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Tisztelt Képviselő-testület!
Idén immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a „Hat vár hat rád”
elnevezésű rendezvény, mely évről-évre sokakat mozgat meg. Ezúttal azonban az
időpont a korábbiakkal ellentétben nem június utolsó szombatja, hanem szeptember
8-a, mely a város 2018. évi rendezvény naptárában is szerepel. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy sokkal célszerűbb későbbi időpontra
áthelyezni a 32 km-es teljesítménytúra időpontját a nagy nyári melegre való
tekintettel. Az időpont változás másik célja, hogy az iskolákat ösztönözzük a
nevezésre, hiszen az Autómentes naphoz hasonlóan különdíjjal jutalmazzuk azt az
osztályt, mely az iskola létszámához viszonyítva a legnagyobb létszámban
képviselteti magát a rendezvényen.
A hosszú gyaloglás során az igazi élményt a várromoknál és az egyes állomásoknál
lévő feladatok biztosítják. A monoton menetelést az ügyességi feladatok teszik
izgalmassá, melyen, ha a túrázók jól szerepelnek, akkor még Werbőczyust is
gyűjthetnek, melyet értékes ajándékokra válthatnak be a Szigeterdőben.
A túra a korábbi évekhez hasonlóan ugyanazon az útvonalon halad keresztül
Döbröközről indulva, Kaposszekcső és Jágónak közigazgatási határait érintve. Az
út során a túrázók érintik Döbröközön a Werbőczy várat, a szarvasdi várromot, a
kaposszekcsői Leányvárat, a Nyergesben található Dáró várat, a Kapos-völgyében
a Gólyavárat, valamint a túra végeztével a Szigeterdei lakótornyot. A fenti útvonal
mentén a várromokat összekötve további ügyességi és ellenőrző pontok kerülnek
felállításra.
Ahhoz, hogy egy program sikeres és látogatott legyen, szükséges évről évre
megújulnia. A korábbi évektől eltérően idén a Szigeterdőben nem tervezünk
nagyszabású programot, azonban a teljesítménytúra egyes állomásain az eddigi
középkori életmód jellegzetességeit tükröző kihívások mellett hangsúlyt kapnak a
logikai, dinamikus feladatmegoldást igénylő játékok is. Ráadásul nemcsak az
ügyesség számít majd, hanem szükség lesz a szerencsére és olykor taktikázni kell
majd az interaktív feladatok során.
A kalandtúra utolsó állomásán, a Szigeterdőben frissítővel és egy tál meleg étellel
várjuk majd a túrán résztvevőket, valamint Oszétiából kézműves sörfőző érkezik a
rendezvényre, így az ő kézműves termékei is megkóstolhatóak lesznek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
a Hat vár hat rád teljesítménytúra elemeiről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Hat vár
hat rád” elnevezésű rendezvény megvalósítását 2018. szeptember 8-án, mely a
32 km-es teljesítménytúra megvalósítását tartalmazza.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban nevesített
rendezvény szervezésével járó kiadásokról július 31-ig adjon tájékoztatást.
Határidő: 2018. július 31. – tájékoztatás a program megrendezésével kapcsolatos
kiadásokról
2018. szeptember 8. – a rendezvény megvalósítása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd
polgármester

