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SZERZŐDÉSBEN  RÖGZÍTETT  FELADAT:  
 
A 3707/12361 számú pályázati azonosítójú támogatási szerződésben rögzített feladat: a 35. 
Bicskei Napok című rendezvény megvalósítása. 
 
ALAPADATOK: 
A rendezvénysorozat időpontja: 35. Bicskei Napok, 2016. május 19- 22. 
A rendezvény helye: Bicske 
A rendezvény főbb helyszínei: Bicske Szíve Park, BEMKK Petőfi Művelődési Központ, 
Batthyány – kastély 
Webcím: www.bicskemuvhaz.hu 
 
BEVEZETÉS – előzmények, célok, összefoglalás, programok 
 

„ Bicske hagyományainak ápolása, meglévő vagy születőben lévő kulturális értékeink 
figyelemfelkeltő bemutatása-ápolása, Bicske elmúlt és mai arculatának, fejlődésének és 
változásainak bemutatása, kulturális és művészeti hagyományok teremtése„ indíttatásból, a 
Petőfi Művelődési Központ szakemberei 1979-ben hívták életre a Bicskei Napok 
eseménysorozatot.  

 
Célunk továbbá a közösségi érzés, az összetartozás erősítése, hogy megismerjük 
egymást, megmutassuk egymásnak képességeinket, hagyományainkat vagy egyszerűen 
csak együtt legyünk, közösen kapcsolódjunk ki. Hiszünk abban, hogy egy város múltját, 
jelenét és jövőjét, az ott élők életminőségét a közösségi szellem és összetartás nagyban 
meghatározza. 
 
Kiemelt figyelmet fordítunk továbbá arra, hogy minden korosztály és a lehető legszélesebb 
érdeklődési kör megtalálhassa a neki megfelelő, érdeklődését felkeltő programot. A 
művészetek különböző ágazatainak nyújtunk bemutatkozási lehetőséget: zene, népzene, 
tánc, képzőművészet egyaránt szerepel programjaikon.  
Elsősorban városunk és a térség hagyományait, művészeti jellegzetességeit támogatjuk, 
de fontosnak tartjuk a magyar kultúra lehető legtöbb értékének bemutatását, ápolását és 
támogatását. Támogatjuk a helyi és környékbeli előadó- és képzőművészek szereplését, 
kiállítási tevékenységünkre nagy hangsúlyt fektetünk.  
 
Ezen célok megvalósításának kiemelt célcsoportja a gyermekek, sok gyermekprogramot 
rendezünk, szakértő kollégák, pedagógusok bevonásával foglalkozásokat szervezünk, régi 
mesterségeket mutatunk be, lehetőséget nyújtunk a kipróbálásukra, népi játékparkokat 
szerepeltetünk, hogy a kicsik a régi korok szórakozási lehetőségeit is megismerjék.  
Figyelmet fordítunk a városban elérhető sport és rekreációs programok bemutatására, 
megjelenési lehetőséget biztosítunk a városban űzhető sportok képviselőinek, tornanapot 
szervezünk a város óvodásainak, illetve hagyományos úszóversenyt és futóversenyt 
(Futabicske) tartunk a társrendező Városi Uszoda és a Bicskei Torna Club segítségével.  
Megtiszteltetésként ért minket, hogy Fejér megye 2016-ban Bicskén, a 35. Bicskei Napok 
alatt tartotta a megyenapi közgyűlést a Batthyány-kastélyban és a szombati napra a Fejér 
megyei Értéktár kitelepült a Hagyományos ízek, ízes hagyományok fesztiváljára a 
Hungarikum Interaktív Játéktér és Hungarikum Kincsesláda.  
 
A 35. Bicskei Napok egybe esett a Bicskei búcsúval, melyre hagyományosan a pünkösd 
utáni első vasárnapon kerül sor. Ez a nap a bicskei katolikus templom felszentelési 
névünnepe, ezért a Bicskei Napok programjaiba bekerült a Nyitott templom 
programsorozat. 
 
 
 
 

http://www.bicskemuvhaz.hu/


 
 
PROGRAM: 
 
Május 19. csütörtök: 
 Nemzeti Bor Maraton – ebben az évben Bicskét is érintette.  
 Gyermeknap a Batthyány – kastélyban. 
           Program: vetélkedők, korongozás, légvár, arcfestés, trambulin, sportversenyek 
 Ünnepélyes megnyitó  
      Az én Bicském rajzpályázat és Bicske, a mi városunk városismereti kalandjáték     
 eredményhirdetése. 
 Székely Mesepódium – ismert és kevésbé ismert székely népmesék és népdalok 
 humorral fűszerezve. 
 
Május 20. péntek: 

 Mocorgó: játékos gyermektorna 
 Megyenap – ünnepi közgyűlés, közreműködnek: a Szent László Általános Iskola 

énekkara, Linczenbold Maximilien és Szabó Rubinka táncművészek 
 Ballag már a vén diák – helytörténeti kiállítás az egykor bicskei iskolákban végzett 

diákok tablóképeiből a könyvtárban. 
 Öltöztessük fel a Születésfát! – babaköszöntő ünnepség, üdvözöljük a 2015 májusa 

óta született bicskei gyermekeket. 
 Ahol a bábok életre kelnek – Facsar-Veszeczky Andrea bábművész kiállítása 
 Szentháromság templombúcsú és Nyitott Temlpom 
 Skócia hangjai – Kéri György az első magyar skótdudás műsora, közben 

dudakészítés gyermekeknek 
 Ismerős Arcok koncert 

 
Május 21. szombat: 

 Felnőtt horgászverseny 
 XXV: Batthyány-kupa egyéni sakkverseny 
 Bicskei Bogaras Piknik – bográcsozás, autós felvonulás a Természetkedvelő 

Bogarasok Körének szervezésében 
 Nyitott templom – templomtúra és kiállítás a Szentháromság templom kegytárgyaiból 

és papi ruháiból, vagyis „betekintés a kulisszák mögé” 
 Hit Gyülekezet istentisztelete 
 Nyugdíjasok kézműves kincsei című kiállítás megnyitója a Batthyány – kastélyban – 

nyugdíjas alkotók kiállítása. Első alkalom, mikor nagyobb nyilvánosság előtt, együtt 
mutatkoznak be Bicske és környéke aktívan alkotó nyugdíjasai a kézművesség 
számos területén. 

 Bicskei rangadó – Bicske Város Képviselő-testülete – Bicskei TC öregfiúk labdarúgó 
mérkőzés 

 Bicske Telep – Bicske Kertváros labdarúgó mérkőzések több kategóriában 
 VII. Futabicske – futó-kocogó verseny minden korosztály számára 

 
 II. Hagyományos ízek – ízes hagyományok Pannónia Szívében fesztivál – 

második alkalommal rendezzük meg a főzőversennyel összekötött kézműves, 
termelői és kirakodó vásárt, amely a Vértesalja és a Vál-völgye települései számára 
ad találkozási, gasztronómiai és kulturális bemutatkozási lehetőséget. Az első év 
magas résztvevői száma ösztönzött minket az idei fesztivál megtartására, ami 
várakozásainknak megfelelően felülmúlta a tavalyi nevezési és kiállítói létszámot, 
így a továbbiakban fel kívánjuk venni a Bicskei Napok állandó programjai közé:  
 Települések ízei főzőverseny 
 Hagyományőrző börze, termelői és kézműves kirakodóvásár 
 Vendégváró – A Vértesalja és Vál-völgye településeinek kulturális, szabadtéri 
színpadi bemutatkozója, zárásként táncház. 

 Fejér termék és Kézműves Vásár, Hungarikum Interaktív Játéktér és Hungarikum 



Kincsesláda – a Hungarikum Kincsesládában ügyességi, logikai, kirakós, dobálós, 
memóriafejlesztő játékok találhatók. A Kincsesláda játékai a Hungarikumok 
Gyűjteményében és a Fejér Megyei Értéktárban szereplő hungarikumokat ismertetik 
meg a játékosokkal.  

 Isten mosolya – Stift Angelico atya rajzos foglalkozása gyermekek és felnőttek 
részére 

 Bicskei Fesztivál Fúvószenekar térzenéje 
 Ünnepélyes megnyitó 
 Gyermekcsoportok fellépése - Programjaink között kiemelt jelentőséget 

tulajdonítunk a szombati nap délelőttjén színpadra lépett gyermekcsoportok 
bemutatóinak. Évről-évre biztosítjuk a fellépési lehetőséget bicskei gyermek 
számára. A Bicske Városi Óvoda fellépő csoportjain kívül ilyenkor mutatkozik be az 
Apró talpak néptánccsoport és a Csillagszemű gyermek néptánccsoport bicskei 
csoportja. 

 Jó ebédhez szól a nóta Mészáros János Elekkel 
 Gitáros Szentmise 
 Bicske erős embere – Havai Viktor 11-szeres magyar bajnok erőemelő és barátainak 

bemutatója 
 Esti buli a Retro Band együttessel 
 Bulizz velünk – szabadtéri disco 
 Kísérő programok: 

 Ringató 
 mesesátor 
 Kismesterek sátra 
 Retró véradás és szűrővizsgálatok 
 fittség mérő verseny 
 Játékok palotája (óriás térjátékok, népi fakörhinta, kézművesség, arcfestés, 
lufihajtogatás, légvár) 
 kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés, könyves sátor 
 csillagászat, távcsöves bemutató 
 

Május 22. vasárnap 
 Ünnepi szentmise 
 Istentisztelet az evangélikus templomban 
 Zenés istentisztelet a református templomban 
 Istentisztelet a Bicskei Baptista Templomban 
 Bicske Barátok találkozója 
 Városi sportnap: 

 VII. Bicskei Napok úszóverseny 
 IX: Batthyány – kupa asztalitenisz verseny 
 Bicskei Napok kupa – női labdarúgótorna 

 Családi délután a Bicske Szíve parkban 
 Palotás össztánc - Bicske városának szép hagyományát őrizzük a  vasárnapi 
nap programjait nyitó palotással, amely össztánc formában  zárja Bicskei Napok 
programjait is. 
 Sport és táncbemutatók (Hölgytréning és Pasitorna, akrobatikus rock  and 
roll bemutató, hastánc, zumba fitness, kempo) 

 
 Kezdődhet a mulatság! – Halász Judit koncertje 
 35. Bicske Napok zárása – palotás össztánc 
 Kísérő programok: 

 Toma és csapata: történelmi játékpark 
 mesesátor 
 korongozás, gyöngyfűzés 
 papírsárkány eregetés 
 jótékonysági süteményvásár 

 



Néhány tervezett programunk technikai okok miatt nem valósult meg: flashmob, Tiéd a 
színpad, élősakk, aszfaltrajz verseny, Kedvenceink kisállat-kiállítás. 
 
 
Kiállításainkról 
 
Bicskei kódex 
 Bicske várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából látható újra a Bicskei 
kiskódex. Szalai Katalin kódexíró gyönyörű, rusztikus lapokon, dekoratív kézírással 
kódexlapokon mutatja be Bicske történetét. A Művelődési Központ aulájában kiáll ított 
kiskódex - Bicske irodalmi és történelmi emlékeit, építészetét, köztéri szobrait mutatja be. A 
kiállítás kiegészült az elmúlt 30 év változásait bemutató fotósorozattal.  

 
Az én Bicském – Gyermekszemmel a város 

A Petőfi Művelődési Központ Bicske várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából 
rajzpályázatra hívta az óvodásokat és iskolásokat, melynek témája: Bicske, az otthonunk, 
illetve épített és természeti környezetünk, összességében mindaz, ami kifejezi, hogy miért 
szeretünk itt élni. Az alkotások a Művelődési Központ nagytermében tekinthetők meg, s a 
gyermekek szemével láthatjuk városunk környezetét, épületeit és jövőképét.  

 
Ahol a bábok életre kelnek – Facsar Veszeczky Andrea bábkiállítása 

„Ha nem ismered a fákat, eltévedsz az erdőben, ha nem ismered a meséket, 
eltévedsz az életben” 
Facsar-Veszeczky Andrea bábművész saját készítésű bábjai egy-egy mese komplett 
szereplőgárdáját mutatja be számunkra. A kiállítás megnyitója keretében táncbemutatót és 
rövid bábjátékot láthattunk. 

 
„Ballag már a vén diák”  

Helytörténeti kiállítás az egykor bicskei iskolákban végzett diákok tablóképeiből, 
osztályképeiből a Nagy Károly Városi Könyvtárban. 
 
Holtak vigasza 
 Móser Zoltán fotóművész "Holtak vigasza" c. kiállítása a Batthyány-kastély 
dísztermében tekinthető meg. A Habsburg-csapatok által 1764. január 7-én hajnalban, 
Madéfalván elkövetett vérengzés, ún. "madéfalvi veszedelem" - 250. évfordulójára készült.  
A kiállításéval azonos címet viselő albumban Tamás Menyhért költeményeit olvashatjuk.  
Móser Zoltán ezzel a programmal búcsúzott Bicskétől, visszaköltözött szülőföldjére.  
 
Petróleum lámpák gyűjteményes kiállítása 
 
 Blaskó László olaj és petróleum lámpagyűjteménye először látható az országban.  
Blaskó László a 70-es években kezdte el gyűjteni a régiségeket. Lámpagyűjteménye 
folyamatosan gyarapszik, több mint 100 kiállításra kész lámpája van a 19. századból.  
 
Nyugdíjasok kézműves kincsei 
 

A 35. Bicskei Napok alatt nyílik meg a nyugdíjas alkotók kiállítása a Batthyány-
kastélyban. Ez az első olyan alkalom, amikor nagyobb nyilvánosság előtt, együtt 
mutatkoznak be Bicske és környéke aktívan alkotó nyugdíjasai, akik a kézművesség szinte 
minden területén megmutatják ügyességüket. A hagyományokat tisztelő, értékeinket 
felismerő és megbecsülő szépkorúak legszebb munkáiból láthatnak válogatást. Változatos 
technikával, anyagokkal készült munkákat: kézimunkákat, hímzéseket, horgolásokat, 
fafaragásokat és még sok mást is felvonultat a tárlat . 
 
 
 



 
A RENDEZVÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA, TAPASZTALATAI 
 
35. alkalommal rendezzük a Bicske Napokat, amely a térség legnagyobb kulturális 
programsorozata. Négy napon keresztül kínáljuk zárt és szabadtéri helyszíneken 
programjainkat városunk és a kistérség lakói számára. A programsorozat kezdetektől fogva 
nagy népszerűségnek örvend, látogatói létszáma magas. A látogatók összetételét vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy a családok körében a legnépszerűbb. A legnagyobb létszámban 
érkeznek és legtöbb programon ők vesznek részt. Magas továbbá a felnőttek és nyugdíjas 
látogatók száma is. 
Tovább elemezve a látogatók összetételét: a délelőtti, koradélutáni órákban túlnyomó 
többségükben családosok, kisgyermekesek érkeznek a rendezvényekre, majd a délutáni, 
esti órákra módosul a látogatói összetétel és az inkább felnőtt programokat keresők 
érkeznek a rendezvényre.  
A koncerteket, sportprogramokat elsősorban a fiatalok látogatják. 
 
LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK 
 
Fellépők száma 626 fő 
Látogatók száma 9-11 000 fő 
 
 
 
KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK 
 
A rendezvényt a már bejáratott kommunikációs csatornákon keresztül promotáljuk, mint 
molinók, plakátok A/2 és A/3 méretben, A/3-as plakátokon külön kiemeljük a nagy 
koncerteket (idén Ismerős Arcok és Halász Judit). A város és a vonzáskörzet összes 
nagyobb hirdetési felületére kihelyezzük. Bicske városában a Bicskei Újság mellékleteként 
részletes programajánló kerül minden háztartáshoz, melyből további 500 példány a 
Művelődési Központból díjmentesen elvihető. A Fejér Megyei Hírlap rendszeresen 
tudósított a programokról. A bejáratott kommunikációs csatornáink hatékonyan működtek.  
 
Legfőbb médiafelületünk a Művelődési Központ honlapja, a Szuperinfo regoniális hirdetési 
újság, online hírlevelek és a Facebook. Mindezek mellett fontos médiafelületünk a 
bicske.hu, a programturizmus.hu, az nkvk.hu és számos más honlap.  
 
Szakmai beszámolónk honlapunkon, a pályázatok link alatt olvasható. 
 
http://bicskemuvhaz.hu/sites/default/files/pdf 
 
 
PLAKÁTOK: 
 
 

http://bicskemuvhaz.hu/sites/default/files/pdf


 



 
RENDEZVÉNYFOTÓK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEGJELENÉS A SAJTÓBAN: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


