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ELŐTERJESZTÉS
A VÁROS NAPJA (2018.06.02.) ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL
A Képviselő-testület döntése szerint idén a Város Napját június 2-án ünnepeljük. A
rendezvényre javaslom meghívni testvérvárosaink – Kalinovac, Bönnigheim és
Szentegyháza – négy-négy fős küldöttségeit. Az elismerő oklevélben részesülő volt
polgármesterek, Kornelius Bamberger és Branko Sobota természetesen külön
értesítést és meghívót kapnak a kitüntetésről.
A Leader program keretében pályáztunk a Város Napja megrendezésére, ebből a
támogatásból több színvonalas program is megvalósulhat ezen a hétvégén.
A Borudvar és a Boglári Buborék is nyitva tart (az időjárás függvényében), a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Boglári Csoportja kirakodóvásárt rendez és a sátrat
is a megszokott helyen állítjuk fel. Javaslom, hogy ezen a hétvégén a Buborékban
adjunk a látogatóknak 50% kedvezményt a belépődíjból.
Tervezett program:
Június 1. (péntek):
Testvérvárosi delegációk érkezése (fogadás a Fischl-házban, szállás az apartmanban
és a kollégiumi szobáinkban).
Felelős: Mészáros Miklósné
Június 2. (szombat):
10.00 Ünnepi testületi ülés, kitüntető díjak átadása, majd fogadás (Fischl-ház)
Felelős: Kánya Erika, Mészáros Miklósné, Ágoston Éva, Csere Viktória
Ezen a napon adjuk át az új ravatalozót (a pontos időpont egyeztetés alatt) és terveink
szerint az egyik játszóteret. A Pedagógus Napi ünnepségre (sátor) a meghívókat és a
kulturális műsort egyeztetni kell az intézményvezetőkkel.
Szokás szerint 18.00 óra körül kezdődik a közös vacsora a sátorban, melyet a Városi
Konyha főz. A TESCO-val már a hagyományos támogatásról már tárgyaltunk.
Az utcabálra szeretnék olyan zenészeket hívni, akik gondoskodnak a színvonalas
muzsikáról és a jó hangulatról.
Június 3. (vasárnap):
Vitorlás kirándulás a testvérvárosi vendégekkel.
Június 4. (hétfő):
Testvérvárosi vendégek elutazása.
Balatonboglár, 2018. április 19.
Mészáros Miklós
polgármester

