VADNAI KRÓNIKÁS
Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató
kiadványa

15. évfolyam 4. kiadás

2015.augusztus

jó
hangulatban,
változatos,
ízletes
ételkülönlegességekkel kápráztatták el a
zsűrit.
A
július
számunkra
legkedvesebb
programja, a Nyári Ifjúsági Táborunk az
idén is a hónap harmadik hetében került
megrendezésre, és gazdag programokkal
várta a gyerekeket.
Harminchárom
fiatal vett részt a
csapatépítő
játékokon,
kézműves
foglalkozásokon, vidám vetélkedőkön. Az
idén
túránk során a Didergő-tanyát
látogattuk meg, ahol a gyerekeknek
módjuk nyílt lovagolni, íjászkodni is. A
Mini Ifjúsági Szolgálat jóvoltából ismét
kipróbálhatták, ki a legügyesebb táncos, a
nagy melegben nagy élvezettel zajlott a
vízipisztoly-háború, és a Vadna-Parkban
vethették bele magukat a hűs habokba. De
nem maradhatott el a számháború, és az
ügyességi versenyek sem. A tábort az idén
is
közös
szalonnasütéssel
zártuk.
Élményekkel gazdagodva, sok nevetéssel,
jókedvűen, feltöltődve búcsúztunk a
gyerekcsapattól.
Jövőre ismét visszavárjuk őket.

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei
„Nincs szebb, nincs szebb a nyárutónál,
mikor utolsót csillan még a fény,
mikor a falevelek az ágról
utolsó mosolyt küldenek felénk,
s az őszi lombhullásban még egyszer,
kezünk vágyódva összeér...”
Gyorsan elrepültek a nyári hónapok, és az
idén az időjárás is kegyes volt hozzánk,
verőfényes nyári napok állnak mögöttünk,
ami kedvezett a szabadtéri programoknak.
A nyarat az idén első ízben megrendezett
Kemence Fesztivállal köszöntöttük, ami
nagyon jó hangulatúra sikeredett. A szép
idő, vidám komédiázás, játékos versengés,
finom ételek, és a malacsült megalapozták
a jó hangulatot.
Június végén a Sajómenti Civilek
Egyesületének szervezésében Vándortábor
keretében láttunk vendégül 30 gyerkőcöt,
akiket igyekeztünk megismertetni a vadnai
nevezetességekkel, és a vadnai vendégszeretettel.
Júliusban
elsőként
az
Őszirózsák
Nyugdíjas
Klub
által
szervezett
Nyárköszöntő
Dalostalálkozó
résztvevőinek előadásában gyönyörködhettünk,
majd a Nemzedékek találkozója a
gasztronómiában
címmel
ismét
megrendeztük, immár III. alkalommal
főzőversenyünket, ahol a csapatok nagyon
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék köszönetet mondani a gyerekek
nevében mindazoknak, akik segítették,
támogatták, hogy a gyerekek számára az
idén is ilyen gazdag programokat
nyújthassunk.
Köszönjük
a
Vadna
Községi
Önkormányzatnak,
Vadna
Községért
Alapítványnak,
Községünkért
és
Egymásért Alapítványnak, Nagy Lászlóné
Icának, Szatmári Gergelynek (Vadna-Park),
Fekete Miklósné Terikének, és minden
kedves szülőnek, nagyszülőnek, akik
süteménnyel, gyümölccsel, innivalóval
vagy bármi egyébbel támogatták a
gyerekeket.
A nyárvége
programjai:

és

az

őszelő

-Augusztus 23.
1100: Templom Tér
Bányászzenekarok Országos Találkozója,
a Szolnoki ALFÖLDI OLAJBÁNYÁSZ
FÚVÓSZENEKAR előadása
- Bencze Péter polgármester úr köszöntője
- bányászversek
-Augusztus 27. 1600: Tanévkezdő
Játszóház
Játékos kézműves foglalkozás keretén belül
készítünk asztali íróeszköztartókat,
könyvjelzőket …
-Augusztus 28. 1900: Csillagséta
Nyárbúcsúztató ifjúsági rendezvény, séta a
csillagok alatt a Várhegyre, majd a
hegytetőn szalonnasütés, nyári élmények
átbeszélése
SZEPTEMBER
- Szeptember 05. 1400 : Nyárbúcsúztató
Dalostalálkozó
- hat népdalkör mutatkozik be
- a fellépők számára a vendéglátás
ingyenes

várható

AUGUSZTUS
- Augusztus 18. 1800: Fantázia Cirkusz
Bűvészprodukció, hüllő-show, bohócok,
illúzió…
Belépő: óvodásoknak ingyenes,
diák 500.-/fő, felnőtt 800.-/fő

- Szeptember 12. 1400: Paraszti élet
képekben – kiállításmegnyitó, majd
Szüreti felvonulás és mulatság,
Gyülekező a Műv.Háznál!
- nótás-zenés felvonulás
- gyerekek szüreti hagyományőrző műsora
- „Mátyás király Gömörben” című előadást
mutatja be színjátszó csoportunk
- néptáncosok fellépése
- MACSKAZAJ együttes koncertje
Vidám vetélkedők, hagyományos népi
ételek, ZENE,TÁNC,UTCABÁL
Részletek később a plakátokon!
A programokról készült képeket és az
aktuális rendezvények plakátjait mindig
megtalálhatják a következő linken:

-Augusztus 19. 1700: CIVIL NAP
A
Sajómenti
Civilek
Egyesületének
jóvoltából Civil Nap keretében idén is
vendégül látjuk a környékbeli, és helyi
amatőr művészeti csoportok képviselőit.
Fellépők:
Blanár Eszter, Mihalik Eszter
Sajógalgóc
Sevendance tánc (gyerekek)
Hét
Nyitnikék népdalkör
Sajóivánka
Cseperedő népitánc csoport
Sajóvelezd
Horváth Réka
Sajókaza
Szeleburdi Színjátszó Kör
Vadna
Sevendance tánc (gyerekek)
Hét
Sándor Barbara
Sajókaza
Őszirózsák népdalkör
Vadna
Sajóvelezd népitánc együttes
Sajóvelezd
(Kirakodóvásár: Praktika kézműves klub,
Kicsi-kacsaház termékei)

www.facebook.com/goozpalmuvelodesihaz

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
programjainkon!
Marinné Tóth Krisztina
Göőz Pál Művelődési Ház, vezető
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- Október 12. – 2014-es Önkormányzati
választás
Szavazataikat, az I. Szavazókör
helyiségében, a Göőz Pál Művelődési
Ház nagytermében adhatják le 600-tól
1900-ig.

- Szeptember 27. – I. Bánvölgye
Nyílröptető Viadal és Családi Hétvége
Íjászkodás,
lovaglás,
kézműves
foglalkozások
13 órától a Csodamalom Bábszínház:
Vitéz László c. előadását láthatják.
A részletes program a következő
oldalon.

- Október 22. – Idősek Estje
Már hagyománnyá vált, hogy ezen az
estén a település szépkorú lakói felé
tiszteletünket fejezzük ki, és műsorral,
vendéglátással kedveskedünk.

Minden kedden 1300-1600 - Falugazdász
fogadóóra.
OKTÓBER
- Október 02. 1600 – Közmeghallgatás
Vadna Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete közmeghallgatást
tart.
- Október 02. 1700 - A 2014-es
Önkormányzati Választás polgármesterés képviselőjelöltjeinek bemutatkozása

- November 07. 1700 – Tökös játszóház
Töklámpások faragása, tökös-almás
rétes sütése.
- November 08. 1900 – Halloweeni
Batyus Bál
Zenél: Újhelyi István
- November 12. – Véradás
- November 15. – Kiállítás: Vadna
múltja és jelene
- szoboravatás

- Október 10. – Teaházi Est
Klubfoglalkozás fiataloknak, sok
beszélgetéssel, sok nevetéssel, játékkal

Tisztelt Falunépe!

Vadnán

Kezdetét veszi
a szüreti mulatság ünnepsége!
Szóljon mindenki sógornak, komának,Eljött az ideje a szüreti felvonulásnak
Az Úr 2014-ik esztendejében ne üljön bánatosan, tétlen,

Találkozzunk szeptember 13-án szombaton délután
3 órakor a Kultúrház előtti téren.
Innen indulunk traktoron, lóháton,Aki nem jön el, a kapuba várjon!
Népi táncosok a körtáncokat járják, csatlakozzon hozzájuk,
aki leli párját!
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Felvonulás útvonala.
Kultúrháztól indulva tovább a Kassai úton a Szabadság térre!
Program a Szabadság téren:
- óvodások szüreti műsora
- Vadnai Csepűrágók Társulatának komédiázása
„A beteg disznó” címmel
- Őszirózsák Nyugdíjas klub kórusa bordalokat énekel
- Sajóvelezd Néptáncegyüttes ropogós csárdást táncol
Vidám vetélkedők a bátor jelentkezőknek:
- lopószívó verseny, hordógurítás, puttony- és asszonyhordás
Egész délután: -Hagyományos népi ételek sütése a téren!
-Helyi, házi készítésű termékek árusítása!
ZENE, TÁNC, UTCABÁL HAJNALIG!
Estebéd:-gulyásleves, ételjegy 350.-/db áron megvásárolható a
Műv. Házban ( Az elővételben megvett ételjegyek arányában tudjuk
biztosítani az ételt!!!)
Kedvezőtlen időjárás esetén a programok a Műv. Házban kerülnek
megrendezésre változatlan kezdési időponttal.
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