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Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi év során megrendezésre került az első „Hat vár hat rád” középkori hangulatú
rendezvény Dombóváron, mely rendkívül nagy sikerrel zárult, és számos embert
megmozgatott. A programot hagyományteremtő céllal rendeztük. Célunk, hogy
regionálisan ismert rendezvény legyen, ami nem egyik napról a másikra történik,
hosszú évek munkája kell hozzá. Ezért az idei évben is elengedhetetlen a tavalyi évhez
hasonló, nagyszabású programok szervezése, melyek megalapozzák a sikert. Ez a nap
továbbra is a kitartásról, az ügyességről, új ismeretek megszerzéséről és szórakozásról
szól. A „Hat vár hat rád” idei időpontja: 2016. június 25., a nap szlogenje: „Jöttök,
láttok – visszajöttök!”
Az idei évben, a túra mellett kiemelt figyelmet fordítunk a kulturális programok
népszerűsítésére és a Rákóczi túrósok viadalára.
A túra az elmúlt évhez hasonló formában kerül lebonyolításra. (A programra
távolabbról érkezők elszállásolására a döbröközi önkormányzat felajánlotta egy
ingatlanját.) Az útvonal változatlanul a hat várat érintve halad, különböző
állomásokkal, ügyességi pontokkal tarkítva. A Kapos folyónál idén is megemlékezünk
az újdombóvári bombázás áldozatairól. Az útvonal annyiban változik, hogy a
kaposszekcsői zsidó temetőnél (kb. 200 méter kitérő) a holokauszt dombóvári
áldozatai előtt tisztelgünk.
A túra résztvevőit, valamint a kulturális program iránt érdeklődőket a Szigeterdőben a
tavalyihoz hasonló középkori vásári forgatag fogadja. Emellett számos egyéb
programmal készülünk, a hagyományőrző egyesületek elengedhetetlen bemutatóival,
gyermekműsorral, lovagi tornával, és az este zárásaként a Vazul Vére történelmi
rockoperával.
A Rákóczi túrósok viadalát nem csak helyi, hanem környékbeli résztvevőkkel, az
eredeti recept használatának előírásával bonyolítjuk le.
A rendezvény részletes költségvetése
Költség megnevezése
80 férőhelyes busz biztosítása (résztvevők
szállítása Döbröközre)
Marketing anyagok tervezése: kiadvány,
oklevelek, plakátok, szóróanyagok,
ajándéktárgyak feliratának aktualizálása
Emléktárgyak beszerzése
(baseball-sapka, póló, trikó, túrabot)

Költség
20.000.- Ft + Áfa/busz
60.000 Ft+Áfa

50.000 Ft + Áfa
250.000 Ft

Plakátok, szóróanyagok, oklevelek
nyomtatása
(óriás és A/2 méretben)
Tájékoztató kiadvány és térkép 500
példányban

250.000 Ft

Középkori vásár
100.000 Ft
Népi, középkori játszótér

150.000 Ft

Vitéz László és az elátkozott malom bábelőadás

150.000 Ft+Áfa

Lovagi kreatív foglalkoztató

30.000 Ft

Középkori ruhabérlés

60.000 Ft

Lovagi torna (Bikal)
Hagyományőrző lovagok szereplése,
bemutatóik:
Fekete Hollók Rendje (Kaposvár)
Hunyadi János Szabad Lovagjai (Dombóvár)
Zrínyi Miklós HE
Simontornyai HE

200.000 Ft + Áfa

hirdetési díj 2 alkalommal 3 megyei
újságban, internetes felületeken
televíziós műsorszolgáltatás
(Tolna-Táj, Somogy Tv)
Egyéb, előre nem tervezhető kiadások
Összesen:

210.000 Ft
50.000 Ft
150.000Ft
40.000 Ft

300.000 Ft

100.000 Ft
300.000 Ft
2.450.000 Ft + Áfa

*A dőlttel szedett költségek irányárként tekintendők.

A program tervezett költségvetése - figyelembe véve az esti Vazul vére koncert
költségét is - 1,5 millió forinttal alacsonyabb az elmúlt évben felmerült kiadásoknál,
hisz már rendelkezésünkre állnak a várakat bemutató tablók, tájékozódást segítő
eszközök, néhány marketing anyag és térkép, illetve működik a www.hatvarhatrad.hu
weboldal.
Határozati javaslat
a „Hat vár hat rád” rendezvény szervezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a “Hat vár,
hat rád” elnevezésű rendezvény megvalósítását az idei évben is, melynek
időpontja 2016. június 25.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített rendezvény szervezésére
2.500.000 Ft + Áfa forrást biztosít a város 2016. évi költségvetése 106.
Önkormányzat III. Dologi kiadás 22. Városi rendezvények sora terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendezvényt követően
számoljon be a program sikerességéről és tájékoztassa a testületet a tényleges
kiadásokról.
Határidő:

2016. június 25. – rendezvény megvalósítására
2016. szeptemberi rendes ülés – tájéktatás a program sikerességéről, a
ténylegesen felmerülő kiadásokról
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

