
FALUNAP PROGRAMTERV 

2013. augusztus 17. szombat 

 
időpont esemény költség ár 

10.00 
Felvonulás a Kultúrháztól a Mezítlábas parkig 

fúvószenekar és mazsorettek vezetésével 
fellépti díj 40.000,- 

10.30 Mazsorett bemutató a Mezítlábas park színpadán  
az előbbi ár 
tartalmazza 

11.00 Katicabogárka – zenés, játékos gyerekműsor 
fellépti díj+ 
útiköltség 

50.000,- 

12.00 
Jó ebédhez szól a nóta – Búzavirág Dalkör, 

Egyéb környékbeli dalkörök 
Mészáros János Elek 

fellépti díjak, 
vagy 

vendéglátás 
? 

13.30 Főzőverseny eredményhirdetés 
díjak, 

jutalmak 
kb. 10.000,-  

14.00 Szamosi Viktor – szintetizátoros, énekes fellépti díj 5000,- 

15.00 Rézfúvós kvintett  ingyenes 

16.00 Hastánc bemutató Martonvásárról  ingyenes 

16.30 
Néptánc bemutató - környékbeli néptánccsoport 
(pl. Vál, Martonvásár, Lovasberény, Vértesacsa) 

fellépti díjak, 
vagy 

vendéglátás 
? 

17.00 Sport bemutató (pl. Kempo) 
fellépti díjak, 

vagy 
vendéglátás 

? 

17.30 Zumba bemutató  ingyenes 

18.00 Tabajdi jazz balett csoport bemutatója  ingyenes 

19.00 Amatőr rock zenekar 
fellépti díj, 
útiköltség 

? 

21.00-
02.00 

Art-i csókák tánczenekar fellépti díj 65.000,- 

22.00 Tűzijáték 4 perc 40.000,- 

egyéb 
kiadások: 

reklám, hirdetések, plakátok  30.000,- 

 étkeztetés 200 fő esetén  66.000,- 

 hangosítás (kipakolás: 3000,- + 1500,-/óra) 16 óra 27.000,- Ft 

 összesen:  kb. 400.000,- 



Kísérő rendezvények: 

• népművészeti kirakodó vásár – bérleti díjakból bevétel származik! 

- kézműves termékek 

- kürtös kalácsos 

- vattacukros 

- édesség árus 

- lufi árus 

 

• étkezési lehetőségek 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy hívjunk meg egy szabadtéri vendéglátással 

foglalkozó céget, akik jegy ellenében biztosítják a lakosságnak az ingyen étkezést 

(szerződés alapján meghatározott mennyiségű és minőségű ételt). Aki ezen felül 

szeretne vásárolni, vagy nem tabajdi lakos, megteheti a cég pultjainál.  Ezzel 

mentesülnének a szervezők a bevásárlás, kipakolás, főzés, tálalás, elpakolás 

gondjától. Viszont a lakosság színvonalas ellátásban részesül. 

Hegedüs Lajos árajánlata mellékelve 

• főzőverseny 

Előre jelentkezés alapján cégek, intézmények, baráti társaságok, stb. saját 

alapanyagokból, saját eszközökkel főznek. Zsűri értékeli az ételeket. Mivel saját 

anyagokat használtak, eladhatják az elkészült ételeket. 

 

• büfé sátor (vállalkozó, ha van, helyi vállalkozó) 

 

Tudomásom szerint a színpadot tűzi a nap. Szükséges lenne a színpad befedéséről 

gondoskodni: - bérelni tetőt a színpad fölé 

- állandó megoldást keresni: vásárolni, vagy csináltatni leszerelhető színpad 

tetőt 

 

 

2013. június 20. 

 

 

 

 

 

Borostyán Krisztina 

        IKSZT, programszervező 


