
Az én Bicském 
Gyermekszemmel a város 

Rajzpályázat óvodásoknak és iskolásoknak 
 

Témánk Bicske, az otthonunk illetve épített és természeti környezetünk, mindaz, ami kifejezi, hogy miért 
szeretünk itt élni. 

 

Rajzold le a családod, barátaidat, bárkit vagy bármit, ami Bicskéhez kapcsolódik. 
 

A pályázatokat korcsoportonként értékeljük és díjazzuk: 
I. korcsoport: óvodások 

II. korcsoport: 1-4. osztály 
III. korcsoport: 5-8. osztály 

A műveket A/4-es méretben, szabadon választott technikával készítheted.  
Egy pályázó, egy alkotással nevezhet. 

Fontos: A rajz hátoldalára írd rá a nevedet, életkorod, óvodád vagy iskolád nevét, felkészítő tanárod vagy 
szülőd nevét, elérhetőségét. Arra kérünk Benneteket, hogy adjatok címet az elkészült alkotásoknak! 

 
A pályázatokat április 25-ig várjuk a Művelődési Központban. 

A beérkezett pályaműveket a Művelődési Központban  
2016. május 9. és 31. között kiállítjuk. 

Szeretsz rajzolni? Itt az alkalom, hogy megmutasd tehetségedet! 
 

 
 
 

Bicske a mi városunk 
Városismereti kalandjáték  

általános és középiskolásoknak, családoknak, közösségeknek. 
 

Ismered a várost? Sokat tudsz róla? Bejártad már zegét-zugát? Szeretnéd még jobban megismerni? 
Ha csak egy igen is a válasz, akkor ne hagyjátok ki a bicskei kalandjátékot, s jelentkezzetek 3-5 fős csapatokkal 

a Művelődési Központban! Játékos ügyességi és szellemi feladványok várnak Rátok! 
Jelentkezéskor kapjátok meg az első feladatlapot, melynek leadási határideje: 2016.március 17. 

Ezután kéthetente kaptok újabb feladványokat a 
 kalandjatek@bicskemuvhaz.hu címről.  

Játék/pontgyűjtés ideje: 2016. március 18-május 13. 
Eredményhirdetés:2016. május 

 
Díjazás: Hosszú hétvége Zánkán (szállás 3 éjszakára), könyvcsomagok. 

 
Felkészüléshez ajánlott irodalom, melyet minden csapat a jelentkezéskor ajándékba megkap: Bicske építészeti 

emlékei, köztéri szobrai, emlékművei, a XXI. század elején (2006), Bicskei Napok emlékkönyv (2006) 
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Elmesélem Neked 
címmel 

történetírói pályázatot  
hirdetünk 

 
A pályázatra Bicskével kapcsolatos életképek, emlékek (életutak, sorsok, történetek, események, emberek) 

feldolgozását, olyan írásokat várunk, amelyekben elmesélik élményeiket, tapasztalataikat, amit Bicskén éltek át, s 
helytörténeti jelentőségük lehet. Vagy vessék papírra Bicske történetének egy-egy fontos mozzanatát, esetleg 

családjuk történetét. Bármely korból, történelmi időszakból lehet ihletet meríteni. 
 

A pályamű mellé kérjük feltüntetni: 
az írója nevét, életkorát, elérhetőségét, diákok esetében az osztályát, az oktatási intézmény nevét, felkészítő 

tanár nevét. 
 

A pályázat terjedelme maximum 5 gépelt oldal, (Ariel betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz), fotókat, 
szkennelt dokumentumokat mellékletként kérjük leadni. 

Egy pályázó maximum két művel pályázhat. 
Beküldési határidő: 2016. augusztus 30. 

Felolvasással egybekötött eredményhirdetés: 2016. szeptember 
 

A pályázat leadható: 
személyesen a Művelődési Központban 

postai úton (Bicske, Kossuth tér 20.) 
emailben a bicskemuvhaz@gmail.com címen. 
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