
a Művelődési Központban. 

Ismeretterjesztő program a Művelődési Központ   

Digitális Jólét Pontjában. 

Társastánc a Fiatalok Házában 

a Kultúrkúriában. 

Jegyek ára elővételben 500 Ft,  

a koncert napján 1 000 Ft. 

Táncegyüttes bicskei gyermek csoportjainak 

néptánc foglalkozásai a Művelődési Központban 

a Művelődési Központban 
Jegyek ára elővételben: 2 700 Ft, a koncert napján a 

helyszínen 3 000 Ft  

Télűző farsangi játszóház.  

Belépődíj: 200 Ft 

Családi jegy elővételben: 500 Ft/4 fő ((2 felnőtt és 2 

gyermek vagy1 felnőtt és 3 gyermek részére) 

Előadás napján: 1 000 Ft/4 fő 



 

Február 15-17.    
 

Kárpáti József 
festőművész kiállítása a 
Művelődési Központban. 

 
„ Rajz szakos tanár vagyok, s a 

Martonvásári Művészeti Iskola 

képzőművészeti tagozatán 

tanítok rajzot, festészetet. E 

munkám mellett magam is 

naponta több órát festek műte-

remben. Szerencsés embernek 

mondhatom magam, hiszen 

mindkét tevékenységem, amel-

lett, hogy napi kihívást jelent, 

sok örömet is okoz. Növendéke-

immel közvetlen, szeretetteljes 

kapcsolatom során nemcsak ők 

tanulhatnak, de én is számtalan inspirációt kapok alkotómun-

kámhoz. 

16 éves koromtól foglalkozom festészettel. Tanulmányaim során 

számtalan mesterrel volt kapcsolatom, de legtöbbet Kokas Ignác 

festőművésztől kaptam. Megtanított, hogy nagyon fontos a 

szakmai tudás, hiszen szépen kell beszélnie annak, aki mesélni 

akar, de még fontosabb a tartalom, hogy amiről mesélek, az 

hiteles legyen. 

Ma, felnőtt fejjel, „öreg” pedagógusként és festőként is ezt tartom 

a legfontosabbnak. Ifjú festőként absztrakt, „konstruktivista” 

képeket festettem, de ez nem adott lehetőséget arra, hogy azt 

fejezzem ki, amit igazán akarok, elfedte viszont rajzi, festői hiá-

nyosságaimat.  

 
A kiállítás megtekinthető a Petőfi Művelődési Központ 
nyitvatartási idejében, a KÉN hétvégéjén, szombaton és 
vasárnap 9 óra és 12 óra között látogatható! 
 

 
 
 

Mindennap értéket adunk 
 

Zene, tánc, koncertek, 
 kiállítás, játszóház a  

Kultúrházak Éjjel-Nappal  
országos rendezvénysorozat keretében 

 a Művelődési Központban és a Fiatalok Házában. 

 

 

Jó szórakozást kívánunk! 

 

 

BEMKK - Petőfi Művelődési Központ 
2060 Bicske Kossuth tér 20. 
T: 22/951-299, 20/430-7770 

e-mail: szervezes@bicskemuvhaz.hu 
 

www.bicskemuvhaz.hu 

 
 
 
 

 
 

 

Meghívó 

 
 
 
 



Február 15. (péntek)  
 

15:00 
 „E-BIZTONSÁG” 
Ismeretterjesztő program a Művelődési Központ  
Digitális Jólét Pontjában. 
Hogyan tehetem biztonságosabbá böngészésem, 
levelezésem, és a közösségi oldalam. Adatvéde-
lem, adattárolás különböző módszerei a merevle-
meztől a külső HDD-n át a felhőig. Tippek a jel-
szóválasztáshoz. Vírusok típusai, és a védekezés 
ellenük. Szó esik a digitális lábnyomról. Mi az a 
poszt? Mit posztolhatok? Hogyan védjem meg a 
tartalmaim a digitális kukkolóktól? 
Vezeti: Kun Zoltán és Richter Gábor 

 
18.00 Nyitott ház 

 Péntek esti láz Renivel 

Társastánc a Fiatalok Házában 
A zenére való önfeledt mozgás nemcsak a hangu-
latot javítja, hanem az egészségre, külsőre is jó 
hatással van. A foglalkozás nyílt, szeretettel várjuk 
az érdeklődőket. 

 Vezeti: Vida Renáta táncoktató 
 
 18.00 

A tudatos zenehallgatás, valamint a zene  
szerepe az életünkben 
 

Benkő Zsolt blues-gitáros klubkoncertje 

 a Kultúrkúriában. 
 

Az évek során neve a blues műfajában megkerül-
hetetlenné vált. Máig a legfoglalkoztatottabb 
blues-gitárosok egyike, s az őt követő nemzedék-
ből is számos tehetség tőle tanulta meg a műfaj 
fogásait.  
A program mottója: Minden élethelyzetnek van 

zenéje, de miért nem halljuk mindig? 

Jegyek ára elővételben 500 Ft,  
a koncert napján 1 000 Ft. 

Február 16. (szombat)   
 

9.00 Nyitott ház 

Csillagszeműek Táncegyüttes bicskei 

gyermek csoportjainak néptánc foglalkozásai  
a Művelődési Központban. 
 
Magyar néptánc oktatás Tímár-módszerrel óvodá-
soknak 9 és 10 óra között és iskolásoknak 10 és 
11.30 között minden szombat délelőtt. Ismertesse 
meg gyermekével a magyar néptánc- és népdal 
kincseit! A foglalkozás nyílt, szeretettel várjuk az 
érdeklődőket. 

 Vezeti: Mayer Orsolya táncoktató 
 
 

20.00 
VÍZÖNTŐ-PARTY 
Dalok a Prognózistól napjainkig 
 

Vörös István zenekaros koncertje 

 
A Prognózis együttes egykori énekes-gitáros-
dalszerző-zenekarvezetője már jó ideje saját ne-
vével koncertezik és járja az országot. 

 
Jegyek kaphatók: www.vorosistvanwebshop.com 
és a Petőfi Művelődési Központban. 
Jegyek ára elővételben: 2 700 Ft, a koncert napján 
a helyszínen 3 000 Ft  

 

Február 17.  Családi vasárnap 
 
10.00  

Télbúcsúztató 
Télűző farsangi játszóház.  
a Művelődési Központban.  
 

A hosszú téli napokat elűzve, nagy hangoskodás 
közepette zavarjuk el közösen a telet! A régi ha-
gyományok szerint télbanyát égetünk el, hogy híre 
hamva se legyen a télnek. Akinek búja, bánata 
van, az írja fel egy papírosra, hozza el, és tűzze ki 
a banya szoknyájára. 

 

Farsangi tavasztündért is készítünk, majd végül 
fánkot is kóstolhatunk! 
 

Játszóházat vezeti: Kiss Irén és Nagy Györgyné 
 
11:00 

Farsangi  
zene-bona 
Interaktív gyer-
mekműsor a Mű-
velődési Központ-
ban.  
Közös tánc, állatos 
dallamok Micimac-
kóval, tánctanítás. 
Közreműködnek: 
Gregus Anikó és 
Dobrozemszky 
Gábor, 
 a Budapesti Hon-
véd Együttes mű-
vészei. 
 
Belépődíj: 200 Ft 
Családi jegy elővételben: 500 Ft/4 fő ((2 felnőtt és 
2 gyermek vagy1 felnőtt és 3 gyermek részére) 
Előadás napján: 1 000 Ft/4 fő 
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