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Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. november 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Kislak Napja megrendezésének lehetősége

Az előterjesztést készítette: Keserű Zoltán a Szőlőskislaki Részönkormányzat
vezetője
Előadó: Keserű Zoltán a Szőlőskislaki Részönkormányzat vezetője

Tárgyalta: PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK

Tanácskozási joggal meghívott: Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Markó Péter jegyző
Jóváhagyta:

Mészáros Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szőlőskislaki Részönkormányzat ülésein már 2015-ben felvetődött egy „Kislak
Napja” c. rendezvény megszervezése, amely hasonló funkciót töltene be, mint a
már hosszú múltra visszatekintő „Jankovich-telep Napja” rendezvény. Fontos
lenne minden évben egy napot a városrésznek szentelni, amikor színes, minden
korosztálynak kínált programokkal várnánk a helyi, kislaki lakosságot (de
természetesen minden boglárit és idelátogatót is).
Az alulról építkező rendezvény az Összefogás Szőlőskislakért Egyesület és a
Részönkormányzat közös szervezésében valósul meg. Mivel az ősz folyamán több
program is várja a közönséget, így ezt a napot a tavaszi időszakban szeretnénk
megvalósítani, összekapcsolva egy jeles nappal: a Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepével.
Ez
a
nap
katolikus ünnep március
25-én,
amikor
a
közösség Jézus fogantatását ünnepli. (Több szokás is kapcsolódik e naphoz, ez a
nap a legszélesebb értelemben vett termékenység ünnepe, ehhez kapcsolódik az
a szokás, hogy ezt a napot a fák oltására, szemzésére tartják alkalmasnak, vagy
Boldogasszonykor a gyümölcsfáról vágott gallyat eltüzelik, ezzel akadályozva
meg a fák férgesedését).
2017. március 25-e szombatra esik, így ez a nap ideális Kislak Napjának első
megrendezésére (a későbbiekben pedig ehhez az időponthoz igazítanánk –
hétvége – az eseményt).
A szándék egy egynapos program, melynek fő tervezett elemei:
- ünnepi mise
- köszöntő, megnyitó
- kiállítás helyi alkotók, kézművesek munkáiból
- helyben termelt élelmiszerek értékesítése
- játszóház gyermekeknek
- Horváth Iván helytörténeti előadása
- népszokások megelevenítése
- esetleg főzőverseny, helyi bormustra (kislaki házi borok kóstolása)
- kulturális programok délután (nem sok)
- táncest (élőzene, DJ, ?)
Mindezek természetesen felmerült javaslatok, ötletek, ezekből szeretnénk
kialakítani a végleges programot 2017. januárjában.
A rendezvénynek természetesen költség vonzata is van, ezt – a pontos
egyeztetések, árajánlatok után – Balatonboglár Város 2017. évi költségvetési
koncepciójának tárgyalásakor tudjuk a T. Képviselő-testület elé tárni.
Kérem a tisztelt
támogatására.
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Határozati javaslat
a)
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
a Szőlőskislaki Részönkormányzat és az Összefogás Szőlőskislakért
Egyesület közös megrendezésében megvalósítandó Kislak Napja c.
programot, azt a 2017. évi költségvetésében bruttó 200.000 Ft
elkülönített forrással támogatja.
b)
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kívánja támogatni a Kislak Napja c. rendezvény megvalósítását.
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