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Beszámoló  

a 2017. október-decemberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

 A Juhász Ferenc Művelődési Központ a munkatervében elfogadottak szerint végzi az 
önkormányzati rendezvények előkészítését. Az alábbi rendezvények fő feladatfelelőse az 
intézményben Szolnoki Brigitta és Molnár Tibor. 

1. Idősek világnapja  

A program célja: tiszteletadás a város idősebb polgárai előtt, családias hangulatú közösségi 
együttlét. 

Időpont: október 4. 

Helyszín: Művelődési Központ nagyterem 

Együttműködő partnerek: Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat, Őszidő nyugdíjasklub 

Megszólított célcsoport: a város idősei, a nyugdíjas klub tagjai, a Családsegítő és a Gizella 
Otthon gondozottai 

Program: - ünnepi köszöntőt mond: Tóth Attila, a Családsegítő igazgatója 

                - ünnepi beszédet mond: szervezés folyamatban, javaslatot várunk 

               - fellép az Őszidő Nyugdíjasklub énekkara 

               - az ajándékműsort az ARTsműhely Táncstúdió diákjai adják 

                - vendéglátás (szendvics, sütemény) 

Műsorközlő: Köllő Attila 

  

2. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján 

A program célja: helyi és nemzeti identitás erősítése, a történelmi múlt megismerése 

Időpont: Október 23. 

Helyszín: Szentháromság tér, Országzászló 

                Művelődési Központ nagyterem 

Együttműködő partnerek: fúvószenekar, Ritsmann iskola , PMAMI 

Megszólított célcsoport: a város lakói, elöljárói, intézmények képviselői 



Program: 
16.00  óra 
TISZTELETADÁS ÉS KOSZORÚZÁS A BIAI ORSZÁGZÁSZLÓNÁL 
Közreműködik a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és Kisteleki Zoltán előadóművész. 
Ünnepi beszédet mond: szervezés folyamatban, javaslatot várunk 
17.00   
ÜNNEPI MŰSOR A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
Közreműködnek a Pászti Miklós Művészeti Iskola tanárai és a Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola tanulói. 
Ünnepi beszédet mond: szervezés folyamatban, javaslatot várunk 
 
 
3. Szociális munka napja 
A program célja: a területen dolgozók munkájának erkölcsi elismerése, a helyi szakmai 
közösség erősítése 
Időpont: november 10. 
Helyszín: Művelődési Központ, nagyterem 
Együttműködő partner: Hivatal Igazgatási Osztály 
Megszólított célcsoport: Képviselők, jegyző, Járási hivatalvezető, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság tagjai, Igazgatási Osztály vezetője, referense, Családsegítő, Gólyafészek Bölcsőde, 
Premontrei Bölcsőde, Boldog Gizella Otthon, Fogyatékosok Nappali Ellátója, Nevelési 
Tanácsadó, Vass Miklós Alapítvány, Biatorbágyi nagycsaládos csoport, Biatorbágy és 
Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a helyi egyházközségek képviselői, a 
Vöröskereszt helyi szervezete, Babuka-Csodaposta bölcsőde képviselői. 
Program: 
- polgármesteri köszöntő 
- évfordulós szakemberek köszöntése 
- ajándékműsor: Csirmaz András bűvész bemutatója 
- vendéglátás (szendvics, sütemény) 
Műsorközlő: Köllő Attila. 
 
  
4. Angyalfia - több mint vásár 
A program célja: a város közös ünneplése, a helyi közösség erősítése, ráhangolódás 
karácsonyra, helyi  identitáserősítés 
Időpont :December 9-10.  
Helyszín: Fő tér,  
                Juhász Ferenc Művelődési Központ 
Együttműködő partnerek:Polgármesteri kabinet, Városgondnokság, iskolák, önkormányzati 
intézmények, helyi civil szervezetek 
Megszólított célcsoport:Biatorbágy teljes lakossága 
Program: 
A Fő téren a szokásos karácsonyi vásár, helyi és környékbeli kézművesekkel, 
adománygyűjtéssel. 10 órától kb. 18 óráig a helyi óvodák, iskolák, egyházi szervezetek, 
kórusok és egyéb körök, továbbá helyi és környékbeli művészek karácsonyi műsora. 
A faluházban szombaton hagyományos, az ünnepi előkészületekhez tartozó tevékenységek  
családoknak, pl. gyertyamártás, lucabúza-ültetés, mézesbábkészítés, díszkészítés.  
Szombaton délután az Apnoé együttes Binde bácsi bundája című gyerekelőadása a karácsonyi 
ünnepkör játékos feldolgozásával.  
Vasárnap délelőtt Örülünk, hogy megszülettél – önkormányzati újszülött köszöntő.  



A kiállítóteremben az alkalomhoz illő kiállítás nyílik az Angyalfia hetében. 
Idén tovább gazdagodik a JFMK betleheme (bárányok), amely az adventi időszakban végig 
megtekinthető az előtérben. 
 
 
5. Szilveszter 
A program célja: önfeledt év végi szórakozás 
Időpont: december 31. 
Helyszín: Juhász Ferenc Művelődési Központ 
Megszólított célcsoport: Biatorbágy város lakossága, akik helyben, közösségben kívánják az 
évet búcsúztatni  
Program:  bál a Nexus zenekarral (a Városünnep utcabáljának zenekara)  
                 Tombola 
                 Vacsora a Biafood ételfutárral 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 13. 
 
Szádváriné Kiss Mária igazgató 
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