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Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt év is eredményes, közösségi programokban gazdag év volt a 
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár életében. Színes változatos programok adtak 
lehetőséget a bicskei és környékbeli fiataloknak, időseknek, családoknak a szabadidő tartalmas 
eltöltéséhez. 
 
A 2017-es évet hagyományosan jótékonysági újévköszöntő 
műsorral nyitottuk, melynek keretében idén a Prelúdium 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak és tanárainak 
Fényhajó című pantomimelőadását tekinthette meg a 
közönség a Fiatalok Házában. A művészeti vezető Karsai 
János pantomim művész volt. Újévi köszöntőt mondott 
Pálffy Károly Bicske város polgármestere. Az adományokból 
befolyt összegből Bicske Város Önkormányzata egy 
jótékonysági alapot hozott létre. 
  
 
A Magyar Kultúra Napját Művelődési Központunk a 
Magyarock Dalszínház Csoportterápia című darabjával 
ünnepelte, mely a Madách Színház musical pályázatának 
díjnyertes darabja. A műsor a sok éve népszerű Thália bérlet 
keretében valósult meg. A színház szerelmesei az elmúlt 
évben is kitűnő darabokat nézhettek meg. Igyekszünk 
tartalmas, színvonalas, szórakoztató előadásokat szervezni 
évek óta visszajáró közönségünknek.  
 
A bicskei Dumaszínházat egy új közönségrétegnek, a humor kedvelőinek szerveztük. Ez volt a 
harmadik évad a nevetés jegyében. Januárban Bellus István önálló estjén, majd márciusban Aranyosi 
Péter Négybetűs szavak című előadásán szórakozhatott a közönség. 
A Színházbarátok köre 2017-ben is négy alkalommal látogatott el egy-egy előadásra, Budapestre a 
József Attila Színházba. A Maróti Lajos bérlet keretében, januárban Bohumil Hrabal örök darabját, a 
Sörgyári capriccio-t tekintették meg, majd februárban Molnár Ferenc színművét, az Üvegcipő c. 
előadást. 
 
 
Gyermekbérlet sorozatunk több évtizedes múltra tekint 
vissza, óriási népszerűségnek örvend a gyerekek körében. 
Délelőttönként a Törpikék bérlet az óvodásoknak, a 
Mesevarázs bérlet a kisiskolásoknak nyújt önfeledt 
szórakozást. Januárban érkezett hozzánk a 
Gyermekszínházi bérlet legnépszerűbb darabja, a Süsü, a 
Fogi Színház előadásában. 
 



Az új év első hónapját újdonsággal zártuk: a Mozgó Mozi Kft. 
jelentkezését elfogadva havonta egy alkalommal premierfilmek vetítésébe 
kezdtünk a Fiatalok Házában. A Fiatalok Háza épülete régen moziként 
funkcionált, úgy gondoltuk, hogy filmek vetítésével pótoljuk egy kicsit a 
régi mozi hiányát.   
 
 
 
 
2017-ben is folytatódtak a Nagyinet, ingyenes informatikai 
kompetenciafejlesztő foglalkozások a könyvtárban. A Kreatív olvasók 
klubjának összejövetelén a quilling technikát Fehérné Farkas Ágnes 
pedagógus mutatta be az új kreatív ötletek után érdeklődőknek. Az 
elmúlt évben is nagy sikere volt a Falon mese és Papírszínház 
előadásoknak a könyvtárban. A Mazsola és a hóember, a Piroska és a 
nagy Mágus sok családnak, kicsiknek és nagyoknak nyújtott remek 
kikapcsolódást. 
 

A farsangi hónapot farsangi játszóházzal ünnepeltük: 
Maskarások, bolondok című kézműves, kreatív programunkkal, 
ebben az évben is csatlakoztunk a Kultúrházak éjjel-nappal 
rendezvénysorozathoz. Ez évben is nálunk tartotta farsangi 
ünnepségét a Szent László Általános Iskola, a Bicske Városi 
Óvoda József Attila Utcai Tagóvodája és a József Attila 
Általános Iskola, amely iskola február hónapban még 
fennállásának 40. évfordulóját is Művelődési Központunkban 
ünnepelte. 
 

Ötödik színházi bérletünk, a Filharmónia Bérlet, melynek célja 
továbbra is a komolyzene megismertetése és megszerettetése 
az iskolás korosztállyal – februárban folytatta a 2016/2017-es 
évadot, továbbra is Bicske Város Önkormányzatának 
támogatásával. Ezúttal Ilyen a jazz címmel háromtagú jazz 
zenekar: Bágyi Balázs, Balásy Szabolcs és Horváth Krisztián állt 
Művelődési Központunk színpadára, ennek a különleges, 
sokoldalú zenei műfajnak bemutatására. 
 
2016-ban került sor először Bicskén városi disznótorra, melyet hagyományteremtő szándékkal és 
hagyományos eszközökkel rendezett meg Bicske Város Önkormányzata. 2017-ben a Művelődési 
Központtal, a Barátság Nyugdíjas Klubbal, a Bicskei Gazdasági 
Szervezettel és a Városi Konyhával együttműködve második 
alkalommal került sor a jó hangulatú II. Hagyományőrző 
Disznótorra, melyet a bicskei ovisok népszokásokat felelevenítő 
műsora egészített ki a Város Kemencéjénél. Malactallérokért 
hurkát, kolbászt, orjalevest, toroskáposztát és más 
finomságokat lehetett vásárolni. A tallérokból befolyt összeget 
az önkormányzat adományként odaadta a rászorulóknak.   



A Gondolatok 50 év felettieknek c. ingyenes előadássorozat 
népszerű a nyugdíjasok körében. Januárban az 
öregedésfiziológiai és lelki folyamatáról tartott előadást Erdélyi 
Dorottya, februárban pedig a helyes táplálkozásról tartott 
előadást Lovasné Báder Katalin pedagógus. Az előadások 
Bicske Város Önkormányzatának szervezésében valósultak 
meg. 
 
 
A könyvtárban gombaismereti előadást tartott Bognár Farkas 
Gábor, a könyvtár munkatársa. A Nemzetközi Könyvajándék 
Nap alkalmából családi könyv csereberére került sor február 14-
én, majd a következő napon a kreatív olvasók Jakabné 
Borostyán Krisztina gyöngyékszer készítésével ismerkedhettek 
meg. 
 
 
 
Márciusban új klubot indítottunk útjára: Vida Renáta vezetésével társastánc 
és senior tánc csoportok alakultak a klasszikus társastáncok elsajátításáért 45 
év alatti és feletti korosztályban. A klub sikeresen indult, a klubtagok száma 
magas, a résztvevők aktívak. Március elején a Mazsola és Tádé című 
bábjátékot láthatták kicsik és nagyok, valamint helyszínt adtunk a Prelúdium 
Zeneiskola és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola kiskórusa számára a 
Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett Kodály 
emlékest megrendezéséhez. 
 
Nőnap alkalmából Mészáros János Elek hagyományos nőnapi koncertjét 
rendeztük meg, hatalmas sikerrel, két teltházas előadással.  
 
 
Az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc tiszteletére 
minden évben történelmi játszóházat rendezünk. Ezen a 
foglalkozáson a  résztvevő gyerekek és szüleik huszárdobot, 
viaszpecsétet és gyöngykokárdát készítettek, megismerkedtek a 
Kossuth kiflivel, majd énekkel és tánccal zárult a játszóház. 
Interaktív kiállítással összekötött tudományos fizika show-ra 
invitáltuk hónap végén az iskolásokat, amely szintén teltházas 
sikert aratott. A bicskei iskolákon kívül a környező 
településekről, Herceghalom, Csabdi, Felcsút, Alcsútdoboz 
iskoláiból is jöttek látogató csoportok. 



Márciusban Némáné Nagy Júlia Víz és olaj című nagyszabású kiállítását tekinthették meg a látogatók. A 
kiállítást Dr. Béres Klára a Béres Zrt. ügyvezető igazgatója nyitotta meg a Hajnali vándorok népzenei 
együttes közreműködésével.  
 
 
Magyar népviseletek és népi hímzések címmel Népi 
díszítőművészeti szakkörünk állított össze egy különleges 
kiállítást áprilisban, melyen különböző tájegységek 
népviseletébe öltöztetett, textilre varrott babákat és párnákat, 
keresztszemes kézi munkákat mutattak be a közönségnek.   
 
 
 
 
A könyvtár népszerű Olvassunk egymásnak! című kétnapos 
felolvasó összejövetele is március végén zajlott, a szokásos 
nagy létszámú résztvevő és jó hangulat mellett. 
 
 
 
 
 
Áprilisban zártuk Thália- és Gyermekszínházi bérletsorozatainkat a Körúti Színház Jelenetek két 
házasságból és a Szabad Ötletek Színháza Húsvét című darabjaival.  
 
 
Hagyománya van már húsvét közeledtével a játszóházaknak. A 
tavaszi szünetben három napon keresztül húsvéti játszóházakat 
szerveztünk: a tojásfestés különböző hagyományos és modern 
technikáival ismerkedhettek a gyerekek, illetve nyuszi, kakas, 
csibe és egyéb formájú tojástartókat készítettek.   
 
 
 
 
 
 
A Költészet Napja alkalmából idén is megrendeztük Ülj le közénk és 
regélj! című vers-, mese és prózamondó találkozónkat. Nagy öröm 
számunkra, hogy évről-évre lankadatlan lelkesedéssel jönnek hozzánk 
az óvodások, iskolások a város szinte összes tanintézményéből, hogy 
szavaljanak, meséljenek egymásnak. Idén összesen 54 diák nevezett a 
találkozóra. A 2016-os nagy sikerre való tekintettel idén is 
megrendeztük az Utazó Planetárium csillagászati ismeretterjesztő 
órákat óvodás és iskolás csoportoknak. Ezen a napon, 10 előadáson 
20 csoport vehetett részt.  



A könyvtárban április elején Lóczy István az Inmedias kiadó 
vezetője, Adam Müller Guttenbrun: A szülőföld harangjai c. 
könyvét mutatta be. Helyismereti estek keretében pedig Lakatos 
István Kossuth- és Baumgarten-díjas, bicskei születésű költő 
emlékére, születésének 90. évfordulója alkalmából emléktáblát 
helyeztünk el a könyvtár falán, melyet Varga Katalin, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum kézirattárának főmuzeoloógusa leplezett le, a 
Lakatos-hagyaték ismertetése után.  
 
 
A táblaavatás után Mohainé Fejes Ágnes ismertette a költő 
bicskei munkásságát Jakabné Borostyán Krisztina és Mohai 
Elek közreműködésével, akik Lakatos-verseket szavaltak. 
 
 
 
 
 
Áprilisban zárult a Filharmónia Bérletsorozat a Duna Szimfonikus Zenekar Zenélő földgömb című 
műsorával. 



Májusban a könyvtár emlékesttel és a Batthyány-kastélyban 
elhelyezett szobor megkoszorúzásával tisztelgett Kossuth 
Zsuzsanna, hazánk első főápolójának emléke előtt, születésének 
200-ik évfordulója alkalmából. 
 
 
 
Május közepén rendeztük meg 36. alkalommal a Bicskei 
Napokat. Városunk legnagyobb és legrégebbi 
rendezvénysorozata idén is bővelkedett kulturális és 
gasztronómiai programokban. 
 
Az ünnepélyes megnyitón Vadász Attila fiatal orgonaművész 
adott ünnepi műsort, amely a református templomban 
folytatódott, a pénteki beharangozó napon délután a Bicskei 
Huszárzenekar, a Party Maffia és az Oláh Szabolcs Jazz Quintett 
lépett fel a Bicske Szíve Park szabadtéri színpadán.  
 
Szombaton délelőtt óvodás csoportok színpadi bemutatkozása 
színesítette a II. Települések ízei főzőversenyt, amit 
Hagyományőrző börze és kézműves kirakodóvásár kísért.  
 
Délután az ebédhez Leblanc Győző és Tóth Éva szolgáltatta a 
zenét, őket a Vértesalja és Vál-völgye településeink kulturális 
bemutatkozása követte a színpadon: többek között vértesacsai, 
lovasberényi, várgesztesi, zsámbéki néptánccsoportok mutatták 
be településük táncait. 
 
 
Közben korongozás, kézműves foglalkozások, népi játszótér, 
sportversenyek, csillagászati bemutató kísérték a színpadi 
programokat, melyeket végül az Ocho Macho zenekar 
fergetegesen jó hangulatú koncertje zárt.   



A vasárnap délelőtt a Művelődési Központban óriáskép-festés indította a 
napot Németh Éva rajztanár irányításával, az uszodában úszóverseny, a 
Batthyány-kastélyban asztalitenisz- verseny, később a Bicske Szíve 
Parkban családi délután búcsúztatta a rendezvénysorozatot. Csoportjaink 
táncbemutatóival, sportbemutatókkal, babatornával, Ringatóval, ügyességi 
játszóházzal, mesesátorral, kézműves foglalkozásokkal szórakoztatták a 
közönséget. Hatalmas sikert aratott a hagyományos kosaras körhinta és a 
Bicikó – lábbal hajtható plüss lovacskák kis ménese kicsiknek és kicsit 
nagyobbaknak. A 36. Bicskei Napokat a Kiskalász együttes Tavaszköszöntő 
című interaktív gyermekkoncertje zárta. 
 



Kiállítók között köszöntöttük Hantosné Lovászi Erikát, akinek Fák, 
virágok, fények című kiállítását a megnyitóünnepség keretein 
belül Zsohár Melinda újságíró nyitotta meg. A Fiatalok Házában a 
Szent László Általános Iskola fotókiállítással ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját, a Batthyány-kastélyban Zombori 
Györgyi Merengő festegető című, valamint Gyémánt László és 
Ardey Edina Ketten című közös tárlatát tekinthették meg az 
érdeklődők.  
A Gyermeknap alkalmából a Handabanda zenekar vidám, interaktív koncertjével kedveskedtünk a 
kicsiknek és szüleiknek a Fiatalok Házában.  
 
 
A nyári hónapok beköszöntével hagyományaink szerint nyári 
napközis táborokkal köszöntöttük a vakációt, júniusban és július 
elején a Korong Matyi kézműves és Huncutka mesetábor zajlott a 
Művelődési Központban 6-12 éves gyermekek részére. A táborok 
szakképzett pedagógusok segítségével nyújtanak 
kikapcsolódást, szórakozást a résztvevőknek.  
 
 
 
Mindkét tábor teljes létszámmal működött. 38-43 gyermek töltötte 
szabadidejét velünk a két hétben, van, aki visszatérő vendégünk, 
több éven keresztül minden nyáron részt vesz táborainkban. A 
szülőknek is nagy segítséget jelent, hogy biztonságban tudja 
gyermekét ez idő alatt. A táborokban a foglalkozásokon kívül 
kirándulás, úszás, játék nyújtott önfeledt szórakozást a 
táborozóknak. Napi kétszeri étkezésről, ebédről és uzsonnáról a 
Városi konyha gondoskodott.  
 
 
 
Júliusban a hagyományos Cimbora táborok várták az olvasni 
szerető kisiskolásokat a könyvtárban. A programokat a 
könyvtárosok szervezték. A délelőtti programok ingyenesek 
voltak, a heti egyszeri kirándulás költségét a szülők fedezték.  
 
 

 

 

Ebben az évben is Zánkán a Bicskei Üdülőtáborban nyaraltak a 

Tudás tarisznyája projekt fotós, filmes és képzőművészeti 

szakkörösei. Idén is, mint az elmúlt években egyaránt, komoly 

munkát végeztek a pihenés mellett. Színessé, vidámmá 

varázsolták a tábor faházait, különböző formákkal, figurákkal 

díszítették, hogy még kedvesebb hangulatot árasszon a 

táborozók felé. 



Augusztusban államalapításunk ünnepe alkalmából a Zetelaki 

Ezüstfenyő tánccsoport látogatott el hozzánk és adott 

színvonalas műsort a Fiatalok házában. 

 

 

 

 

 

Augusztus 20-án az önkormányzattal közös szervezésben városi 

ünnepség, majd délután ökörsütés, családi és 

gyermekprogramok, Tulipántos Népi játékpark, fakörhinta várta 

az idelátogató családokat. Mészáros János Elek Hazám, hazám 

c. műsora, este a  

Retro Band, majd tűzijáték csalogatta ki az uszodához a 

bicskeieket. 

 

 

Az ősz szeptemberben a Kertbarát Kör kertészeti kiállításával 

köszöntött be. Rendkívül változatos kézimunkákat, 

képzőművészeti alkotásokat, egyedi technikájú gravírozásokat és 

saját termésű zöldségeket, gyümölcsöket sorakoztattak fel a kör 

tagjai. Sokakat vonzottak a finom ízek, a házi készítésű lekvárok 

és fűszerek, a kézi festésű gyertyák, a különleges fa-

manufaktúra, valamint a sajátos fémmegmunkálás 

eredményeként létrejött edények. Az idei kiállítás 

különlegessége, hogy a Kertbarát Kör örökös elnökének, Mészáros Árpádnak az emléke előtt 

tisztelegtek a tagok.  

 

 
Szeptemberben a Művelődési Központ három hétig volt otthona 
Kósa Gabriella Kapcsolódások, a természettől önmagunkig című 
kiállításának, melyet Néma Júlia kerámia tervezőművész nyitott 
meg. A megnyitón a Goldsmann duó és Gyimesi Rita 
közreműködött. 
 
 
 
 
A szeptember eseménydús programjai közt szerepelt az 
Autómentes nap. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közlekedési-környezeti kampányához, az Európai Mobilitási 
Naphoz a Petőfi Művelődési Központ is csatlakozott. 
Intézményünk a környezettudatosság jegyében izgalmas 
programok, játékos ügyességi versenyek, futó versenyek, 
rajzverseny és biciklis bemutatók szervezésével vett részt a 
kezdeményezésben. A játékos programok célja a környezetbarát 
városi közlekedés népszerűsítése, illetve a tudatos közlekedés 
sokoldalú lehetőségeinek megismertetése volt. 



A hónap közepén került megrendezésre Bicske Város 
Önkormányzatával közös szervezésben a szokásos őszi városi 
rendezvényünk a Szent Mihály-napi Sokadalom. A kisbíró reggel 
hintón járta körbe a várost, hogy kihirdesse Szent Mihály 
napjának programjait: a Mihály-napi vásárt, a régi földművelési 
eszközök bemutatását, az óvodások és az iskolások 
táncbemutatóját, a traktoros felvonulást, a pusztabuszt, a bála 
szépségversenyt, állatsimogató, valamint az ügyességi 
versenyünket, a III. Parasztolimpiát.  
 
 
A kisebbeket kézműves foglalkozás, bálavári mesék és a falak 
nélküli könyvtár, valamint a Hangerdő Társulat gyermekműsora, 
a Szamárfüles varázskönyv várta. Zöldségszobrokat mutatott be 
Oravecz Péter gyümölcsfaragó, ételszobrász. Az est 
sztárvendége pedig Varga Miklós volt. A nap zárásaként felgyúlt 
a Szent Mihály-napi pásztortűz, s a kisbíró kidobolta a 
sokadalom végét. Az esős nap ellenére szép számmal érkeztek 
a látogatók, és egy derűs napot töltöttünk együtt. 
 
 
Az ősz beköszöntével a könyvtárban is megkezdődtek a gyermekeknek szóló programok. Falonmese 
(Mesék Vackorról), papírszínház (A három kismalac) Kreatív 
olvasók klubja hívta az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket. Az 
olvasás is nagy szerepet játszott a programjaink között: a 
Népmese hete alkalmából munkatársaink mesebeli barangolásra 
hívták az óvodás és iskolás gyermekeket, melynek célja az volt, 
hogy minden bicskei gyerek halljon, olvasson egy népmesét, és 
megismerjék az őseinktől reánk maradt kincseket.  
 
 
 
Októberben nemzeti ünnepeink alkalmából a vértanúkra és az 
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire 
emlékeztünk gyertyagyújtással és rendhagyó történelem órával, 
valamint az iskolások változatos műsoraival.  
 
 
 
 
 
Arany János születésének 200. évfordulója meghatározta a 
2017-es évünket. Színes programok és megemlékezések 
zajlottak országszerte, csakúgy, mint városunkban. Az emlékév 
alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával 
valósult meg az „Adni jó add tovább” – két részből álló – 
rendezvényünk a Fiatalok Házában, mely az iskolásoknak 
nyújtott betekintést a mesék világába olyan kimagasló 
színművészek kíséretében, mint Őze Áron, Zsurzs Katalin 
színművészek, és Kovács Marianna bábművész. 



Az Országos Könyvtári Napok keretében izgalmas programokat 
szerveztünk mind gyermek mind felnőtt olvasóinknak: volt író-
olvasótalálkozó Benkő László íróval, kreatív olvasók klubja, 
megzenésített versek, helyismereti est Szolnoki Tamás régész 
előadásával, babaolvasó és bábelőadás. 
 
 
Az őszi és a téli hónapok a színház- és filmrajongóknak is 
kedveztek. Lezajlott a Thália bérletsorozatunk 2017/2018-as 
évadjának két előadása. Jó hangulatú estével indult az évad, hiszen a színpadkép és a díszlet azonnal 
elrepítette a nézőket a francia előkelőségek világába. A Kalocsai Színház bemutatásában elsőként a Bál 
a Savoyban című darabot láthatták a nézők. Ezt követte decemberben a Pesti Művész Színház 
előadásában az Asszony körbejár című bohózat, melyből sok érdekesség derült ki a házasság 
természetéről. Hiszen a darab középpontjában az asszonyok, a férfiak és az őket összekötő 
bonyodalom, a házasság áll.  
 
 
Az ovisok és a kisiskolások is részesülhettek színházi 
élményben. Szintén lezajlott a 2017/2018-as évad két 
előadása: októberben eljött hozzánk a nagy kedvenc, Kalap 
Jakab, és az Ebengubák zenés interaktív műsorát adta elő. 
Novemberben pedig a Körúti Színház előadásában 
Csipkerózsikát a Törpikék, a nagy varázslót, Ózt a Mesevarázs 
bérletesei láthatták.  
 
 
A Fiatalok Házában, a régi mozi szellemében több filmes 
programunk valósult meg: Faragó Annamária Menaságra repülj 
című dokumentumfilmjét nagy érdeklődés övezte. A filmet 
délután iskolai csoportok is megnézhették az esti vetítés 
mellett.  
A mozgó mozi elnevezésű programsorozatunk pedig az őszi-
téli szezonban is elhozta a filmrajongóknak a legújabb filmeket 
(pl.: Szárnyas fejvadász, Star Wars), melyre egyre nagyobb 
érdeklődés mutatkozik. Ezen kívül a Fehérbot világnapja 
alkalmából egy magyar rövidfilmet vetítettünk Láthatatlanul 
címmel.  
 
 
 
Novemberben intézményünk csatlakozott az Országos 
Rajzfilmünnephez, amelynek keretében két animációs filmet 
vetítettünk. Az óvodások az Egy kupac kufli című magyar 
mesefilmet, az iskolások pedig a Messzi észak című kalandos 
rajzfilmet láthatták. A két vetítés között játékos foglalkozás 
zajlott.  



Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére a 
Zichy Szín-Műhely különleges, egyedülálló emlékműsort 
mutatott be a Petőfi Művelődési Központ színpadán. Az 
„Arany-balladák másképp” című előadás a költő tizenegy 
legismertebb balladájának keresztmetszetét adta XXI. századi 
összművészeti megközelítésben és kiváló színművészek 
interpretálásában. Az előadás mellett a nézők Zichy Mihály 
balladákhoz készített illusztrációit csodálhatták meg. A 
programot meghirdetett rajzpályázatunk eredményhirdetése 
vezette be. Arany verseinek rajzban való értelmezése az emlékezés egyik kreatív és különleges 
formáját alkotja. Nagy örömünkre sok bicskei gyermek küldte el hozzánk alkotását: összesen 62 db mű 
érkezett, óvodás, alsó és felső tagozatos iskolások, valamint két felnőtt ceruzájából. 
 
 
 
Színházbusz programunk ebben az évadban is Budapestre, a 
József Attila Színházba szállította a város lakóit, akik elsőként 
a Légy jó mindhalálig című musicalt tekinthették meg. 
 
 
 
A színház más jellegű műfaját is megtapasztalhatták az 
érdeklődők: novemberben újraindult Dumaszínház programunk 
is, amelynek első fellépői Benk Dénes és Csenki Attila voltak. 
 
 
Bicske Város Önkormányzata az 50 év feletti bicskei lakosoknak ingyenes előadássorozatot indított, 
„Gondolatok 50 év felett” címmel. Az első előadás témája a Családi életciklusok, a másodiké pedig Az 
öregedés fiziológiai és lelki folyamata volt.  
 
 
A 2017/2018-as Filharmónia bérletsorozat első eseménye is 
novemberben zajlott, mely nagy érdeklődést váltott ki az 
iskolás gyerekek körében. A Talamba ütőegyüttes az 
ütőhangszerek rendkívüli sokszínűségét mutatta be „Az 
ősembertől a napjainkig” címet viselő előadásában. 
 
 
 
Márton nap alkalmából pedig játszóházat rendeztünk. „Liba-buliba” hívtuk a gyerekeket, ahol 
megismerkedtek Szent Márton történetével, és világító 
mécseseket is készíthettek a résztvevők.  
 
 
A hónap a jótékonyság jegyében is telt. A bicskei 
Csillagszeműek táncegyüttes műsora Kóczán Janikáért 
gyűjtött. A jótékonysági est Bicske Város Önkormányzata és a 
Petőfi Művelődési Központ támogatásával valósul meg. 



A könyvtár munkatársai az Őszi szünidőző kreatív 
programjaival, kézműves foglalkozásaival várták az 
olvasókat.  
Megrendezésre került a Helyismereti esték programsorozat 
is. Ezúttal az „Apám nyomában a Don-kanyarban” című 
vetítéssel egybekötött előadást hallhatták az érdeklődők Kis 
Ádám (PhD) címzetes egyetemi docens előadásában. 
Bognár Farkas Gábor biológus, könyvtáros Egyszerűen az 
evolúcióról című vetítéssel kísért előadása is e hónap 
programjai közt szerepelt a könyvtár olvasótermében. 
 
A december a karácsonyi ünnep szellemében telt, ünnepi 
díszbe öltözött a Városháza előtti park, ahol néhány hétig 
bárki személyesen találkozhatott az angyalokkal. Hétről hétre 
meggyújtottunk egy gyertyát, melyben a Bicske Városi Óvoda 
gyermekei, a Szent László Általános Iskola, valamint a 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulói ünnepi műsort 
adtak elő.  
 
 
A gyertyagyújtás mellett december 9-én egész napos 
karácsonyi vásár került megrendezésre, az Adventi forgatag, 
Bicske Város Önkormányzatával közös szervezésben. 
Színpadi programok, iskolások óvodások műsora, kézműves 
foglalkozások, kirakodóvásár, Mikulásvonat, Jézuska irodája, 
valamint Mikola Péter gyermekkoncertje várta a látogatókat. A 
hideg ellenére sokan részt vettek a programon.  
 
 
A gyertyagyújtásokat egy-egy délutáni adventi játszóház 
követte, melynek nagy sikere volt a gyermekek körében. Első 
héten adventi koszorút, ajtókopogtatót és mécses tartót 
készíthettek a résztvevők; a második alkalommal tobozokból 
születtek meg a karácsonyfa díszei; a soron következő 
foglalkozáson pedig a karácsony ízeit elevenítették fel, 
mindenki saját maga gyúrhatta a mézeskalácsot. 
 

December elején Mikulásváró előadáson vehettek részt a 
gyerekek, a Portéka Színpad műsorát, a Négy vándort 
tekintették meg. Az előadás végére a Mikulás is megérkezett, 
és átadta a gyerekeknek azokat az ajándékokat, amelyeket a 
szülők névvel ellátva adtak le a Művelődési Központban. 
Nagy örömünkre sok bicskei gyermek találkozhatott a 
Mikulással, rengeteg gyermeknek szerzett örömöt az 
ajándékozás. 
 
 
 
 



Decemberben az „Idvez légy kis Jézuska, idvez légy ó kisbaba” 
című képeslapkészítő pályázatunk is lezárult, amelyre nagyon 
sok pályamunka érkezett. Összesen 160 darab rajz érkezett be, 
a város minden óvodája és iskolája képviselte magát.  A 
képeslapokból december 7-én kiállítás nyílott, a résztvevő 
gyermekek csokit és hűtőmágnest, a legjobbak rajzfelszerelést 
kaptak jutalmul.  
 
 
A Fiatalok Házában közös karácsonyi Szeretetvendégséget tartott a rászoruló családok részére a 
Bicskei Római Katolikus Egyházközség Karitász csoportja és Bicske Város Önkormányzata, melyen 
betlehemes játékot mutattak be a plébániához tartozó gyerekek.  
 
 
Nagy Károly születésének 220. évfordulója alkalmából a 
könyvtárban emlékkonferenciát szerveztek a kollégák, hogy 
felidézzék a tudós munkásságát. A rendezvény fővédnöke 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő volt. A konferencia 
Bicske Város Önkormányzata, a Magyar Csillagász Egyesület 
és a Nagy Károly Csillagászati Alapítvány támogatásával 
valósult meg. 
 
 
 
Társastánc csoportjaink karácsonyi összejövetelt rendeztek a Fiatalok Házában egy karácsonyi táncest 
keretében, Vida Renáta közreműködésével. 
 
 
Az év végén óévbúcsúztató családi délutánt tartottunk a 
gyerekeknek és szüleiknek. Kölyökszilveszteri programunkon 
Misi bohóc énekes, táncos, vetélkedőkkel egybekötött interaktív 
szilveszteri műsorát tekintették meg a kicsik. A műsor 
minidiscoval, lufihajtogatással csillámos szilveszteri arcfestéssel 
és kézműves foglalkozással zárult. A bohócműsor mellett 
kölyökpezsgő és a Randevú cukrászda által támogatott süti 
gondoskodott a gyerekek és szüleik jó hangulatáról. 
 
 
A gyermek és családi programok, pályázatok, rendezvények sikeréhez elengedhetetlen volt a 
pedagógusokkal, szülőkkel, kialakított folyamatosan ápolt, egymás munkáját segítő együttműködés. 


