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Bicske legrangosabb kulturális 

rendezvénysorozata a Bicskei Napok, 

amely ebben az évben 33. alkalommal 

került megrendezésre. Évről évre sok-

sok szakember és bicskei polgár 

dolgozott és dolgozik azon, hogy a 

Bicskei Napok célkitűzései 

megvalósuljanak. Elsődleges célunk a 

helyi művészeti értékek bemutatása, megújítása, kultúránk, vendégszeretetünk 

megismertetése a rendezvénysorozaton keresztül. 

A hagyományosan tavasszal, május 15-től május 18-ig rendeztük meg a Bicskei 

Napok programjait. A nagy tradíciójú eseménysorozat méltán népszerű és kedves a 

bicskeiek és a környékbeliek számára, hiszen rólunk, nekünk szól, a mi közösség eink 

kapnak lehetőséget a bemutatkozásra.  

A programok több helyszínen kerültek megrendezésre, így a Művelődési 

Központon kívül a Kossuth tér, a Tanuszoda és a mellette lévő Bicske Szíve park, a 

Batthyány kastély és a parkja a Bicskei arborétum várta a közönséget. A Városi 

sportnapok és családi nap, a 

Fúvószenei és Néptánc Találkozó és 

Jótékonysági nap eseményei sok 

vendéget vonzottak a különböző 

helyszínekre. 

A Bicskei Napok egyik célkitűzése 

a helyi művészek bemutatása, 

kiállítások megrendezése. A Művelődési Központban Bajmóczy György és Czinder 

Gábor asztrofotósok, Borbély József fotós, Határvölgyi Istvánné grillázstorta kiállítása, 

és intézményünk - a TÁMOP pályázatból támogatott - képzőművészeti kreatív 

műhelyeinek munkáiból nyílt kiállítás Németh Éva művésztanár vezetésével. A 

Batthyány-kastélyban Kása Béla fotográfus kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.  

A zene szerelmesei is megtalálhatták a nekik megfelelő programokat. Az 

ünnepélyes megnyitón Székely Edit fuvolaművész, Kocsis Ildikó hárfaművész  és 

Perfalvi-Zobor Tünde táncművész kápráztattak el minket csodálatos műsorukkal. A 
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megnyitón Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bicske 

város polgármestere köszöntötte a vendégeket, majd 

ünnepélyesen megnyitotta a Bicskei Napokat. Horvai 

Ferenc csillagász a Nagy Károly Csillagászati Közhasznú 

Alapítvány elnöke a „Csillagászat amatőr szemmel”című 

kiállítást mutatta be nagy hozzáértéssel a vendégeknek.  

Május 16-án Madárdalos játszóházzá változtak az 

óvodák. A Madárdal zenekar Mátyás király meséjével 

kápráztatta el a kicsiket, majd a gyönyörű reneszánsz 

muzsikára táncra perdült a pásztor, a kecske, és a sok 

óvodás is. 

Május 17-én, szombaton a Fúvószenei és Néptánc Találkozó programjai 

menetzenével, menettánccal kezdődtek, remek hangulatú megnyitót, menettáncot 

láthatott és hallgathatott a közönség. A 

fúvószenekarok, mazsorett csoportok 

felvonulása sok érdeklődőt csalogatott a 

Kossuth térre. Az egész napos program 

keretében óvodás, iskolás és felnőtt 

csoportok táncait, mazsorett csoportok 

bemutatóit, fúvószenekarok műsorait 

láthattuk és hallhattuk. Bemutatkoztak a bicskei, a csabdi, a felcsúti 

gyermekcsoportok, a mátyásföldi és a pusztavámi, majd a Bicskei Fesztivál 

Fúvószenekar, és sorolhatnám a kitűnő együtteseket. Magas színvonalú produkciókat 

mutattak be a bicskei, a lovasberényi, és a 

környékből érkező felnőtt tánccsoportok. A 

találkozó zárásaként táncházban rophatták 

kicsik és nagyok a talpalávalót. A műsorok 

mellett kísérőprogramok is szórakoztatták a 

látogatókat. Kézműves kirakodóvásáron 

mutatták be portékáikat a kézművesek, ovis 

és könyves játszóházban szórakozhattak a gyerekek. Öko-sarok, ezo-kuckó, 

állatsimogató, vöröskeresztes sátor, vitamintorna, Magocska -dalocska fejlesztő, 
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játékos torna, bábelőadás, Suzuki RoadShow várta az idelátogatókat. Vérnyomás- és 

koleszterinszint mérésre a Medical Home betegszállító mentőautójában volt 

lehetőség. 

Bicske Város Önkormányzatának szervezésében főzőversenyen mérhették össze 

ügyességüket az arra jelentkező 

csapatok. Mészáros János Elek Simándy 

és Szenes Iván díjas énekes pedig 

csodálatos énekével megadta a 

hangulatot a finom ebédhez. A zsűrik 

kóstolgatása után az értékelés sem 

maradt el. A főzőversenyen a 

legízletesebb ételt a Szélescsapás 

Vadásztársaság Bicske csapata készítette.  

A nap a jótékonyság jegyében zajlott. Három beteg kis gyermek részére 

gyűjtöttünk adományokat sok segítő részvételével. A jótékonysági süti vásáron finom 

süteményeket kínáltak az anyukák. A Barátság nyugdíjas klub segítségével 

jótékonysági jegyeket lehetett vásárolni szintén a beteg gyermekek megsegítésére.  

A jegyek megvásárlásakor színes karszalagot kaptak a résztvevők, aminek 

viselésével jelezték, hogy csatlakoztak az adományozók táborához. Az uszodánál 

megrendezett disco befolyt bevételét is e nemes célra gyűjtötték. Az összes 

adományból több mint 300 000 Ft gyűlt össze. 

Ezen a napon, más helyszíneken is 

zajlottak az események. Utcai 

kosárlabda az uszodánál, Bicske Barátok 

Egyesületének a találkozója, VII. 

Batthyány kupa és Bogaras piknik a 

Batthyány-kastélyban, az Erőmű-tónál 

Gyermek horgászverseny várta az 

érdeklődőket. 

A vasárnap a Városi Sportnap és a családi nap jegyében zajlott. 

Labdarúgótornák, Futabicske futó-kocogó verseny, Bicskei rangadó, úszó versenyeken 

mérhették össze ügyességüket a sportok szerelmesei. A Művelődési Központ előtt 
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újra felöltöztettük a Születésfát az egy éven belül született apróságok névvel ellátott 

kerámialeveleivel. A fa terebélyesedett, 31 levéllel lett gazdagabb.  

A Bicske Szíve Parkban és az uszoda mellett sok kis apróság és szüleik várták a 

különböző családi programokat. Palotás össztánccal kezdődött a nap a volt és a 

jelenlegi csokonais diákok közreműködésével, majd 

fergeteges bohócműsor és bábelőadás következett. 

Az uszoda parkolójában izgalmas kutyás bemutatót 

tartottak a bicskei kutyasuli résztvevői, majd 

ebédidőben zsíros kenyér parti következett a város 

kemencéjénél. A délután egy remek és szórakoztató 

parasztkomédiával indult a Gólyalábas Társulat 

előadásában, majd élősakk bemutató, aerobik, 

hölgytréning hastánc, zumba és kempó bemutatót 

láthatott a közönség. A gyerekek nagy kedvence, 

Gryllus Vilmos, szabadtéri koncerten mutatta be 

biciklizős dalait óriási sikerrel. A családi nap és 

egyben a Bicskei Napok zárásaként Pálffy Károly alpolgármester megköszönte a 

Bicskei Napok segítőinek, szervezőinek és közreműködőinek a munkájukat, majd a 

csokonais diákok újra eltáncolták a palotást, amely minden bicskei szívét 

megdobogtatta. 

 

Több rendezvény az esős időjárás miatt más időpontban került megrendezésre.  

Rúzsa Magdi koncertje május 30-án 

óriási sikerrel zárult. A Bicske Szíve 

Parkba rengeteg kicsi és nagy, fiatal 

és idősebb is eljött, hogy 

meghallgassa a méltán népszerű 

énekesnőt, akinek a pályája 

töretlenül ível felfelé, számos arany 

és platina lemez, valamint díjak, 

elismerések birtokosa. Óriási élményt jelentett a koncert mindenki számára. A 

helyszín is kitűnő választás volt, mert a sok rajongó kényelmesen elfért a parkolóban, 
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és a környékén, és az autók parkolása is a jó szervezésnek köszönhetően 

zökkenőmentesen zajlott. 

A Gyermeknap a Batthyány-kastélyban sok gyermeket vonzott. Játékos 

vetélkedők, légvár, arcfestés, trambulin, sportversenyek és még számtalan 

gyermekprogram várta az odalátogató gyerekeket.  

Öko-játszótér költözött a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolába, ahol 

fajátékok, természetes alapú anyagokból készült, és hagyományos régen elfeledett 

játékok, logikai fejtörők juttatták új élményekhez a diákokat, ezeken keresztül 

tanulhattak a környezetvédelemről, a természetbarát anyagok használhatóságáról. Ez 

a program is a TÁMOP- Kicsengetés-pályázat keretében valósulhatott meg.  

 

A 33. Bicskei Napok lezárult, visszajelzéseink és saját tapasztalataink szerint ismét 

nagyon sikeres volt.  

Köszönjük az NKA támogatását!  

 

Bicske, 2014. július 11.     Nagyné Szita Erzsébet s.k. 

         mb. igazgató 

 


