetet és figyelembe véve az 
Operatív Törzs ajánlásait, szervezzük a nyár 
végi, őszi-téli programokat. 
 
 
 

Helyi identitás: 
 
Nagy előrelépésnek tekintjük a „vadnai 
identitás” megteremtése területén az 
egykoron állt Nagy Háborús Emlékmű 
felállítását. A helybéli emberek által 1920-
ban létesített emlékmű visszaépítésével 
nemcsak elődeink előtt hajtunk fejet, 
hanem visszaadtuk múltunk egy darabját is. 
Az építmény egyszerűségével tükrözi a 
paraszti világ szemléletét, de képet ad a 
tenni akarásról is. Az emlékezés helye volt 
1952-ben bekövetkezett lerombolásáig, és 
az emlékezés helye lesz napjainkban is….. 
Ünnepélyes átadását az első lehetséges 
alkalommal megszervezzük! 
 
 
2003-ban állítottuk fel „Vadna falu 
alapításának” jelképét a Községháza 
kertjében. Visszaadva a helyet az I. 
világháborús emlékmű számára, új helyszínt 
kerestünk a faoszlopnak. A Kossuth utcán 
találtuk meg méltó helyét. A falu, 
kanyargós, legöregebb utcáján, az egyetlen 
még élő szomorúfűzfa alatt, a múltból 
megmaradt Közkút mellett fog állni. Kis, 
hangulatos köztéri parkot építünk köré, 
amely az „utcabeli” emberek, szomszédok 
pihenését és találkozását szolgálja. 
Reményeink szerint dísze lesz a Kossuth 
utcának és örömüket lelik benne az itt 
lakók!  
 

 
A Várhegy ormán zászló jelzi/jelezte az 
egykoron állt „Vadnai vár” helyét. 2007-ben 
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alakítottuk ki a Vár emlékhelyet, helyeztük 
el az Emléktáblát. Az oda vezető út mentén 
információs-, és irányjelző táblákat 
telepítettünk, amelyek segítségével 
helyismeret nélkül is megtalálható az úti 
cél. Az elmúlt években közkedvelt 
kirándulóhellyé vált. Sajnos (remélem nem 
csak helyi) vandálok összefogva az „idő 
vasfogával”teljesen tönkre tették az 
emlékhelyet. Tervezzük az eredeti állapot 
visszaállítását.  
A legnagyobb nehézséget a 17 méteres 
zászlótartó vasoszlop visszahegesztése, 
stabil rögzítése jelenti, illetve az évenkénti 
zászlócsere kivitelezése. 
Együttgondolkodásra és együttműködésre 
kérem fel a „vasas” szakembereket a 
következő területeken 

- jobb megoldást keresünk a nehéz 

zászlótartó vasoszlop kiváltására, 

könnyebbé tenni az évenkénti 

zászlócserét 

- javaslatot adni az oszlop 

rögzítésének stabilabb 

megoldására     

Vadnai szájhagyomány őrzi emlékét az 

egykoron állt „Pálos rendi Imaháznak”. Az 

elbeszélések szerint a falu középkori 

eredetű (azóta szintén elpusztult) 

Temploma az Imaház alapjaira épült. Egy 

évtizede annak, hogy felvettem a 

kapcsolatot a Pálos rend magyarországi 

képviselőivel, kérve, hogy nézzenek utána: 

található-e a feljegyzéseikben valami utalás 

a pálosok helyi jelenlétére? Felvetésemet 

nem sikerült írásos bizonyítékokkal 

alátámasztaniuk, de a rend vezetői a 

kapcsolat felvétele óta ún.: „pálos 

településként” tekintenek Vadnára is. 

Minden évben meghívnak a „Pálos rendi 

emlékekkel rendelkező települések 

országos találkozójára”, illetve levelezés 

útján folyamatosan kapcsolatban vagyunk. 

(A Pálos rend magyar alapítású férfi remete 

szerzetesrend, amely a mai napig működik. 

Hivatalos neve: Szent Pál első remete 

szerzeteseinek rendje. A rendet Boldog Özséb 

esztergomi kanonok alapította 1250-ben. A 

rend központja jelenleg a lengyelországi Jasna 

Góra-i kolostorban van, a magyar tartományi 

székhelye pedig Pécsett. A közelben Kurityán 

nagyközségben találhatók igazoltan pálos rendi 

kolostor romjai.)  

   

A kedves újságolvasók engedjék meg, hogy 

idézzek Csóka János tartományfőnök úr 

hozzánk intézett leveléből:  

„Régi vágyunk, hogy a Magyar Pálos Rend 

történetét, a szerzetesek életét, a rend múltját, 

jelenét és küldetését minél szélesebb körben 

megismertethessük az emberekkel. Tervünk 

megvalósítása érdekében utazó kiállítást 

szervezünk, amely bejárja az országot és 

néhány felvidéki és erdélyi területet is….  Arra 

törekszünk, hogy sok hazai „pálos”településre- 

köztük Önökhöz-, a püspöki székhelyekre stb. 

eljusson a kiállítás. Amennyiben örömmel 

veszik ezt a lehetőséget, kérem, hogy fogadják 

a kiállítást!....” 

 

Természetesen örömmel és büszkeséggel 

adunk helyet a kiállításnak, amely 2020. 

június 24-26. között fog Vadnán megnyílni 

és a kiállítóbusz három napon keresztül 

lesz látogatható. Arra kérem a lakosokat, 

hogy vegyenek részt a kiállítás megnyitóján, 

minél nagyobb számban tekintsék meg a 

kiállítást, sőt hívjanak vendégeket. Legyünk 

méltóak a „pálos település” névre! 
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Napi történések: 
- Tájékoztatom a lakosságot, hogy 

Bánhorváti község Önkormányzata 

kezdeményezte az 

Óvodafenntartó társulás 

megszűnését. Ennek 

következtében a községi óvodánk, 

tagóvodából ismét önálló 

intézménnyé válik. 2020. 

szeptember 1-től új néven, 

felújítva, tetszetős külsővel, 

(reméljük) új játszóudvarral 

gazdagodva nyitja meg kapuit. 

- Sok bosszúságot (félelmet) 

jelentenek a településen 

előforduló kóbor-, és „gazdátlan” 

kutyák. Sajnos megfelelő 

szakember-, és gyepmesteri telep 

hiányában nehéz befogni és 

elhelyezni őket. Kérem, a helyi 

kutyatulajdonosokat, amíg a 

megoldást megtaláljuk, legalább 

ők gondoskodjanak róla, hogy 

ebeik ne kóboroljanak gazdátlanul 

a falu utcáin!  

-  A Falugondnoki tevékenység 
területén minden szolgáltatás 
térítésmentes. Ugyanakkor, a 
lakosság elvárásait szem előtt 
tartva, a falubusz megérkezéséig 
is, lehetőség van a busz egyéni-, és 
családi használatra történő 
bérlésének. A fentebb említett, 
térítésmentes egészségügyi 
körzeteken kívül is módot adunk 
egészségügyi célú szállítás 
kérésére, de időpont 
egyeztetéssel és térítés ellenében. 
(Az új busz megérkezése után az 
alapítvány elnöksége a busz, sofőr 

nélküli, bérelhetőségében 
gondolkozik. A végleges döntésről, 
tarifákról, bérlési szabályokról stb. 
tájékoztatást fogunk nyújtani.) 

- Pickup típusú autó és utánfutó 

megvásárlásával tovább 

szélesítjük az Önkormányzat 

szolgáltatásainak körét. 

Beszerzésük után bérelhetővé 

tesszük a lakosság számára, ezzel 

is könnyebbé téve a mindennapi 

életet. 

- A Lovagi Park használatának 

szabályait átgondoljuk. Célunk, 

hogy biztosítsuk a vadnai lakosok, 

elsősorban gyerekek elsőbbségét 

a pályák használatánál. A 

képviselő-testület elképzelése 

szerint a nyár folyamán lezárjuk a 

pályákat, befejezzük az építési 

munkálatait és a műfüves 

sportpálya használatáért bérleti 

díjat kérünk, valamint kötelezővé 

tesszük az előzetes 

bejelentkezést! A terveink szerint 

a vadnai lakcímkártyával 

rendelkező használókat 

mentesítjük a bérleti díj alól.  

 

Fúrt kutakkal kapcsolatos tájékoztatás 

A belügyminiszter által beterjesztett 

törvényjavaslat értelmében, további 3 évvel 

meghosszabbodik, 2023. december 31-re 

módosul az a határidő, ameddig 

fennmaradási engedélyt kell kérni az 

engedély nélkül létesített fúrt és ásott 

kutakra Magyarországon.  

Aki engedély nélkül vagy engedélytől 

eltérően létesített vagy üzemeltet felszín 

alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, 
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ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési 

eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, 

mentesül a vízgazdálkodási bírság 

megfizetése alól. 

 

A Vadnai Református Egyházközség ünnepi 

alkalmai:   

- május 30. szombat, du. 17.00 óra 

Bűnbánati Istentisztelet 

-  május 31. vasárnap, de. 10.30 óra Ünnepi 

Istentisztelet, Úrvacsora osztás pünkösd 

ünnepére 

- június 1. hétfő, de. 10.30 óra pünkösd 

ünnepi Istentisztelet 

A körülmények ellenére, minden családnak 
kellemes nyarat kívánok! 
 

                                                  Bencze Péter                                                          
polgármester 

 
A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 

 
 
 

Sajnálatos módon a hagyományos, 
sokak által várt tavaszi és nyári programok 
a járványhelyzet miatt elmaradtak, de 
reményeink szerint augusztus második 
felében pótolni tudjuk legalább egy 
részüket. 

Szabadtéri programról lévén szó, 
szeretnénk megtartani a Várhegytúrát, az 
addigra megújuló túraútvonal és 
Váremlékmű megtekintésével. 

Szintén nyár végére tervezzük a 
Nemzedékek találkozása a 
gasztronómiában elnevezésű 
rendezvényünket, melyet szeretnénk 
kiegészíteni gyerekprogramokkal, és esti 
utcabállal is. 

A kormány rendelkezései alapján 
megtarthatóak a nyári táborok. 
Művelődési házunk évek óta pályázik az 
"Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány" nyári napközis 
táborára. Az idén a járványhelyzet miatt 
eltolódott, bizonytalanná vált a pályázat. 
Megkeresésemre azonban azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy nagy 
valószínűséggel, kissé megkésve, de az 
idén is kiírásra kerül . Amennyiben így lesz, 
az idén is meg fogjuk pályázni augusztus 
közepére a Nyári Ifjúsági Tábort. 

A kijárási korlátozás ideje alatt 
könyvtárunk igyekezett segíteni az 
otthonmaradók szórakozását, beindult a 
"Házhoz megy a könyvtár" programunk. 
Többen is éltek ezzel a lehetőséggel, 
aminek nagyon örültünk.  

A járvány enyhülése következtében 
a Göőz Pál Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitva tartása május 25-től ideiglenes 
ügyeleti rend szerint alakul:  

Hétfő - Szerda - Péntek: 800-1600 nyitva 
Kedd - Csütörtök: ZÁRVA 

Nyújtott szolgáltatások: 
 - nyomtatás, szkennelés, fénymásolás 

- könyvtári kölcsönzés 

Az épület nagyterme és egyéb részei 
a teljes feloldásig zárva maradnak, csak a 
könyvtár rész tart nyitva! 

Szabadtéren, a művelődési ház 
parkjában újra lehetőség lesz az 
egészségügyi szabályok és a másfél 
méteres védőtávolság betartásával 
tömegsport rendezvényen részt venni, 
Zumba óra keretében, keddenként 17 
órától.  

Kihasználva az épület zárva tartását 
a fenntartó igyekszik gondoskodni az 
épület megújulásáról, felfrissüléséről. 
Június hónapban sor kerül a nagyterem és 
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a könyvtár rész tisztasági festésére is. Ez 
idő alatt szükség szerint módosul majd az 
ügyeleti rend. 

Amint lehetőség lesz a művelődési 
ház nagytermének bérlésére, a következő 
módosítással bővítjük ki a bérlési 
rendszert: Bérléssel kapcsolatos 
igénybejelentés csak írásos formában, 
nyomtatvány kitöltésével, a könyvtárban, 
nyitvatartási időben történhet. 

 
Marinné Tóth Krisztina 

intézményvezető 
 
 

FIGYELEM! VADNA HONLAP! 
 
Szeretnénk felhívni a lakosság 

figyelmét, hogy 2019.június 1-től elérhető 
minden érdeklődő számára a digitális világ 
legújabb kihívásainak megfelelő 
honlapunk! 

A programokról, kulturális és 
önkormányzati hírekről, aktualitásokról, és 
emellett minden a települést érintő 
információról közvetlenül tájékozódhatnak 
a megújult honlapunkon, melynek 
elérhetősége:  

www.vadna.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      

 „Zöld Völgy Hírek” 
 

Most, hogy a karanténhelyzet miatt több 
időt töltött a lakosság az otthonában, 
mindenki igyekezett hasznos 
tevékenységgel, (rendrakás, felújítás, 
festés) elfoglalni magát. Többen is 
érdeklődtek, hogy a felgyülemlett lomtól 
hogyan lehet megszabadulni, ezért 
megosztjuk a lomtalanításra vonatkozó 
tájékoztatást: 

 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. 
Változás viszont az előző évekhez képest, 
hogy a lomtalanítást 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), 
- 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. 
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