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3 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

Tolmácsi Rockfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzathoz az alábbi megkeresés érkezett, az előterjesztés mellékletét képező 
mellékletekkel: 
 
 
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Tolmácsi Képviselő Testület!  
  
A Felső Kocsma idén is szeretné megrendezni a Tolmácsi Rockfesztivált, mely az idén 
kiegészülne egy Motor Stunt Országos Bajnoksággal, mely a MAMS (Magyar Autó és Motor 
Sport) szövetség országosan elfogadott fordulója. A csatolmányban található 
térképrészleten látható, hogy a Tolmács belterületén található Zarándok, Allomás utca - 
Béke utca közötti szakaszt szeretnénk igénybevenni. A rendezvény tervezetten 2019 
augusztus 31.-én kerülne megrendezésre. Ehhez kérném egyenlőre az előzetes 
hozzájárulásukat. 
   
Tisztelettel: 
Majer Attila 
Felső Kocsma - II. Tolmácsi Rockfesztivál és Stunt OB.” 
 
 
 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a Tolmácsi Rockfesztivállal kapcsolatos kérelem tekintetében 
döntést hozni szíveskedjen! 
 
 
Tolmács, 2019. április 23. 
  
 Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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Stunt Riding Országos Bajnokság 5. 
forduló 2019.08.31.



Tolmácsi 
Rockfesztivál� A helyszín:

� Tolmács község Nógrád megyében található a Börzsöny lábánál a 2-es számú
fıút mellett. Budapesttıl 60 km-re.  
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A kezdetek:

2018 májusában egy baráti beszélgetésként indult a 
fesztivál ötlete. A beszélgetést tettek követtek és 
baráti, társadalmi összefogással megvalósítottuk a 
rendezvényt. Számos támogató is mögénk állt: helyi 
vállalkozók, magánemberek. Van aki anyagiakban, van 
aki tettekkel vette ki a részét az elıkészületi , 
megvalósítási munkálatokból.

A teljesség igénye nélkül:

�Tolmács Község önkormányzata (színpad, 
rendezvénysátor, hangosítás) 

�Enbi Hungary Kft. (anyagiak)

�Rétsági Rendırkapitányság (lebonyolítás)

�Li-Ko Kft (anyagiak)

�Továbbá magánemberek a területrendezésben, 
lebonyolításban…

�Az elsı fesztiválon a helyi és környékbeli 
vállalkozókat, fellépıket részesítettük elınyben. 
Természetesen, a velünk, a kezdetektıl mellettünk 
állókkal szorosan együttmőködve szeretnénk bıvíteni a 
rendezvényt. Szeretnénk megvalósítani egy olyan 
közösséget, rendezvényt ahol a kicsiktıl a nagyokig, 
fiataltól az idısebbekig, a motorozás szerelmeseinek 
egy maradandó, évenkénti ismétlıdı hagyományt 
teremteni. Ennek az alapjait már letettük.
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� 2018 as programjaink:

� Motor áldás, majd felvonulás rendırségi felvezetéssel.

� Gyorsulási és lassúsági verseny.

� Stunt Riding bemutató / RRT:Jobbágyi Péter és Balla 
Balázs (Guinness rekorder)

� Gyermekotthon lakóinak élménymotoroztatása.

� Koncertek (Crazy Granat, Kitti Live)

� A Tolmácsi Rockfesztivál egész ideje alatt jótékonysági 
gyüjtés a Szátoki Gyermekotthon javára.
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� A 2018 as fesztivál plakátja:



Tolmácsi Rockfesztivál

� Közösségünk mindig 
szem elıtt tartja az 
értékeket, ezért a 
rendezvény keretein 
belül jótékonysági 
győjtést is rendeztünk. 

Ezt továbbra 

sem szeretnénk 

megszakítani!
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� 2019-ben a rendezvényünk elnyerte a MAMS 
által versenyként kiirt Stunt Riding Országos 
Bajnokság 5. fordulójának a rendezési jogát. 
Igy a Tolmácsi Rockfesztivál immár egy 
országos rendezvény kiván lenni.
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� 2019 tervezett programjaink (szervezés alatt):

� Stunt Riding versenyek (kb.:15 versenyzı)

� Pályabejárás

� Szabadedzés

� Bajnokság lebonyolítása a MAMS 
szabályrendszer szerint

� Közben (szervezés alatt):

� Gyermekprogramok

� Boksz utca látogatás

� Rendırségi bemutató motorral, KRESZ 
alapismeretek

� Játszótér, ugrálóvár

� Motor Forgalmazók újdonságainak 
bemutatása

� Veterán autó, motor, traktor kiállítás

� Motoros felvonulás gyerekek futómotoros 
felvezetésével

� Off Road élményautóztatás

� Élménymotoroztatás

� Koncertek (szervezés alatt)
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Köszönjük, hogy 
megtekintette rövid 

bemutatónkat.
Amennyiben felkeltettük érdeklıdését a

II. Tolmácsi Rockfesztivál

iránt, úgy örömünkre szolgálna Önöket is a 
rendezvény szponzorai között tudni.

Majer Attila

Fıszervezı






