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VADNAI KRÓNIKÁS 

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató 

           kiadványa  

 

20. évfolyam  4. kiadás                                       2020. október 

 

        ÖNKORMÁNYZATI 

                      HÍREK 

 

 

 
Kedves Vadnai Lakosok! 
 

    Tájékoztatni szeretném a lakosságot, 
hogy a jelenleg fennálló járványügyi 
helyzetben milyen,  az emberek egészségét, 
és a védekezést elősegítő döntéseket 
hozott a képviselő-testület. 
 A járvány első hullámában az ország 
jól vizsgázott. Szeretném megköszönni a 
lakosságnak, hogy a kormány által hozott 
szabályok betartásával, fegyelmezett 
magatartással, embertársainkra, 
szomszédainkra, a segítségre szorulókra 
való odafigyeléssel segítették a 
járványhelyzet átvészelését.  
  A járvány mostani, második hulláma 
hasonló odafigyelést, fegyelmezett 
magatartást igényel. A kormány a 
tavaszihoz hasonló korlátozó intézkedések 
bevezetését nem tervezi, hiszen az ország 
élete nem állhat meg, törekedni kell arra, 
hogy az emberek viszonylag normális 
mederben élhessék az életüket. Bár jelenleg 
elsősorban a fiatalok körében terjed a vírus, 
fokozottan szükséges a szociálisan 

hátrányos helyzetűek, valamint leginkább 
az idősek védelme. 

A járvány elleni hatékony védekezés 
mindannyiunk közös érdeke. 
 
1. Idősek 
Az október az Idősek Hónapja. Minden 
évben megbecsülésünk, szeretetünk  egy a 
lakosság szépkorú lakói számára rendezett 
programmal, az Idősek Estjével fejezzük  ki. 
Azonban jelen helyzetben mindent 
elkövetünk, hogy megóvjuk e leginkább 
veszélyeztetett korosztály egészségét, így a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy az idén 
elmarad az Idősek Estje. Megbecsülésünk 
kifejezéseként az önkormányzat minden 65 
év feletti lakosnak vásárlási utalványt 
ajándékoz, 5.000.- forint értékben, melyet a 
három helyi boltban lehet majd levásárolni 
egyenlő arányban(1650.-ft/bolt: Várhegy 
Zöldséges, Jutka boltja, Csemege Diszkont) 
 
2. Göőz Pál Művelődési Ház veszélyhelyzeti 
intézkedései 
 
- A művelődési ház termeiben, az azt 
magába foglaló könyvtár, DJP pont, 
Edzőterem területén kötelező a maszk 
használata. 
- a művelődési házban továbbra is 
biztosítjuk a lakosság számára a megszokott 
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szolgáltatásokat, de a biztonság maximális 
megteremtése érdekében az intézménybe 
való belépéskor kézfertőtlenítő használatát 
kérjük, valamint hőmérsékletet mérünk. 
- az őszi családi és gyermekprogramok 
megtartását változatlanul tervezzük, az 
imént említett egészségügyi biztonsági 
szabályok betartása mellett, egészen addig, 
amíg a kormány részéről nem érkezik 
korlátozó intézkedés.( Állatok Világnapja; 
Tökös Nap; Márton Nap) 
- az intézmény nagyterme továbbra is bérbe 
vehető családi rendezvények megtartására, 
a bérleti szerződés ez esetben kiegészül egy 
felelősségvállalási nyilatkozattal.  
 
Vigyázzunk egymásra! 

Vadna Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

 
    A Göőz Pál Művelődési Ház  
                       hírei 
 
Nagyon szépen kérlek titeket, 

Szeressétek az öregeket. 
A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat. 
A ráncos és eres kezeket, 

Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 

 
Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 

Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretet. 

Szenvedtek Ők már eleget, 
A vigasztalóik ti legyetek. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 

Október 

 
- minden kedden 17 órától ZUMBA 

-  10.09. 1600: Velünk élő természet: 
Az állatok világnapja 
 - Bábelőadás: Misi mókus 
kalandjai, kézműves bütykölde, 
játékos kvíz nyereményekkel 

 

 

 

 

-  10.22.1630: TÖKÖS NAP - 
Halloweeni Játszóház 
 - tökfaragás, játékos vetélkedés, 
töksütés 

 
 
 
 
 
 
 

November 
 
- 11. 06. 1600: Márton napi vigasság 
-    játszóház, lámpás készítése, 

libasüti, libaláb táncverseny, lámpás 
felvonulás a picesorra 

 
- 11.15.Göőz Pál Nap - Háborús 

emlékmű átadása 
 

Szeretettel várunk mindenkit 
rendezvényeinken! Jó egészséget! 

 

Marinné T. Krisztina 
intézményvezető 
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