
Előterjesztés 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, 

ünnepségek előkészítéséről 
 

 

1. előterjesztés száma: 356/2018.  

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 az ünnep neve is utal a 

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

"eljövetelt, megérkezést jelent". 

 

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

adventi vasárnap csak abban különbözik egymástól, hogy az első alkalommal megterítjük az 

Úr asztalát. Ettől eltekintve az egész adventi időszak Krisztus jövetelére figyelmeztet. 

Az Advent úgynevezett „négyes jellegére” utal Krisztus személye, akinek eljöveteléről 

jövendöltek főként az ószövetségi próféták; az egész Ószövetség könyve végeredményben nem 

egyéb, mint Krisztusra irányuló előremutatás. Krisztus az, aki a prófétai jövendölések szerint 

valóban eljött, megérkezett karácsonykor. Krisztus az, akit az állandó mában, a mindenkori 

jelenben naponta várni kell, hogy újból minden napon megérkezzék; a jövetelvárás tehát legyen 

a szív állandó történése.  Krisztus az, aki a maga idejében eljön ítélni eleveneket és holtakat, 

amint ezt az Apostoli Hitvallás tanítja. Ez a négy részlet utal az Advent „négyes jellegére”. 

 

Az idei évben is önkormányzatunk szervezi meg a karácsonyra hangolódás jegyében az immár 

hagyománnyá vált, hétvégi Adventi vásárt. 

Bicskén az adventi időszak elválaszthatatlan részét képezik a városi adventi programok, a 

gyertyagyújtások, az adventi kirakodóvásár (díszek, népi játékok, különleges finomságok, 

forralt bor, forró tea, házi sütemények), az ünnepi műsor a szabadtéri színpadon, ahol a 

karácsonyi hangulatot a bicskei óvodások, az általános és középiskolások műsoraikkal teremtik 

meg. Az idén is egy feldíszített Mikulás-vonat várja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, amely 

második alkalommal színesíti az adventi délutánt. 

 



A szabadtéri eseményekkel párhuzamosan a Városháza aulájában kézműves foglalkozásokkal, 

míg az emeleti teremben melengető kakaóval és friss kaláccsal várjuk a gyermekeket.  

 

Bicske, 2018. október 3. 

 

Tisztelettel:  

Pálffy Károly  

polgármester  

 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 356/2018. számú előterjesztéshez  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó ünnepi programokat szervez. 

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) – november 30. 10:30 –– közreműködik a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola  

- KULTÚRKÚRIA ÁTADÁSA – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ (péntek) – december 2. 17:00 

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

közreműködnek az oktatási intézmények 

- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 14. 10:30 – közreműködik a Szent László 

Általános Iskola 

- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 21. 10:30 –– közreműködik a Bicskei 

Prelúdium Alapfokú Művészeti 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. 2018. december 9. (vasárnap) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek 

koordinálására felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt.  

5. Felkéri a bicskei oktatási és nevelési 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 2018. november 30-ig kell 

elszámolniuk. 



6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2018. november 30-ig - 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, Némethné Horváth Nikolettát a Humánerőforrások 

Bizottság tagjait és Ferenczi-Konrád Krisztinát.  

8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő 

összeg terhére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít, amely tartalmazza a 5. pontban 

meghatározott költségeket is. 

 
 

Határidő:  2018. december 21. 

Felelős:  polgármester 

 


