Tisztelt Résztvevők!
A járványügyi helyzetet figyelembe véve, elkezdjük szervezni a Város Napja elnevezésű rendezvényt.
Terveink szerint a Város napja 2022. május 21-én kerül megrendezésre. Helyszín, az elmúlt évhez
hasonlóan az Atom tér és a Csengey Dénes Kulturális Központ környéke.
Az előző évhez hasonlóan állítjuk össze a két napos programot, amely a péntek esti paksi, illetve paksi
kötődésű zenekarok bemutatkozásával veszi kezdetét. A szombati programon – az elmúlt évek
tematikáját követve – lehetőséget biztosítunk a bemutatkozni vágyó amatőr művészeti csoportoknak,
cégeknek, illetve civil szervezeteknek az általuk igényelt sátorban, illetve a Líra könyvesbolt előtt
felállított színpadon 20 perc műsoridőben. A fellépést, illetve a sátrukban bemutatót vállaló
csoportok, szervezetek a jelentkezési lappal együtt csatolják a programismertetőjüket.
Az igényelt sátrakat, padokat, asztalokat – természetesen az eddigi évekhez hasonlóan – biztositani
tudjuk. A felvonulásra is lesz lehetőség. A felvonulás a Pollack és az Építők utca sarkáról indul, végig az
Építők útján, majd lekanyarodik a Kishegyi útra. A Barátság útról a SPAR parkolójába bekanyarodva
érik el az Atom tér déli részét, melyen tovább haladva a könyvesbolt elött felállított színpadon a
polgármester köszönti a felvonulókat.
A délelőtt 10 órakor kezdődő egésznapos programon fellépő színpadiprodukciókra maximum 20
percet tudunk biztosítani a jelentkezők számától függően.
A rendezvényre való jelentkezést e-mailben a ruff.ferenc@paks. hu címre várjuk, illetve telefonon is
kérhetnek felvilágosítást a 20/93-94-776-os telefonszámon.
A felvonulásra való jelentkezési lapot Patkós Attila címére kérjük elküldeni a patkosattila@csengey.hura, illetve a 75/830-354-es telefonon kérhetnek felvilágosítást a felvonulással, illetve a táblákkal
kapcsolatban.
A halászléfőzőversenyre való jelentkezési lapot Cselenkó Erika címére kérjük elküldeni
cselenkoerika@csengey.hu, illetve a főzéssel kapcsolatos kérdéseikkel kereshetik a 75/830-353-as
telefonszámon.

2022. április 8-ig e-mailben, a kitöltött jelentkezési lappal jelezzék részvételi szándékukat
és eszközigényüket! A határidő utáni jelentkezést nem áll módunkban elfogadni! A
határidő dátuma felvonulásra és a főzőversenyre is vonatkozik.
A jelentkezési lapok letölthetőek a paks.hu honlapról!
Köszönöm előre is a munkájukat! Kérdés esetén kollégáink állnak szíves rendelkezésükre.

