
 

Tisztelet Lakitelekiek! 
 

A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) két héten keresztül 1-1 napos kulturális programot szervez 
Lakiteleken. 

Az 1 napos ingyenes rendezvénynek része egy színházi előadás (amely a Tőserdei Autós Kempingben 
felállított sátorban lesz), valamint a Népfőiskolán és az NMI új épületében lévő idegenvezetés. A program 
egy ebédet is tartalmaz.      

Lakitelek számára 3 előadást biztosítanak, minden előadásra maximum 50 főt delegálhatunk. 

 Az előadások időpontjai: 

2020. július 25-e, délelőtti csoport: 50 fő 

2020. július 25-e, délutáni csoport: 50 fő   

2020. július 26-a, délelőtti csoport: 50 fő 

 Július 25-ei előadás: Soproni Petőfi Színház / Forrás Kulturális Alapítvány – Mindörökké 
Júlia c. előadása 

Július 26-ai előadás: Esztergomi Várszínház – „Végy kardjaidra idő…” c. előadása 

 Kérjük, éljenek a lehetőséggel és minél hamarabb jelezzék a részvételi szándékukat. A 
jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk befogadni a maximális  (50 fő/előadás) 
létszámkeretig. Ebben köszönjük a megértésüket! 

 A jelentkezéseteket Galgóczy Zsoltnak lehet megadni, aki készségesen áll a rendelkezésükre. Ő 
szervezi meg a jelentkezők szállítását is, amely busszal történik majd. Az indulás helyszíne a 
Közösségi tér lesz. Az indulás idejéről szintén Zsolt tud majd tájékoztatni. 

Galgóczy Zsolt elérhetősége:   

Tel.: +36 30 370 70 60 

E-mail: muvhaz@lakitelek.hu vagy kozossegiter@lakitelek.hu 

Az NMI programsorozat részletes, egész napos leírása (tehát, nem csak a színházat foglalja 
magában). 

A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával színházi 
előadások látogatására biztosít térítésmentes részvételi lehetőséget a választókerület önkormányzatai 
számára. 

2020. július 23. – augusztus 5. között 28 alkalommal 5 különböző színházi előadás megtekintésére 
nyílik lehetőség a Lakitelek- Tőserdőben lévő Kemping területén felállított cirkuszi sátorban. 
(Tősfürdővel szemben lévő, tiszaalpári úttól beljebb lévő területen.) 
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Az egész napos program az alábbiakat tartalmazza:  

• Színházi előadás megtekintése cirkuszi sátorban Lakiteleki Tőserdőben (50-100 perc, 
előadásonként változó időtartam szünet nélkül) 

• Hungarikum Liget területének, épületeinek vezetett csoportos megtekintése 
• Nemzeti Művelődési Intézet Székházának vezetett megtekintése 
• Ebéd (gulyásleves, kenyér, kapucnika – káposztás bukta, 0,5l ásványvíz) 
• Utazás bérelt autóbuszokkal, 30-45 fő közötti létszám (a csoportok maguk egyeznek meg a 

szolgáltatóval, a megrendelés alapján a busz költséget az NMI rendezi) 

Délelőtti csoport 
9.30-10.30 Megérkezés Lakitelek Tőserdő Kempingjébe, ott sátrakban lehet helyi termékeket 
vásárolni, elmenni mosdóba, büfébe 
10.30-12.00 Színházi előadás Cirkuszsátorban 
12.00-13.00 Ebéd (gulyásleves, kenyér, kapucnika – káposztás bukta, 0,5 l ásványvíz) 
13.00-13.15 Busszal át a Nemzeti Művelődési Intézet Székházhoz a kijelölt pontra 
13.15-15.15 Nemzeti Művelődési Intézet Székházának és a Hungarikum Ligetnek a megtekintése 9 
pontról indulva. A sétán túl lehetőség van ajándéktárgyak és kötetek vásárlására 
 
Délutáni csoport 
10.00-10.30 Megérkezés Nemzeti Művelődési Intézet Székházához a kijelölt pontra 
10.30-12.30 Nemzeti Művelődési Intézet Székházának és a Hungarikum Ligetnek a megtekintése 9 
pontról indulva. A sétán túl lehetőség van ajándéktárgyak és kötetek vásárlására 
12.45-13.00 Busszal át Lakitelek Tőserdő Kempingjébe a Cirkuszsátorhoz 
13.00-14.30 Ebéd (gulyásleves, kenyér, kapucnika – káposztásbukta, 0,5 l ásványvíz) 
Sátrakban lehet helyi termékeket vásárolni, elmenni mosdóba, büfébe 
14.30-16.00 Színház előadás Cirkuszsátorban 
16.00 Hazaindulás 

A teljes programon való részvétel (utazás, étkezés, előadás, vezetett körséták) ingyenes, de előzetes 
jelentkezéshez kötött!  

 

 

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! 

 

Lakitelek Önkormányzata 


