VADNAI KRÓNIKÁS
Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató
kiadványa

19. évfolyam 2. kiadás

2019. június

FIGYELEM! ÚJ HONLAP!
Örömmel tudatom a lakossággal,
hogy 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:

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

Kedves Vadnai Lakosok!
Előttünk vannak a nyári hónapok és
ez a kezdetét jelenti a „Vadnai Nyár”
rendezvénysorozatnak is, amely mindig
színvonalas programokkal várja a falu
apraját-nagyját! Marinné Tóth Krisztina
művelődésszervező, a képviselő-testület
tagjai és minden közreműködő szeretettel
invitálják Önöket és barátaikat az
eseményekre.
Nem véletlen, hogy sok energiát
fordítunk a falu kulturális és közösségi
életére. Ezekkel a rendezvényekkel teret
biztosítunk, a kulturált szórakozás mellett,
az egymással való találkozásnak és
beszélgetésnek is. Napjainkra a közösségi
élet szerepét átvette a televízió, az internet
világa, de mi megadjuk a lehetőséget és az
alkalmat a kapcsolattartásra is. Várjuk
azokat a polgárokat, akiknek hiányoznak a
„régi nagy beszélgetések”, hiányzik a
személyes
kontaktus.
Jöjjenek
és
szórakozzanak, éljenek a lehetőségekkel!

www.vadna.hu

A nyári időszakban mindenkinek jó
egészséget és kellemes pihenést kívánok!
Üdvözlettel:
Bencze Péter
polgármester
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melyhez,
kérjük válassza ki az Ön
települését (főoldal/szolgáltatási terület) és
kattintson a
„Lomtalanítási igény
bejelentése elektronikus űrlap segítségével”
lehetőségre.

„Zöld Völgy Hírek”
(szemétszállítás, elhelyezés):
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy
a
hulladékszállítás
rendje
pünkösdhétfőn, azaz 2019. június 10-én
nem változik. A hulladékot változatlanul, a
korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és
zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6
óráig szíveskedjenek kihelyezni. június 10-én
(hétfőn) az ügyfélszolgálati irodáink és a
hulladékudvarok ZÁRVA tartanak

Vadna TV hírei
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
karbantartás, adásgép áthelyezése,
adásmenet újjászervezése miatt június
hónapban szünetel a VADNA TV adása.
Július hónaptól reményeink szerint újra a
megszokott rendben és még jobb
minőségben tudjuk szolgáltatni
adásainkat.

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 közterületek rendjének és
tisztaságának megőrzése érdekében a
lomtalanítást nem előre meghirdetett
napokon,
hanem
a
lakosság
igénybejelentése alapján, előre egyeztetett
napon végzik el.

Vadna Park Üdülőközpont:

A Vadna Park strandjain június 15-én
indul az idei szezon. A helyi lakosoknak
továbbra is él lakcímkártya felmutatása
után a belépődíj kedvezmény ( 500 ft.-/fő).
Mindenkit bíztatok, használják ki az egyre
jobban fejlődő park lehetőségeit, családi
fürdőzésre és kikapcsolódásra kiválóan
alkalmas. A víz minősége kiváló, mind a
strandolásra, pihenésre, mind a horgászásra
vágyók számára ideális hely.

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,
a www.bmhnonprofit.hu oldalon
található elektronikus űrlap segítségével
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A Göőz Pál Művelődési Ház hírei

JÚLIUS

Szeretném
felhívni
a
lakosság
figyelmét, hogy művelődési házunk
nyitvatartási ideje megváltozott.
A nyári hónapokban
- június 1-augusztus 31-ig NYÁRI NYITVATARTÁS lép életbe.
Szombatonként
ezalatt
csak
a
rendezvényeknek megfelelően tartunk
nyitva!
Július 15-28-ig intézményünk
ZÁRVA lesz!

- Július 06. : V. NEMZEDÉKEK
TALÁLKOZÓJA A
GASZTRONÓMIÁBAN –
FŐZŐVERSENY
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel
ismét lesz a Faluház udvarán
főzőverseny, díjazással, hangulatos
beszélgetésekkel, este szabadtéri
táncos mulatság. Várjuk baráti
társaságok, családok jelentkezését,
akik megmutatják, hogy nemcsak a
kolbásztöltésben, de a bográcsos
főzésben is éppúgy jeleskednek.
Kezdés: 15.00
AUGUSZTUS
- Augusztus 03.:
KOMORÓCZI PÉTER VÁRNAP ÉS
KÉZMŰVES VÁSÁR
(részletes program később a
plakátokon!)
- Augusztus 05.- 09.:
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
tavasszal
jelentkezett
gyerekeknek
- Augusztus 30.: ÉVKÖSZÖNTŐ
KÉZMŰVES HÁZ

PROGRAMAJÁNLÓ
JÚNIUS
- Június 08. 1400- 2400:
KEMENCE FESZTIVÁL
( részletek a plakáton)
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A Göőz Pál Művelődési Ház termei,
könyvtára az új nyitvatartási időben is
várja az olvasni, pingpongozni, netezni
vágyókat! Szeretettel várunk mindenkit a
programokon, és a művelődési házban!
Töltsük együtt a nyarat!

Köszönetnyilvánítás
Szeretném a gyerekek nevében megköszönni a
Vadna Községért Alapítványnak, a Községünkért
és Egymásért Alapítványnak, és a Vadnai
Polgárőrségnek a május 25-én megrendezésre
került Gyermeknaphoz nyújtott támogatásukat!
KÖSZÖNJÜK!
Kívánok minden olvasónak programokban
gazdag nyarat, kellemes pihenést!
Marinné T. Krisztina
Göőz Pál Műv. Ház és Könyvtár

14:00
Megnyitó Polgármesteri köszöntő
14:10 Vadnai óvodások műsora
14:30
Sárvári Melinda
népdalokat énekel
15:00 ÓMI ZENÉS SZÍNHÁZ RETRÓ GÁLAMŰSOR
16:00Csillagfürt Néptáncegyüttes
17:00 LEBLANC GYŐZŐ és
TÓTH ÉVA - operett, nóta,
nosztalgia műsora
18:00
JUMP ROCK BAND
19:00

Egészség - sátor
-" Le a káros szenvedélyekkel!"
- daganatos prevenció
- mozgásterapeuta tanácsadás
- egészségügyi szűrések
- vércukor, testzsír, vérnyomás
SPORT programok
- SAJÓVÖLGYE FOCISULI
bemutató
- színpadi zenés torna
- testmozgás tanácsadás
- egész nap sportolási lehetőség:
trambulin, foci, tollas, kötélhúzás

Retro-party -

UTCABÁL

Egész délután: népi játékok, korongozás, agyagozás, kézműves
bütykölde, kézműves termékek vására,
kemencés édes és sós „kőtt” tészták
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