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Tisztelt Vadnai Lakosok! 

 

A Vadnai Krónikás különkiadását 

tartják most a kezükben, mely 

megjelentetésének elsődleges oka, hogy még 

egyszer letisztázzuk, és megerősítsük a 

Lovagi park, azon belül leginkább a 

műfüves pálya használati szabályzatát, 

bérlésének feltételeit. 

Évtizedeken keresztül nem volt 

lehetőség a sportolásra Vadnán. Többszöri 

nekifutásra sikerült pályázati forrásból és 

jelentős önerőből (5 500 000.-Ft.) kiépíteni a 

műfüves focipályát. Idővel kiegészült 

lábtenisz-, tenisz-, és tollaslabda pályával, 

közkút kialakítása biztosítja az ivóvíz 

ellátást, parkosításra, kerítés kialakítására is 

sor került, s így alakult ki a „Lovagi Park” 

sporttelep.  Sok pénz, idő és munka 

befektetése révén nyerte el a mai formáját.  

Éppen ezért szeretnénk, ha sokáig, 

akár évtizedekig szolgálná a vadnai 

sportolni vágyó lakosokat, fiatalokat, 

családokat, az egész közösséget. 

A nyitva tartás és a használati 

szabályzat kialakításánál a képviselő-testület 

igyekezett figyelembe venni a lakosság 

részéről érkező hozzászólásokat, kéréseket, 

így módosítva a korábbi szabályzatot. 

Azonban a testületnek az egész közösség 

érdekeit kell figyelembe venni, nemcsak 

egyéni elgondolásokat. 

A kormányzati intézkedéseknek 

megfelelően a Lovagi Park az idén április 

24-én nyitja meg kapuit a sportolni vágyók 

előtt. 

A nyitva tartás a következőképpen 

alakul: 

Március 15 - Augusztus 31-ig: 

08 – 21 óráig 

Szeptember 01 – november 30-ig: 

08 – 19 óráig tart nyitva.  

A téli időszakban: 

 december 01- március 14-ig 

a park ZÁRVA tart. 

 

A környéken több helyen is találhatóak 

műfüves pályák, melyek használatáért 

mindenütt bérleti díjat kell fizetni. Mivel 

Vadnán ingyenes volt a használat, hamar 

ideszoktak más települések fiataljai, így 

kiszorítva a vadnaiakat. Ezért alakította ki a 

testület a pálya bérleti rendszerét,                                                                                     

a pályahasználati díjat.  

A pálya használatára előzetesen minden 

esetben be kell jelentkezni a következő 

telefonszámon, vagy email címen:  

 

emailcím: vargazoltan243@gmail.com 

telefon: 0670 518 9043 

mailto:vargazoltan243@gmail.com


Ez azért szükséges, hogy elkerüljük a 

különböző időpontokban való feltorlódást a 

pályán.  

Óránként 5 000.-Ft-ba kerül a pálya 

bérlése. Az előzetes regisztráció mindenkire 

nézve kötelező, de a vadnai 

lakcímkártyával rendelkező személyeket 

mentesítettük a fizetés alól.  

Amennyiben nem vadnai lakos szeretné 

bérelni a pályát, az iménti telefonszámon, 

vagy emailcímen jelzi, kifizeti a bérleti 

díjat, és ennek megfelelően adott 

időtartamban használhatja a pályát. 

 

Minden használóra egyaránt kötelező 

érvényű a Lovagi Park szabályzata: 

- A pályák és parkbútorok használata 

rendeltetésszerűen, állaguk 

megőrzésével, állapotuk 

veszélyeztetése nélkül történjen! 

- A pályák használata során tekintettel 

kell lenni a mások, különösen a 

közvetlen környezetben lakók 

nyugalmának megőrzésére. 

- A sportpályákat 6. életévüket be nem 

töltött személyek kizárólag szülői 

felügyelet mellett használhatják. 

- A 6-14 éves korú gyermekek szülői 

felügyelet nélkül, de a szülők 

felelősségvállalása mellett 

használhatják. 

- A park felnőtt használói maguk 

felelnek a szabályok betartásáért. A 

pályákat, tartozékait, eszközeit, 

növényzetét megrongálók anyagi 

felelősséggel tartoznak. Az okozott 

kárért, a nem rendeltetésszerű 

használatból eredő balesetekért az 

üzemeltető felelősséget nem vállal. 

- A park területére kutyát bevinni, és 

motoros járművel behajtani TILOS! 

- A műfüves pályára csak sportcipőben 

lehet belépni! 

- Esős, sáros időben a pálya használata 

TILOS! 

- A pályán étkezni és kommunális 

hulladékot eldobni TILOS! 

Vadna Község képviselő-testülete 

  A Göőz Pál  Művelődési Ház hírei 
                        
 

ÁPRILIS 
 
A Göőz Pál Művelődési Házban 
továbbra is minden nap ügyeletet 
biztosítunk a vészhelyzet idején:    
900-1300-ig, elérhetővé téve 
szolgáltatásainkat: ingyenes internet, 
nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, a 
tanulók számára lehetővé téve az 
online oktatás segítését. Könyvtárunk 
előzetes egyeztetés alapján szintén 
elérhető. 
 
Amennyiben a lakosok szeretnének élni 
a vakcina regisztráció lehetőségével, és 
segítségre van szükségük, akár az email 
cím létrehozásában, akár magában a 
regisztrációban, keressenek bátran, 
szívesen segítünk! 
  
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
méltósággal viselt hosszú betegség után, 
életének 75. évében elhunyt  
Fülöp Tiborné Göőz Klára Gyöngyi, 
művelődési házunk névadójának, Göőz Pál 
Benedeknek a lánya. 
Őszinte részvétünk, együttérzésünk a 
gyászoló családnak! 

„ Tudom az én Megváltóm él…” 
Jób 19:25 

( balról a 2. Göőz Klára, családja körében) 

 



 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


