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Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, 
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1. előterjesztés száma: 280/2017  

2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória  

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

                                           - 1. melléklet –határozati javaslat  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

- Humánerőforrások Bizottság 

- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség  

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Az adventi ünnepkörrel, - amely a Szent András napjához legközelebb eső vasárnap kezdődik 

és 4 hétig tart - kezdetét veszi a karácsonyra való felkészülés. Már maga az ünnep neve is utal 

a várakozásra, hiszen maga az Advent szó a latin eredetű "Adventus" szóból származik, ami  

"eljövetelt, megérkezést jelent". A katolikus vallás szerint Advent idején a híveknek méltón fel 

kell készülniük az Úr születésnapjára és lelküket meg kell tisztítaniuk a szentáldozás által, így 

ez az ünnep a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje. 

Az Advent az egyházi év része, Jézus születésének a megünneplésére való előkészület. A 

karácsonyi ünnepkör Advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Az 

adventi idő a Mária-kultusz kiemelkedő időszaka, ekkor hangzanak a hajnali roráté misék. A 

néphagyományokban az advent a szerelmi varázslatok időszaka is.  

Az Adventhez kapcsolódó számos népszokás egyike az „adventi koszorú” készítése. Az adventi 

koszorú hagyománya a pogány időkre nyúlik vissza, amikor is a szalmából, fűzfavesszőből 

vagy zöld fenyőágakból font "szent " koszorúkkal a gonosz szellemek elől védelmezték a 

házat. A középkorból származik a mai adventi koszorú készítésének hagyománya, amely egy 

lelki felkészülés a karácsonyra. Végtére is Krisztus "a fény, aki a világra jött, hogy eloszlassa a 

bűnt, a szeretetet és igazságot sugározzon". Ezt szimbolizálják az adventi gyertyák.  

A koszorú általában különböző örökzöldekből készül, jelezvén az élet folytonosságát és a 

halhatatlanságot. A különböző örökzöldek külön-külön is más jelentéssel bírnak: 

a babér a szenvedés és üldöztetés feletti győzelmet jelképezi, a fenyő, tiszafa a halhatatlanság 

szimbólumai, a cédrus erőt és gyógyulást jelent. A koszorú szúrós levelei a töviskoszorúra 

emlékeztetnek, míg a kör alakú koszorú a lélek halhatatlanságát és az örök Krisztust 

szimbolizálja. A koszorút díszítő fenyőtobozok, dió, makkok az életre utalnak és a 

feltámadásra. A négy gyertya az Advent négy hetét szimbolizálja. Egy hagyomány szerint azért 

négy, mert 4000 év telt el Ádám és Éva kiüldöztetésétől egészen a megváltó születéséig.  

 

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített, kör alakú koszorú, melyet négy 

gyertyával díszítenek. A gyertyák színe a katolikus hagyomány szerint a bűnbánat színét 

jelképező lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín, mert ez az öröm vasárnapja. 

A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal, eggyel 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolicizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1nb%C3%A1nat


többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten 

Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, 

remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre 

vagy közösségre is utalnak: 

• Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit), 

• zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény), 

• Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek 

szívéhez (szeretet), 

• Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya). 

Magyarországon főleg a második világháborút követő időben, a 20. század közepétől vált 

szokásossá, templomokban, középületekben, otthonokban adventi koszorút tenni az asztalra 

vagy az ajtóra, csillárra függeszteni. Néha egy ötödik, fehér gyertya is meggyújtásra kerül, ez 

világít karácsony napján, Jézus születését és az angyalokat jelképezi. Ma már a templomokon 

kívül különböző színű gyertyákat használnak a koszorúban és sajnos néha csak dekorációnak 

szánjuk, pedig igaz jelentését kellene mindenekelőtt figyelembe vennünk. 

Advent négy vasárnapján a néphit szerint Angyalkák jelennek meg gyertyagyújtáskor 

otthonainkban. Az első vasárnap alkalmával egy kék köpenybe öltözött angyal száll le az égből, 

hogy közelebb kerüljön az emberekhez. Ekkor szól először az angyal, keresni kezdi azokat az 

embereket, akik meg szeretnék hallgatni őt. A legtöbb ember észre sem veszi, mert túlságosan 

el van foglalva mással. Azok, akik tudják, mikor érkezik az angyal, ráérezhetnek a jelenlétére. 

A második vasárnap egy piros palástba öltözött angyal száll le a földre egy törékeny serleggel, 

hogy ajándékot vigyen a mennybe. Az angyal észrevétlenül körbejárja az otthonokat és 

összegyűjti a szívből jövő szeretetet, a mennyben élők pedig fényes csillagokat készítenek 

belőle, hogy az égre nézve minden ember szívét boldogság töltse el. A harmadik vasárnap már 

csak két hét van hátra az év legszebb ünnepéig. Egy ragyogó, fehér angyal száll le a földre, 

kezében egy csodálatos erejű fénysugárral. Minden embert, akinek tiszta szeretet lakozik 

szívében, megérint fénysugarával. Így a fény ragyogni kezd az emberek szívében és végigfut a 

teljes testükön. Mindenkit megszáll a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése. Olyan 

harmónia alakul ki az emberi szívekben, amelyekre nagyon nagy szükség van a Földön. A fény 

ragyogni kezd és megtölt minden embert békével és boldogsággal. A negyedik vasárnap a 

mennybolton megjelenik egy lila lepelbe öltözött angyal, kezében lantot tart és énekel a tiszta 

szívű embereknek. Sok kis angyal kíséretében zengi a béke dalát és életre kelti a zöldben 

szunnyadó magvakat, hogy tavasszal virágok és zöldellő növények borítsák a földet.  

Manapság nálunk is egyre népszerűbb a gyerekek által oly kedvelt adventi naptár, ami ennek 

az időszaknak az időmérő eszköze. Azon időszak előrehaladtára figyelmeztet nap mint nap 

melynek a végét karácsony ünnepe jelenti. Az adventi házikók, naptárak ablakaiból minden nap 

csak egyet szabad kinyitni, mögöttük leggyakrabban édesség rejtőzik. Régen inkább kis képeket 

vagy karácsonyi jókívánságokat rejtettek az ablakok. Az adventi naptár használatának 

népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia, 

Gerhard már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva várt és megszokott karácsonyi 

ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot talált ki gyermeke számára: egy 

kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab 

csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük. 

 

Talán ma már kevésbé ismert, hogy a közterületeken található igen kedvelt, lámpákkal 

kivilágított karácsonyfáknak és a karácsonyi fényben úszó utcarészleteknek is szimbolikus 

jelentése van. A fény a sötétségben az ősi vallási jelentés szerint a kereszténységnek a pogány 

világban való megjelenésére utal. A szépen díszített utcák, terek emellett kedves, meghitt 

hangulatot is teremtenek, mintha az otthont az utcára varázsolnánk és embertársainkkal 

szeretetben való ünneplésre biztatnak. Karácsony mindenhol a világon az az ünnep, amikor az 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Adventi_napt%C3%A1r&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csokol%C3%A1d%C3%A9


emberek egymás felé fordulnak, megkülönböztetett figyelemmel bánnak családtagjaikkal, 

ismerőseikkel, és lélekben felkészülnek egy új év kezdetére. 

Egyre közkedveltebbek az adventi vásárok, melyet „Szent Miklós és karácsonyi vásárként” 

vagy Betlehem piacként” is ismerhetünk. Először csak az arisztokrácia ünnepelte, akik 

karácsonyfát állítottak a hagyományoknak megfelelően. Általában a városok főterén rendezték 

meg, a tér középén pedig hatalmas feldíszített karácsonyfát állítottak. Körülötte a színesen 

díszített standokban kézművesek, kosárfonók, játékkészítők árulhatták portékájukat. A 

hagyományos kínálathoz karácsonyfadíszek szalmacsillagok, játékok, és szépen kidolgozott 

betlehemek is tartoztak. A karácsonyi vásár, ahogy a neve is mutatja, arra szolgál, hogy ott 

olyan dolgokat vásárolhassunk, amikre karácsonykor szükségünk lesz, így a karácsonyi vásárok 

története szorosan összekapcsolódik az ajándékozás hagyományának megjelenésével. Mert 

bizony nem mindig jelentett egyet a karácsony a kívánságok teljesülésével! A karácsonyi 

ajándékozás szokását Luther Márton vezette be, amikor 1545-ben, gyermekeinek nem a 

Mikulás hozta már az ajándékot, hanem a Jézuska. 

A vásárok idején karácsonyi fények világítanak, hatalmas hópelyhek táncolnak a lámpák között 

és a templom tornyából az esti harangszó szól. Az égen vakítóan világítanak a csillagok. A 

finom fahéj, pirított cukor és a forralt bor illata lengi körül ezt a meghitt ünnepet 

Az évek során hagyománnyá vált városunkban is az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó 

programok megszervezése. Az adventi gyertyagyújtásra és ünnepségre a korábbi években az 

adventi vasárnapokat megelőző pénteki napokon délelőtt került sor.  

Az idei évben, a korábbi évek hagyományához híven három alkalommal, az adventet megelőző 

pénteki napokon délelőtt, gyertyagyújtás keretében kerülnek megrendezésre a városi adventi 

ünnepségek, az „Adventi forgatag” elnevezésű kirakodóvásár 2017. december 9. napján, 

szombaton kerülne megrendezésre  

 

Bicske, 2017. október 10. 

 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

Pálffy Károly  

polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. melléklet a 280/2017. számú előterjesztéshez  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó városi karácsonyt megszervezi.  

2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:  

• Az ünnepség helyszíne: Hősök tere  

• Az ünnepségek időpontjai:  

- GYERTYAGYÚJTÁS I. (péntek) - december 1. 10:30 –– közreműködik a Szent László 

Általános Iskola 

- Színnel-Lélekkel Művészeti Egyesület adventi kiállítása - december 1.  18.00- Fiatalok Háza  

- GYERTYAGYÚJTÁS II. (szombat) - december 9. 14:00 - Adventi forgatag – 

közreműködnek a bicskei oktatási intézmények 

- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 15.  10:30 -– közreműködik a Bicskei Városi 

Óvoda 

- Fiatalok Háza (szombat) - december 16. 16:00 –– közreműködik a Bicskei Prelúdium 

Alapfokú Művészeti Iskola  

- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 22. 10:30 –– közreműködik a Bicskei 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola. 

3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a 

teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A 

Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.  

4. 2017. december 10. (vasárnap) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek 

koordinálására felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt.  

5.  Felkéri a bicskei oktatási intézményeket a Város Karácsonyfája díszeinek elkészítésére, és 

meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az alapanyagok 

beszerzésére 30.000,-Ft/intézményegység összeget biztosít. Az alapanyagra kapott 

pénzösszeg felhasználásáról az oktatási intézményeknek november 30-ig kell elszámolniuk. 

6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2017. december 1-jéig - felkéri a Bicskei Gazdasági 

Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei 

Gazdasági Szervezetet terhelik. 

7. A város adventi dekorációjának elkészítésével - a Petőfi Művelődési Központ 

szakembereinek és a Bicskei Gazdasági Szervezetet munkatársainak a bevonásával - 

megbízza dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság tagját.  

8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő 

összeg terhére 700.000,-Ft keretösszeget biztosít.  

 

Határidő: 2017. december 17.  

Felelős: polgármester 


