VADNAI KRÓNIKÁS
Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató
kiadványa

18. évfolyam 1. kiadás

2018. március

„Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki
imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt
fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!”

„ Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét! „

EBOLTÁS!

FIGYELEM!
Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet
chippel kell megjelölni és kötelező
veszettség elleni védőoltásban részesíteni,
majd évente a veszettség elleni oltást
ismételni kell! Védőoltás csak chippel
megjelölt ebeknek adható!
A veszettség elleni védőoltás,
féregtelenítéssel:
Tavalyi áron: 4.000.-Ft /eb
A chippelés: 4.000.-Ft / eb
Aki nem rendelkezik oltási könyvvel, oltási
könyv ára: + 500.-Ft
A háznál oltás díja udvaronként + 1.000.Ft, háznál chippelés díja + 1.000.-Ft
udvaronként.
Az oltás időpontja és helye:
2018.03.26. (hétfő) 08:00 - 10:00
Polgármesteri Hivatal
2018.03.27. (kedd) 08:00- 9:00
Polgármesteri Hivatal
Háznál oltás : 2018.03.27. (kedd) 9:00 óra
után. Jelentkezni az oltás helyszínén
és a Hivatalban Várnayné Magyar
Viktóriánál lehet.
Tisztelettel:
Dr. Minár Gyula sk.
B-A-Z. Megyei Állatorvosi Kamara Elnöke

„ Tavasz-illat, reménysugár…
lelkedhez is eljutott már? „

ADÓFELAJÁNLÁS
VADNA KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

(3636 Vadna, Kassai út 25.)
A Vadna Községért Alapítvány számára
felajánlott adó 1%-ának felhasználásával
minden lakos részesül az adófelajánlás
hasznából.
18443181-1-05
-------------------------------------------„ KÖZSÉGÜNKÉRT ÉS EGYMÁSÉRT”
ALAPÍTVÁNY

kuratóriuma kéri a lakosságot, hogy
támogassák adójuk 1 %-ának felajánlásával
alapítványukat.
Adószám:
18440683-1-05
Célunk továbbra is településünk fejlődése,
az óvoda, művelődési ház és a civil
szervezetek működésének segítése.
----------------------------------------------------KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Szeretnénk köszönetet mondani KÁDAS
ADRIÁNNAK , aki X-BOX játékkonzolt
ajándékozott a művelődési háznak.
Köszönet a vadnai gyerekek javára tett
Vadna TV
önzetlen felajánlásáért.

VADNA TV - 2018. márciusi műsorterv
március 04. (vasárnap) 1600-2400:
- VI. Vadnai Kolbásztöltő Fesztivál
március 06. (kedd) 800-1200:
- márc. 04 -i adás ismétlése
március 11. (vasárnap) 1600-2400:
- VI. Vadnai Kolbásztöltő Fesztivál
március 13. (kedd) 800-1200:
- márc. 11-i adás ismétlése
március 18. (vasárnap) 1600-2400:
- Ünnepi Istentisztelet
- Március 15-i Ünnepi Megemlékezés
március 20. (kedd) 800-1200:
- márc. 18-i adás ismétlése
március 25. (vasárnap) 1600-2400:
- Ünnepi Istentisztelet
- Március 15-i Ünnepi Megemlékezés
március 27. (kedd) 800-1200:
- márc. 25-i adás ismétlése

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei
A következő hetek várható
programjai:
MÁRCIUS
Március az év harmadik, 31
napos hónapja a Gergely-naptárban.
Március nevét Marsról, a háború római
istenéről kapta. A népi kalendárium böjt
máshavának nevezi.
- Március 14. 1500: Ünnepi
Istentisztelet
- Március 14. 1600: Ünnepi
megemlékezés (részletek az újság
utolsó oldalán)
- Március 22. 1000: Internet Fiesta a
a könyvtárban- Egészség a téma
– óvodai foglalkozás
- Március 26. 1700: Internet Fiesta a
a könyvtárban – Sport és a net
- foglalkozás alsósoknak
00

- Március 27.16 : Amatőr
Asztalitenisz Bajnokság
- jelentkezés március 26-ig
- Díjazás: Vándorkupa, oklevél
Szeretettel várunk minden korosztályt!
Gyakorlási lehetőség minden nap a
műv. ház nyitvatartási idejében!
- Március 28.1700 : Internet Fiesta a
a könyvtárban – Játékos tízpróba
a neten
- foglalkozás felsősöknek
- Március 29. 1500: Húsvéti
Fesztivál – játékos feladatok
nyuszi-simogató, tojásfestés,
kézműves foglalkozás
- Március 29. 1700: Tojásfa díszítése
a Faluház előtt az elkészített
hímes tojásokkal

Április az év negyedik, 30
napos hónapja a Gergelynaptárban.
A hónapot Mars kedveséről, Venusról
nevezték el, Venust ugyanis Aperirének
is hívták. A népi kalendárium Szent
György havának nevezi.
- Április 8. : Országgyűlési
Választás
- Április 14. 1500: Költészet Napi
Versmondó Gála
Szeretettel várunk óvodástól
nyugdíjasig minden versmondót,
és versszerető vendéget!
- Április 21. 0930: Várhegy
Teljesítménytúra
– ügyességi feladatok 4
ellenőrzőponton, bográcsgulyás a
Kisvadnai Pincesoron
- Május 04.1700: Anyák napi
játszóház
- Minden kedden 1300 – 1600:
Falugazdász fogadóóra

Kérjük a lakosságot, aki tud, kifújt tojást
hozzon be a könyvtárba, akár natúr
formában, de lehet díszítve is!
Az idén is szeretnénk elkészíteni a
gyönyörű TOJÁSFÁT a Faluháznál!

KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!

Szép hagyomány településünkön, hogy a Nemzeti ünnepet mindig
faluközösségi szinten tartjuk.
1848. március 15. bizonyítéka az összefogásnak, az együttes
elhatározásnak, cselekvésnek és akaratnak. A közös ünnepléssel
nyilvánvalóvá tesszük, hogy büszkék vagyunk eleinkre, szeretünk együtt
lenni, elfogadjuk a helyi szokásokat és a falubelieket.
Szeretettel hívjuk és várjuk a község lakosságát a nemzet ünnepén
főhajtásra a ’48-as törekvések előtt:
„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Ünnepség az 1848-as
szabadságharc és forradalom tiszteletére
Ünnepi program:
15 00 Református templom -Ünnepi Istentisztelet
- Igét hirdet Nagy Ákos Róbert esperes úr
16 00 Göőz Pál Művelődési Ház
-Óvodásaink ünnepi megemlékezése
-Szeleburdi Színjátszó kör előadása
-Ünnepi beszédet mond Bencze Péter, Vadna
község polgármestere
- Őszirózsák Nyugdíjas Klub Népdalkórusa
- Megemlékezés Hősi halottainkról

