
 
 
 
 
 

 

 
 

 Kedves Látogatóink! 
 
 

A Petőfi Művelődési Központ idén rendhagyó 

módon szervezi meg az adventi készülődést. Terveinket a jár-

ványügy jelenlegi helyzetére alapozzuk. Figyelemmel kísérjük 

az aktuális kormányrendeletet, és – amennyiben szükséges – 
annak megfelelően alakítjuk át a programjainkat. A változások-

ról honlapunkon és Facebook oldalunkon adunk hírt. 

 
 

Az én karácsonyom 
Karácsonyi képeslapkészítő pályázat  
óvodások és iskolásoknak 

Mit jelent számtokra a karácsony? 

Kedves Gyerekek! 

Megérkeztek hozzánk a karácsonyi képeslapok, összesen 127 darab. Köszönjük min-

denkinek a munkáját. A rajzpályázat eredményét decemberben tesszük közzé honla-

punkon és Facebook oldalunkon. 

 

Nézz be a kulcslyukon! 
Az elmúlt évben nagy sikert aratott a Kultúrkúriában be-

rendezett Mikulásház. Idén sajnos nem fogadhatunk lá-

togatókat, de hogy ne múljon el az ünnep Mikulás nélkül, 

a kulcslyukon bárki bepillanthat a Mikulásházba. 

Mit fog látni? 

Magát a Mikulást, amint dolgozószobájában jegyzi és 

várja a gyerekek kívánságait. 

Honnan fogja tudni, mit kívánnak? 

Az ajtó mellett áll a postaláda. Oda várja a leveleket, 

hogy elolvashassa. Aki még nem tud írni, ne essen két-

ségbe, hanem rajzoljon bátran!  

A postaláda december 5-ig várja a leveleket, melyek tartalmát honlapunkon meg-

tekinthetik. 

Adventi készülődés 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

   

 
 

Jön a Mikulás  
Mikulásjárat 

Szeptember óta folyamatos az érdeklődés, hogy idén 

is megrendezzük-e az évtizedek óta nagy sikernek ör-

vendő „Jön a Mikulás” programunkat. Idén csak 

„vírusbiztosan” érkezhet, ezért december 5-én 16 

órától a Mikulás zenélő hintóra száll és krampu-

szaival végigkocsikázzák a várost.  

Köszönjük a Bicskei Lovasudvarnak a program 
megvalósításához nyújtott segítségét. 
 

 
Adventi fények 
Az adventi vasárnapokon felgyulladnak a gyertyák városunk adventi koszorúján is, majd 

autóból adventi utcazene csendül fel a város területén. 

Köszönet a bicskei polgárőröknek, akik az adventi dallamok hangosításában se-

gítettek. 

 
Ablaknyitogató és órajáték 
Ünnepi díszbe öltözik a város, kigyulladnak a karácsonyi fé-

nyek. Advent ideje alatt naponta, 17.00 órakor, sorra nyílnak 

a művelődési központ színes képekkel díszített ablakai, mi-

közben megszólal az épület homlokzatán elhelyezett dekorá-

ciós óra harangjátéka is. 

Az ablaknyitogató során az elmúlt évek, évtizedek adventi 

programjait felidéző fényképek jelennek meg.  

 
 

 Jézuska irodája   
Az adventi forgatag kedvelt része a Jézuska irodája, 

ami idén a művelődési központ szélfogójába költözik 

és a gyerekek az ablakon keresztül csodálhatják 

meg a karácsonyi angyalokat. 

Jézuska postaládáját a bejárat mellet helyezzük, 

oda dobhatják a gyerekek a Jézuskának szánt leve-

leket, melyek elérhetőek lesznek a honlapunkon is. 

Köszönjük a Marica Gardrób támogatását. 

Adventi készülődés 



 
 
 

 
Öltöztessük fel a fákat! 
Karácsonyi fadíszítés a Petőfi Művelődési Központ előtt 

Légy részese a nagy díszítésnek! Arra kérünk 

minden alkotó kedvű városlakót, hogy készít-

sen és hozzon számunkra egy vagy több, saját 

kezűleg készített kültéri „karácsonyfadíszt” és 

tegye a művelődési központ előtt elhelyezett 

„ládafiába”. 

A beérkezett darabok segítségével december 

közepén felöltöztetjük a művelődési központ 

körüli fákat. 

Kérjük, nevet és címet is mellékeljetek az alko-

tásokhoz, hogy az összes díszítő nevét kite-

hessük az adventi dekoráció mellé.  

Az elkészült díszeket december 10-ig várjuk. 

A legszebb díszek készítőit adventi naptárral jutalmazzuk. 

A „ládafia” naponta 8:00 és 18:00 óra között várja az alkotásokat. 

 

Adventi ablakvadászat 
Sétálós- keresgélős játékra hívjuk a kicsiket és nagyokat. A játék lényege, hogy decem-

ber 1-24-ig, minden nap 17 és 19 óra között, ünnepi díszbe öltözik a város egy-egy há-

zának utcafronti, számmal ellátott ablaka. 

A játékosok feladata, hogy megtalálják és lefotózzák az aznap feldíszített ablakot, mely-

hez előzőleg Facebook oldalunkon segítséget is adunk. (Néhány fontosabb információs 

pont körülhatárolásával szűkítjük a keresési területet.)  

December 30-ig várjuk az ablakva-

dászok képeit e-mailben a 
bicskeimuvhaz@gmail.com címre. Az 

összes elkészült képet egy üzenetbe 

csatolva kérjük elküldeni! 

A legtöbb fotót beküldők egy-egy aján-

dékcsomagot kapnak. 

Köszönjük az ablakvadászatban 

közreműködő közel 30 bicskei csa-

ládnak, hogy vállalták ablakaik ün-

nepi díszbe borítását. 
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Karácsonyi szelfi-fal  
Karácsonyi szelfi-fal és kívánság doboz a Fiatalok Házánál. 

Adventi díszbe borul a Fiatalok Házának bejárati ajtaja. Ünnepi hangulatú fotófalat állí-

tunk fel. Az előtte készülő fényképek beküldhetők az info@bicskemuvhaz.hu címre és 

felkerülnek Facebook oldalunkra. Ugyanitt egy kívánságdobozt is elhelyezünk, amelybe 

azokat az ötleteket várjuk, amelyek megvalósítását kérik tőlünk a jövőben. Pl. filmek, 

koncertek, klubok, előadások. 

December 30-ig várjuk a fotókat. A szelfizők között újévi szerencsehozó ajándékokat 

sorsolunk ki. 

 
Adventi adománygyűjtés 
Bicske Város Önkormányzata adománygyűjtő akciót indít a városban élő rászorulók 

megsegítésére.  

A nehéz sorsú családok számára tartós élel-

miszert, gyerekeknek (cipős dobozban) játé-

kokat, könyveket, ruhaneműt és egyéb aján-

dékokat gyűjtünk.  

A felajánlásokat november 30-áig, hétköz-

nap 8:00 és 18:00 óra között várjuk a műve-

lődési központban, valamint a Polgármesteri 

Hivatalban, és az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ - Kapcsolat Központban. 

Mivel intézményünkben látogatási tilalom 

van érvényben, kérjük, hogy csengessenek 

a főbejáratnál kihelyezetett csengővel, mun-

katársunk a főbejáratnál, az épületen kívül 

veszi át az adományokat. 

Segítsünk együtt, hogy karácsony ünnepén minden bicskei boldog lehessen! 

Hírlevelünkben bicskei gyermekek rajzai láthatók. 
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