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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2017. október 26-i ülésére 
 
Tárgy: A XXV. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének 

véleményezése  
 
Ikt.sz.: LMKOH/73/8/2017. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 
31/2015. (XII. 18.) rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján a Lajosmizsei 
Napok programtervezetét és annak költségvetését Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára a tárgyév január 5. napjáig küldi meg Lajosmizse Város Polgármestere részére, aki a 
januári soros Képviselő-testületi ülés elé terjeszti. 
 Az elmúlt bizottsági üléseken szó esett arról, hogy a 2018-ban esedékes 25 éves városi 
évforduló alkalmából a XXV. Lajosmizsei Napok keretében új programok is kerüljenek 
megszervezésre annak érdekében, hogy a neves előadókat leszerződhessük és a szervezés 
előkészületeit már ebben az évben el tudjuk kezdeni. 
 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatója megküldte a XXV. 
Lajosmizsei Napok programjának és költségvetésének tervezetét, mely az előterjesztés 
mellékletét képzi. 
  

A rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a Lajosmizsei Napok végleges 
programtervét az Önkormányzat éves költségvetésével egyidejűleg fogadja el. 
 
 

Határozat-tervezet 
…../2017. (….) ÖH. 
XXV. Lajosmizsei Napok program- és  
költségvetési tervezetének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXV. Lajosmizsei Napok 
program- és költségvetési tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja azzal, hogy az alábbi programok megvalósításáról dönt a 2018. évi 
költségvetés terhére: 
………………… 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
2018. évi költségvetés tervezésénél a határozat 1) pontjában meghatározottakat vegye 
figyelembe. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. október 26. 
 
Lajosmizse, 2017. október 12. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

XXV. Lajosmizsei Napok 
programtervezet 

2018. 08. 18-21. 
 

2018. augusztus 18. (szombat) Lajosmizse 2018 - Kiállítás és Vásár kísérő programokkal a 
sportcsarnokban 
(részletes tervezet a következő oldalon) 

 
2018. augusztus 19. (vasárnap) Családi főzőnap   Helyszín: Iskola-tó partja 

10.00 Szabadtéri programok megnyitása 

A délelőtt folyamán a 70 éves Benke Laci bácsi köszöntése. Meghívott vendégek: Fehér 
Asztal Lovagrend tagjai 

12.00 Nótaműsor 
14.00 Főzőverseny eredményhirdetése 

15.00 Interaktív gyermekprogramok, kézműves foglalkozások 
19.00 Élő koncert - Bikini együttes (feltételesen lefoglalt időpont) 
21.00 Tűzijáték (VAGY A 2017.08.21-I KEDDI PROGRAM UTÁN) 
22.00 Rulett együttes fellépése 

  
2018. augusztus 20. (hétfő) Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 

16.00 Szent István napi megemlékezés és koszorúzás 

Az ünnepi műsor után városi kitüntetések átadása, majd a Sportcsarnokban a kiállítás 
zárása 

  
2018. augusztus 21. (kedd) Helyszín: Iskola-tó partja szabadtéri színpad 

19:00 Zenei előadás a fő műsor előtt 
20.00 Ezeregy év – Történelmi tánc-show Experidance produkció 

21.30 Tűzijáték (VAGY A 2017.08.19-I VASÁRNAPI KONCERT  UTÁN) 
 
 
 

 
 Guti Istvánné 
 igazgató 
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Lajosmizse 2018 - Kiállítás és Vásár  

Kísérő rendezvények - Javaslat 
 
Lajosmizse várossá válása 25. évfordulójának méltó megünneplésére készül. A korábbi 
egyeztetések alapján az ünnepi programok rendezvénykerete a Lajosmizsei Napok, a benyújtott 
pályázat, a testvérvárosi találkozó. Ideje 2018. augusztus18-19-20-21. Szombat-vasárnap-
hétfő-kedd. 
 
A fentiek alapján, a Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatába javaslom beilleszteni a 
Lajosmizse - Expo újbóli megrendezését a Sportcsarnokban; a Jász Vendégkerttel a kollégiumi 
belsőudvarban; a Testvérvárosok meghívásával; hagyományőrző jellegű felvonulással 
városunkban; Felsőlajossal kötendő testvértelepülés szerződés ünnepélyes beiktató 
rendezvényével; hagyományápolást és értékteremtést szolgáló programok megrendezésével.  
 
Expo házigazdája: Lajosmizse. 
Kiállítók: Lajosmizse gazdasági szereplői, a közszféra szervezetei, a kultúra, a művészet, a 
sport képviselői, a civil szféra szereplői, magánszemélyek.  
Meghívott vendégek: a testvértelepülések. Ők is kiállítanak/kiállíthatnak. A meghívókat 
javaslom már az idén elküldeni. 
 
A felhívást a Hírlapban érdemes közzétenni. A felhívás szerint várnánk azokat a kiállítókat, 
akik cégüket, szervezetüket, tevékenységüket, eredményeiket bemutatnák, a helyi 
értékteremtésben résztvevő személyek, gazdasági vállalkozások, művészek, sportolók, civilek, 
magánszemélyek. Fontos, hogy tevékenységüket, eredményüket a lakosság megismerje, s 
azokat ily módon a helyi nyilvánosság elé tárjuk.  
 
Kiállítók díjazása a Lajosmizsei Önkormányzat és a látogató közönség szavazatai alapján 
Kategóriákra javaslat: 1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának díja, 2./ Közönség díja   3./ 
Legszebb stand díja,  4./ Legfiatalabb kiállító díja, 5./ Hagyományőrzés díja… 
 
A részvétel feltétele: A kiállításon történő részvétel térítésmentes. Költségek: A kiállító 
gondoskodik saját installációja megvalósításáról és költségei viseléséről. Azok a kiállítók 
számára, akiknek már az elmúlt időszakban is az önkormányzat viselte standjuk paraván 
bérlési költségeit, ezt biztosítani szükséges jövőre is. 
 
Hírlap külön száma a települési bemutatkozásokra, kiállítók bemutatkozására.  
 
A jeles évforduló alkalmával javaslom „Lajosmizse 2018” pályázat kiírását, amelynek 
témája lehet gazdasági, közigazgatási, kulturális, művészeti, sport vagy bármely más jellegű. 
Legfontosabb, hogy a pályamű, létrehozott alkotás, kutatás, könyv, művészeti alkotás, 
kiemelkedő eredmény… méltán reprezentálja településünk múltját, értékeit, jellegzetességeit 
akár egyéni, akár csoportos munka eredményeképpen keletkezik,vagy legyen az jövőbe mutató 
terv, elképzelés. A zsűri lenne a Helyi Értéktár Bizottság, akik tagjai értékelnék a beérkezett 
pályaműveket. A legsikeresebbeket a kiállításon bemutatnánk, s a város díjazná.  
 
Lehet különböző kategóriákat létrehozni: 1./ Gazdasági kategória, 2./ Kulturális kategória, 3.    
Művészeti kategória, 4./ Fiatal szakemberek kategória, 5./ Hagyományőrzés, értékteremtés 
kategória… 
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A rendezvények újdonsága lenne, hagyományteremtő jelleggel olyan települések meghívása, 
akik bemutatnák: a történelmi gyökereik ápolását, identitásuk őrzését, bemutatnák a 
folklórjukat (népzene, néptánc, viselet, szokások…), kézművességük gazdagságát. 
 
2018-ban bemutatkozna: Jász hagyományokat, értékeket - Jászberény és Lajosmizse városok.                                          
Kun hagyományokat, értékeket – Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas városok. E témakőrben 
lehet viselet- néptánc- és népzenei bemutatók, színdarabok, kiállítások.. 

 
Program tervezet 

 
2018. augusztus 18. szombat 
  9.00 h Vendégek fogadása Városházán 
  9.45 h Gyülekezés a Városháza előtt  
10.00 h Felvonulás valamelyik Lovas Bandérium biztosításával, meghatározott útvonalon 
10.30 h 25 éves városi jubileumi emlékműsor a Sportcsarnokban 
             Testvérvárosi delegációk és vendégek ünnepélyes zászlós bevonulása 
             Vendégek köszöntése 
              Lajosmizse és Felsőlajos testvérvárosi szerződésének ünnepélyes aláírása 
              Az új testvértelepülés köszöntése  
              Lajosmizse 2018 - Ünnepi Kiállítás és Vásár megnyitása 
              Folklórműsor 
Kiállítási nyitva tartás: 9.00-21.00 h 
 
13.00 h Jász Vendégkert nyitása 
15.00 -21.00 h „Hagyomány és értékteremtés” címmel változatos folklórműsorok a helyi, 
a testvértelepülések és más vendég települések bemutatkozásával: viselet-, népzenei-, 
népdal-és néptáncbemutatók a kiállító teremben lévő színpadon 
 
2018. augusztus 19. vasárnap  

Kiállítás megtekintése (mivel a Tóparton lesznek egész napos programok, főzőnap, 
koncertek, bemutatók, vasárnap a Sportcsarnokba nem javaslok programot, csak magát a 
kiállítás megtekintését). 

 
Kiállítási nyitva tartás: 9.00-21.00 h 
 
2018. augusztus 20. Hétfő  
 
19.00 h  Kiállítás zárás és eredmények hirdetése  
Kiállítási nyitva tartás: 9.00-19.00 h 

Az aug. 20-i ünnepséget (Műv.Ház) követően lehetne bezárni a kiállítás kapuit.  
Eredmények kihirdetése, díjak átadása. 
Záró fotó a kiállítókkal, szervezőkkel. 
Záró fogadás: Kiállítók, díjazottak, kitüntettettek, vendégek, testvérvárosi települések 
búcsúfogadása. 

 
Költségeket jelen javaslatban nem kellett szerepeltetni. Média, különleges, illusztris vendégek 
meghívása városunk népszerűsítése és kedvező helyzetbe hozása érdekében. 
         
 Józsáné dr. Kiss Irén 

 


