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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

22. évfolyam 2. kiadás          2022. június 

 

         ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 

 
Itt a Hírek/Vadnai Krónikás fülön 
megtalálhatják 2013-tól visszamenőleg az 
összes kiadott Krónikás digitális változatát, 
rövid tartalomjegyzékkel. 

 

 
 

„Zöld Völgy Hírek” - Lomtalanítás:  

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

 

http://www.vadna.hu/
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A Göőz Pál Művelődési 
Ház hírei 

A nyári hónapokban 
- június 1-augusztus 31-ig -  

NYÁRI NYITVATARTÁS lép életbe. 
Szombatonként ez alatt csak a 
rendezvényeknek megfelelően tartunk 
nyitva! 
 

 

A Vadnai Krónikás tavaszi számában 

kiadott Emlékévi Program szerint 

igyekszünk a nyáron is felejthetetlen 

közösségi rendezvényeket szervezni, 

melyekre szeretettel várjuk a vadnai 

lakosságot! Hívják el barátaikat, 

szeretteiket! 

 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 

      
 

 

 

 

 

 

10:00-12:00 - Lovaglás – Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület 

 - Íjászat 

 - Óriás puzzle és kirakó – Hungarikumok és Megyei Értékek  

játszóház a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával 

12:00 - 14:00 Közös ebéd a Faluház udvarán: jegyek elővételben 500.-, helyszínen 700.- 

forintért vásárolhatók. Elővételi vásárlás: a könyvtárban, Nagyné Icánál a boltban 

14:00  Polgármesteri Köszöntő 

14:05 Kiállításmegnyitó – Gyöngyfűző szakkör munkái –  

„Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért”- az NMI támogatásával 

14:40 Viselet és fegyverbemutató - Gömöri Lovas és Népi  

Hagyományőrző Egyesület 

15:00 Karate bemutató – Vadnai Karate Klub 

15:30 Huszár és csikós bemutató - Gömöri Lovas és Népi  

Hagyományőrző Egyesület 

16:00 Flash Táncstúdió 

17:00 CAIRO EGYÜTTES 

18:00 Sztárvendég: POLGÁR PETI 
19:00 Fantasy Band – UTCABÁL 

Vöröskeresztes sátor – egészségügyi mérések 

kirakodóvásár, büfé 
 

KOMORÓCZI PÉTER VÁRNAP – JÚLIUS 09. 
      Vadnai Falunap – Göőz Pál Művelődési Ház parkja
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