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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

21. évfolyam 3. kiadás          2021. június 

 

        ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 

 

 
Tisztelt Vadnai Polgárok!  

Kedves Újságolvasók! 

 

A Krónikás megjelenő számai alkalmas 

felületet biztosítanak számunkra, hogy 

megbeszéljük a „Mi ügyeinket”. Az 

Önkormányzat és a képviselő-testület 

nevében beszámoljak törekvéseinkről, 

eredményeinkről, az esetleges kudarcokról 

az okok felsorolásával együtt. Nem látom 

értelmét, hogy a szélesebb nyilvánosságot, a 

vadnai polgárok közösségén túlmutató 

felületeket bevonjunk a mi ügyeink 

bemutatásába. Számomra a legfontosabb, 

hogy a helyi emberek értesüljenek a 

törekvéseinkről, értsék meg 

célkitűzéseinket, lássák az eredményeket, 

amelyeket természetesen észlelhetnek a 

faluban járva-kelve, élve a mindennapi 

életet. 

A Vadnai Krónikás jellegénél fogva 

viszont nem alkalmas a visszacsatolásra, a 

polgárok véleményének meghallgatására, 

kifejtésére, észrevételek közvetítésére. Erre 

ajánlom a „vadna csoport„ facebook oldalt, 

a képviselőkkel, polgármesterrel való 

személyes találkozást, beszélgetést és a 

telefont: 

- Bencze Péter polgármester:        
70 315 3703 

- Hurták Tiborné alpolgármester: 
20 200 3816 

- Gál Ádám képviselő (Ügyrendi 
Bizottság elnökhelyettese):       
70 566 0770 

- Marinné Tóth Krisztina képviselő 
(Ügyrendi Bizottság elnöke): 
70 408 6823 

- Szabon Ilona képviselő (Szociális 
Bizottság elnöke): 20 537 4601 

 
A Mi Ügyeink: 

 

„Egy város tisztasága, nem a 

szemétszedők, hanem a szemetelők 

számán múlik.” 

                          (Moldova György) 

 

Az én gyermekkoromban (’70-es 

évek) minden település határán, így Vadnán 

is volt szeméttelep. Ezen helyen gyűlt 

éveken keresztül a falu szemete és 

„élvezhettük” minden velejáróját: bűzt, 

patkányinváziót, szél fújta nylonokat. 

Ezeket a szemétdombokat régen 

felszámolták és napjainkra nagyon kulturált, 

széleskörű szemétbegyűjtési rendszerek 
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alakultak ki. A baj csak az, hogy ezt nem 

minden állampolgár vette észre, veszi 

tudomásul. Sorra jelennek meg a lerakott 

szeméthalmok a község természeti 

környezetében. Szakadatlan harcot 

folytatunk az illegális lerakókkal szemben, 

de be kell vallanom, hogy vesztésre állunk. 

Próbálkoztunk sorompók kialakításával, 

kamerák telepítésével, de teljesen mindegy: 

amint kialakítunk valami védelmi vonalat, 

azonnal 200 méterrel arrébb teszik le a 

dolgokat. Állítólag a szennyvízkezelő 

„szippantós” is a Sajó-folyó(ba), mellé 

engedi ki a szennyvizet.  

Írom, hogy állítólag, mert én még 

nem láttam, de ezt egy ember nem is fogja 

tudni megszüntetni. Össze kell fognunk, ha 

kell a „szomszédunkkal” szemben is. Ezek 

az emberek, akik nem törődnek vele, hogy a 

vadnaiak környezetét elcsúfítják, 

elszennyezik, ezzel kárt okoznak a 

természetnek, és az emberek egészségének 

is, büntetést érdemelnek. Ezért arra kérek 

mindenkit, ha látnak illegális 

szemétlerakókat bátran írják fel, fotózzák le 

a rendszámot és szóljanak be a 

Községházára. Az Önkormányzat vállalja a 

hivatalos bejelentést, mert addig nem lesz 

rend, amíg meg nem értik az emberek, hogy 

„olcsóbb” hivatalosan elhelyezni a szemetet, 

mint kifizetni a büntetést. Nem beszélve a 

megszégyenülés visszatartó erejéről. 

A képviselők, lakossági 

kezdeményezést felkarolva, „Szemétszedési-

napot” szerveztek az elmúlt hét szombatján. 

Egyrészt köszönöm a részvevőknek, hogy 

feláldozták a délelőttjüket, másrészt sokan 

láthatták, hogy mennyi szemét van lerakva a 

környezetünkben. A megdöbbentő az, hogy 

a 90%-át be lehetett volna tenni a 

Szemétgyűjtő edényzetbe, vagy bevinni 

térítésmentesen a Hulladékudvarra.  

(A szemétszedési akcióról és a 

hulladékgazdálkodásról bővebben lesz még 

szó az újságban.) 

 
 

A tavaszi hónapokban sem 

tétlenkedtünk. A Magyar Falu Program 

pályázati céljai közül kiválasztottuk azokat, 

amelyek elősegítik a „nagy álom” az 

„Élhetőbb, lakhatóbb, szerethetőbb” falu 

kialakítását. Ennek érdekében az alábbi 

területeken nyújtottunk be pályázatot: 

- Önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok fejlesztése:  

A művelődési ház régi épületrészén 

tetőszerkezet felújítása, szabadtéri színpad 

fedése és kerti pavilon építése szerepel a 

pályázatban. 

- Közösségszervezéshez 

kapcsolódó eszközbeszerzés és 

közösségszervező 

bértámogatása: 

A fő cél hangosítási és informatikai 

eszközök beszerzése a rendezvényekre és a 

Vadna TV működtetésére. 

- Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése: 

A szépen felújított óvodánk udvarának a 

rendezését, az óvodások játszóudvarának a 

kiépítését szeretnénk elérni. 

- Önkormányzati temetők 

infrastrukturális fejlesztése: 

A ravatalozó épületének felújítását és az 

épülethez kapcsolódó (így engedte a 

pályázati kiírás) Urnafal kialakítását 

céloztuk meg. 

- Út, híd, kerékpárforgalmi 

létesítmény építése/felújítása: 

A Vadna Parkban lévő önkormányzati utcák 

útjainak aszfaltozására kértünk támogatást. 

A képviselők a célok kitűzésével, a 

pályázatok beadásának megszervezésén 

(pályázatírók, tervezők kiválasztása, 

egyeztetés, tiszteletdíjak előteremtése stb.) 

túl többet nem tudnak tenni. Bízzunk benne, 

hogy lesznek eredmények.  

A benyújtott pályázatokon kívül 

továbbra is törekszünk a szennyvízrendszer 

kiépítésére. Egyelőre nincs előrehaladás. A 

tervek a minisztérium asztalán vannak, 
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elfogadásra kerültek, csak a beruházási 

költséget kellene megszavazni.  

A képviselő-testület döntött a helyi 

Bölcsőde kérdésében is. A Faluház 

átalakításával szeretnénk a község legszebb, 

legnyugodtabb részén kialakítani az ún.: 

Mini bölcsődét, amely egyszerre maximum 

7 fő kisgyermek fogadását, nevelését teszi 

lehetővé. Amennyiben a jelen és jövőbeli 

kisgyermekes családok nyilatkozatban (a 

képviselők fel fogják keresni a 

kisgyermekes családokat) igénylik az 

intézményt, nekilátunk a terveztetésnek. 

A START közmunkával is 

hozzájárulunk a falukép alakításához. 

Befejeztük a Zsidó-temetőkert 

rendbetételét. Kerítéssel vettük körbe a 

területet, kiirtottuk a gazt, akácfa 

kinövéseket és felállítottuk az eldőlt, 

földbesüllyedt sírköveket. A munka nem ért 

véget, sok évnek kell még eltelnie, amíg 

visszaadjuk a temetőkertet megillető 

tiszteletet. Nekünk, de az utánunk jövő 

generációknak is figyelmet kell fordítani 

erre a területre, mert ezzel 70 év 

munkájának elmaradását orvosoljuk. 

Kötelességünk megőrizni az egykoron volt 

vadnai zsidó közösség kegyeleti emlékét! 

Elvégeztük az ígért Rákóczi úti 

kátyúzást is. Az utca használhatóbb lett 

ennek következtében, de a végleges formáját 

a már nagyon várt szennyvízberuházás után 

fogja megkapni. 

A nyári hónapokban a falukép 

alakítása lesz a fő munkaterületünk. 

Kicseréljük az utcajelző táblákat, ülőpadokat 

telepítünk a parkokba. Hozzákezdünk végre 

a Kossuth utcai Emlékmű kialakításához 

és terveink között szerepel a Váremlékhely 

megújítása is. (Nem is gondolná az ember, 

hogy menyien felkeresik az egykori várat. 

Nagyon jó kis családi programot, 

kirándulást lehet tervezni az emlékhelyhez. 

Biztatok mindenkit, hogy éljen a 

lehetőséggel.) 

 
 

A Mi hétköznapi ügyeink: 

 

Jobbágy Tamás, miskolci 

építészmérnök személyében új főépítésze 

van Vadnának. A mérnök úr térítésmentes 

szolgáltatásként vállalja, hogy a lakosság 

építésüggyel összefüggő kérdéseire szívesen 

válaszol. Ezt nagyon nagy segítségnek 

vélem, hiszen mindig gond eldönteni a 

portán való építkezést, hozzáépítést, vagy a 

bontási munkák szabályszerűsségét. 

Egyelőre az én email címemre lehet küldeni 

a kérdéseket, amelyeket továbbítok felé. 

Kérem, hogy a levelet a főépítész úrnak 

címezzék és a kérdés mellett tüntessék fel a 

kérdező email címét is válaszadás 

gördülékenysége érdekében. (Én minden 

megjegyzés nélkül továbbítom az emailt.) 

Email cím: bencze.peter64@gmail.com 

 

Minden évben előkerül a hétvégi 

fűkaszálás kérdése. Lehet-e szombat-

vasárnap füvet vágni? Hiszen hol van már a 

(halk) kézi kaszálás tudománya! A mai 

kornak megfelelően gépesítettük ezt a 

területet is. Csak megerősíteni, 

feleleveníteni tudom a korábbi években is 

bevett, megszokott gyakorlatot. Vadna 

település nem üdülőfalu, tehát az általános 

„csendháborítási” szabályok érvényesek. 

Mindenkitől belátást, türelmet és toleranciát 

kérve, el kell fogadnunk, hogy a fű az nő. 

Sokan műszakba járnak dolgozni, tehát 

egyrészt délelőtt esetleg pihennek, másrészt 

csak hétvégén érnek rá füvet vágni. 

Általános kérésként mindig azt fogalmaztuk 

meg, hogy szombaton ne kezdjék el a 

fűkaszálást 08.00-ra előtt és fejezzék be 

17.00-ra, vasárnap pedig tartózkodjanak a 

munkálattól. Ezt az egy napot, hagyjuk meg 

a családoknak a nyugodt pihenésre. 

Hétköznap pedig egyedileg egyeztessenek a 

szomszédokkal: ezen a héten éjszakás 

műszakba járok, ha lehet légy kedves a jövő 

héten végezni a munkát….    
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„Élni és élni hagyni” és közben megőrizni a 

jószomszédi viszonyt, erre törekedjen 

minden lakos. 

A veszélyhelyzeti intézkedések 

könnyítése révén lassan visszatér az élet a 

megszokott kerékvágásba. Lehet tartani 

családi rendezvényeket, kirándulásokat stb. 

Ne feledjék, hogy Vadna „Szolgáltató falu”, 

éljenek a lehetőségekkel! Az 

Önkormányzattól új szolgáltatásként lehet 

bérelni Magasnyomású mosóberendezést is. 

 

Minden vadnai családnak kellemes 

nyarat kívánok! 

                                                                                              

Bencze Péter sk.                                                                                              

polgármester 

 

Köszönetnyilvánítás 
 
Az Agonás család mély megrendüléssel és 
fájdalommal búcsúzott el  

néhai Agonás Csabától 
a szeretett férjtől, apától és testvértől.  
A gyász szomorúságát enyhítette a 
végtisztességet tévők nagy száma. Az 
Agonás család ezúton mond köszönetet 
azoknak a vadnai embereknek, akik 
elkísérték utolsó útjára szerettüket és 
osztoztak a hozzátartozók fájdalmában.  
                                                       Agonás család 

 
FIGYELEM! VADNA HONLAP! 

Szeretnénk felhívni a lakosság 
figyelmét, hogy 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 

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei 
 

 
 

Sajnálatos módon a hagyományos, 
sokak által várt tavaszi és nyáreleji 
programok a járványhelyzet miatt 
elmaradtak, de reményeink szerint a nyár 
folyamán pótolni tudjuk legalább egy 
részüket. 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

  JÚNIUS 
 

 

- Június 05. 1000- 1400:  
„ A tiszta Vadnáért” - Közösségi 

szemétszedés bográcsos ebéddel  

   
 

 
 

Szeretném megköszönni a 
képviselő-testület nevében a 
felnőtt és gyermek résztvevőknek 
az önkéntes munkát!  
Mintegy 8 m3 szemetet szedtünk 
össze!  
Vadna szebb és tisztább lett! 
 



 5 

- Június 26. : Polgárőr Családi Nap 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Vadnai Polgárőrség soraiba 
várjuk mindazon fiatalokat, 
felnőtteket, akik önkéntes 
munkájukkal tenni szeretnének 
községünk biztonságáért. Ha egy 
jó közösséghez szeretnél tartozni, 
és büntetlen előéletű vagy, 
jelentkezz polgárőrnek, várunk 
sorainkba!  
Jelentkezés és további információ: 
Marin Béla  06704086822 

 

JÚLIUS 
 

 
 

- Július 03. : CSALÁDOK NAPJA - 
NEMZEDÉKEK TALÁLKOZÓJA  
A GASZTRONÓMIÁBAN  

A Faluház udvarán, eső esetén a 
művelődési ház teraszán várjuk a 
családokat, baráti társaságokat.  
-a gyerekeket zenés előadással és 
ugrálóvárral, arcfestéssel,a 
felnőtteket operett és mulatós 
dalokkal, este utcabállal várjuk! 
Hozd a bográcsod, és töltsd velünk a 
délutánt!  
- Július 09. 1500 : Sport Nap a Lovagi 

Parkban! 
- ügyességi sorversenyek ovis-szülő 

párosításban 
- Sajóvölgye focisuli bemutató 
- Zumbaóra minden korosztálynak 
- focigála: öregfiúk-fiatalok meccs 
Minden résztvevőnek ajándékok! 

- Július 19. : Strandlátogatás 
Tiszaújváros 

 

AUGUSZTUS   
 

- Augusztus 09.- 13.:  
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 májusban jelentkezett 
gyerekeknek 
 - Augusztus 27.: 
NYÁRBÚCSÚZTATÓ PARTY   
(részletek a későbbi plakátokon) 

 
A nyári hónapokban 

- június 1-augusztus 31-ig -  
NYÁRI NYITVATARTÁS lép életbe. 

Szombatonként ez alatt csak a 
rendezvényeknek megfelelően tartunk 
nyitva! 
 

 
 

A Göőz Pál Művelődési Ház termei, 

könyvtára a nyári nyitvatartási időben is 

várja az olvasni, pingpongozni, netezni 

vágyókat! Szeretettel várunk mindenkit a 

programokon, és a művelődési házban! 

Töltsük együtt a nyarat! 

Marinné Tóth Krisztina 
intézményvezető 



 6 

      

 „Zöld Völgy Hírek” 
 
Lomtalanítás:  

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. 
 

Kazincbarcikai II. számú hulladékudvar 
3700 Kazincbarcika, 2627/3. hrsz. 
(Kazincbarcika-alsó vasútállomás mellett) 
 

Nyitvatartás 
kedd:        8.00 - 16:00 
szerda:     08.00 - 16.00 
csütörtök: 08.00 - 16.00 
péntek:     08.00 - 16.00 
szombat:  08.00 - 16.00 

 
A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK KÖRE: 
A háztartásban keletkező 

 Nem veszélyes hulladékok 
– építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, 
kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek 
keveréke); 
– termékként tovább nem használható 
gumiabroncsok; 

– papír és karton, üveg, műanyag-flakon, fólia; 
– zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, 
egyéb fahulladékok; 
– nagydarabos hulladékok (bútorok, 
nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, 
háztartási tárgyak és berendezések pl. 
műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai 
eszközök); 
– elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, 
tévé, rádió, kis méretű háztartási készülékek); 
– fémek és fém csomagolási hulladékok 
(alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és 
acél stb.); 
– sütőolaj. 

 Veszélyes hulladékok 
– szárazelem, akkumulátor, festék- és 
lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt, 
használt motorolajok, azok csomagolásai, 
növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó. 
A hulladékudvarba történő beszállításkor a 
lakossági ingatlanhasználó köteles 
lakcímkártyáját és személyi igazolványát, 
valamint az esedékes közszolgáltatási díjnak a 
Koordináló Szerv felé történő megfizetését 
igazoló bizonylat másolatát a 
hulladékátvevőnek bemutatni. 

Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal 
hozni szíveskedjenek, az igazolványok 
hiányában, – a hatályos jogszabályok előírásai 
értelmében – az átvételt meg kell tagadnunk. 

A hulladékok elhelyezése díjtalan. 

A hulladékudvarban ingatlanonként 
– negyedévente 250 kg nem veszélyes 
hulladék, 

– évente mindösszesen 100 kg veszélyes 
hulladék hulladékfajtánként eltérő 
mennyiségben helyezhető el. 
A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek 
az elkülönítetten gyűjtött csomagolási (papír, 
karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- 
és fémhulladékok), melyekből korlátlan 
mennyiség adható át a hulladékudvarban. 

Tehát NEM ÉRI MEG kockáztatni és a falu 
szélén lepakolni a szemetet! Védd a 
környezeted, vidd a szemetet a 
hulladékudvarba, vagy kérj lomtalanítást! 



 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


