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Bicske legrangosabb kulturális 

rendezvénysorozata a Bicskei Napok, amely 

ebben az évben 34. 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 

14-től május 17-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 

közösségeink 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 Bicskei Napok megnyitására immár hagyományosan a Művelődési Központban 

került sor május 14-én, ahol a vendégek és érdeklődők a Szironta Csengettyű Együttes 

műsorát követően a Bicskei Napok kiállítás megnyitóin vehettek részt. A 

rendezvénysorozatunk egyik célkitűzése a helyi művészek bemutatása, kiállítások 

megrendezése. Kiállítóink között köszönthettük ebben az évben Ágh Gyula Mihály 

Bicskén élő és alkotó festőt, Kalmár Ferencnét, aki féltve őrzött ballagási szalag 

gyűjteményével érkezett, Kővári Attila festőművészt és Német Éva művésztanárt. 
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Május 15-én borongós időjárás 

köszöntötte a pénteki nap első 

programját, a Hősök napi 

megemlékezést a református 

temetőben. Máté János és Antal Éva 

lelkészek beszéde után a Csokonai 

Vitéz Mihály Általános Iskola 

kiskórusát hallgathatták meg a 

résztvevők. A megemlékezést 

altshauseni vendégeink is 

megtisztelték jelenlétükkel.  

 Emlékezés és tiszteletadás után 

a legifjabbak következtek, a rossz idő 

miatt a Művelődési Ház 

nagytermében Bálint Istvánné 

alpolgármester asszony az 

Öltöztessük fel a Születésfát! 

ünnepség keretében köszöntötte 

városunk legifjabb polgárait: 39, 

tavaly április óta született 

gyermeket, akiknek neve egy kerámia 

levélen felkerült a Művelődési Ház 

előtt álló Születésfára. 

A picik után picit nagyobbak 

foglalták el a figyelmet, a Szent 

László Általános Iskola tanulói Tiéd a színpad! című zenés, irodalmi bemutatóját telt 

ház és nagy taps jutalmazta. 

Ezzel egy időben a Polgármesteri Hivatal aulájában Patrick Bauser és Pálffy 

Károly polgármester urak megnyitották az Altshausen-Bicske testvérvárosi 

kapcsolatának 20. évfordulóját bemutató kiállítást és megerősítő megállapodást írtak 

alá. A kiállításon megtekinthetjük az elmúlt húsz év eseményeit, többek között 
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altshauseni kirándulások fotóit, hivatali 

eseményeket, emléktárgyakat. Hogy a 

legidősebbek se maradjanak ki, a 

Bicskei Baptista Gyülekezetben 

Jobbulást a testnek, jobbulást a 

léleknek elnevezésű találkozón a bicskei 

idősek gyűltek össze. 

A pénteki események is több 

helyszínen zajlottak, a Batthyány-kastélyban Bicskei tájak címmel Kővári Attila 

festőművész kiállításának megnyitójára került sor, közben a Bicske Szíve Parkban a 

Bicskei Huszárzenekar és a Mányi Vadvirág mazsorett-csoport közös bemutatója 

melegítette be szabadtéri színpadot.  

Este héttől került sor a Bicskei 

Napok legnagyobb koncertjére, a 

Budapest Bár fellépésére. Fantasztikus 

egyéniségű énekesektől nagyszerű 

dalokat hallhattunk. Az együttes eddig 

megjelent két albumuk repertoárjából 

válogatott számunkra. 

 

Az idei évben először, a Bicskei Napok keretein belül került megrendezésre a 

„Hagyományos ízek, ízes hagyomány című rendezvényünk, fesztivál a fesztiválban 

jelleggel, május 16-án. A nap főzőversennyel kezdődött szombaton a Bicske Szíve 

Parkban, Bicske Város Önkormányzata szervezésében. A helyi és a környező 

települések egyesületei, szerveződései, nyugdíjas klubok csoportjai, általános iskolai 

csapatok vettek részt a megmérettetésen. Valamennyien, kivétel nélkül nagy sikert 

arattak az elkészült ételeikkel.  

Délelőtt tíz órától Hagyományőrző börze, termelői és kézműves kirakodó vásár 

kezdődött az uszoda parkolójában. A standokon a Vértesalja és Vál völgye települései 

mutatkoztak be turisztikai látványosságaikkal, gasztronómiájukkal, népi 

hagyományaikkal. Megcsodálhattunk és vásárolhattunk kerámia, textil, fa és 

bőrdíszműves termékeket. 
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A fesztivált Bálint Istvánné, 

Bicske Város alpolgármestere 

nyitotta meg, majd a Bicske Városi 

Óvoda gyermekcsoportjai, az Apró 

Talpak és a Bicskei Csillagszeműek 

fellépéseit tekinthettük meg a 

szabadtéri színpadon. Sokak 

örömére Bicskei ebédhez szól a nóta 

címmel meghallgathattuk Mészáros 

János Elek előadását, ezután a Bicskei 

Fesztivál Fúvószenekar szabadtéri 

koncertje következett. 

Rendőrkutya bemutatón 

megismerhettük Lilut, a hétéves 

németjuhászt, aki ízelítőt adott 

nekünk drogkereső munkaköréből.  

Altshausen-Bicske testvérvárosi kapcsolatának 20 éves évfordulója alkalmából 

ellátogatott hozzánk és színpadra lépett az Altshauseni énekkar.  

A fesztivál kísérő programjai között lehetőségük nyílt a résztvevőknek vért adni. 

A gyermekeket kalandpark és népi játszótér várta. A kézműves sátorban Ike néni és 

Ari néni segítségével a gyerekek a korongozással ismerkedtek, kavicsot festettek és 

gyöngyöt fűztek. Könyvtárosaink segítségével lehetőség nyílt megunt könyveinket 

elcserélni, valamint a könyvtár által felajánlott könyvekből kedvére válogathatott 

mindenki. 

A sportolni vágyók is megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot az V. 

Futabicske futó-kocogó versenyen, valamint a diák, férfi és női labdarúgó 

mérkőzéseken. 

Az esti buli hangulatról az Origó 69 együttes gondoskodott. A népszerű 

slágerekre és házibuli dallamokra sokan táncra perdültek. Sötétedés után lehetőség 

nyílt a csillagos égbolt tanulmányozására, ahol szinte karnyújtásnyira került ünk a 

Jupiterhez és holdjaihoz. A nap zárásaként este tíz óra magasságában az Élőkép 

Színház vizuális látványszínházi vendégjátékát tekinthettük meg.  
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Május 17-én a Bicskei Napok 

zárónapja szentmisével és elsőáldozással 

kezdődött a katolikus templomban, 

valamint istentisztelettel az evangélikus 

és református templomokban. 

Közben lezajlott a VI. Bicskei Napok 

Úszóverseny, melyen minden korosztály 

megmérettethette magát a zsúfolásig telt 

uszodában. 

Ezzel egy időben három másik helyszínen is sportversenyek zajlottak. A 

Batthyány-kastélyban a XXIV. Batthyány-kupa egyéni sakkverseny, a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola Szent István úti épületének tornatermében a XV. Utcai 

Kosárlabda Kupa – Street Ball Bajnokság, valamint a BTC pályán női kispályás 

labdarúgó torna. 

Reményeink szerint hagyománnyá válik, hogy régi és végzős diákok a Bicskei 

Napok zárónapja során újratáncolják a palotást. Vasárnap délután kettőkor a Bicske 

Szíve Parkban idén másodszor került sor az első táncra. Ki beöltözve, ki pedig menet 

közben kedvet kapva idézte fel újra a palotás egykor jól ismert lépéseit.   Közben 

akrobatikus roki, hastánc, zumba fitness, hölgytréning és kempó sport - és 

táncbemutatók következtek, amibe a közönség tagjai is bekapcsolódhattak, lemozogni 

az ebédet. 

Ezen a napon is folytatódtak a gyermekprogramok a kézműves sátorban. A 

gyerekek belekóstolhattak az agyagozás világába, elkészítették sajátkezű tálkáikat, 

csészéiket, karkötők és gyűrűk készültek gyöngyből és a végén természetesen 

mindent haza lehetett vinni emlékül. A legkisebbeket mesesátor várta, ahol népszerű 

rajzfilmeket nézhették. 

A sátor másik végében arcfestés és lufi hajtogatás mellett helyet kapott a népi 

játékpark, ahol különböző ügyességi és logikai játékokat próbálhattak ki a gyerekek.  

A játszótér melletti füves területen a papírsárkány készítés rejtelmeibe 

pillanthattunk bele, majd megcsodálhattuk az elkészült sárkányok égi táncát.  

Eközben a nagysátor alatt a Kedvenceink kisállat bemutatón csincsillákkal, 
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mókusokkal, kaméleonnal, kígyókkal és papagájokkal találkozhattunk, kezükbe 

vehettük, megsimogathattuk őket.  

Élősakk bemutatót is láthattunk a Szent László Általános Iskola diákjainak 

részvételével az uszoda parkolójában felrajzolt óriási sakktáblán, Báder Levente 

mesterjelölt sakkozó közreműködésével.  

Ezután kicsik és nagyok örömére az Alma együttes vidám koncertje következett, 

és hogy nehogy éhen maradjunk, a Jótékonysági sütivásár, melyen önkéntesek által 

házi készítésű süteményeket vásárolhattunk. A sütivásár során befolyt összeggel idén 

a Baba-Vár Városi Bölcsőde és a Pedagógiai Szakszolgáltató működését támogatták a 

szervezők. 

A 34. Bicskei Napok rendezvénysorozatot Pálffy Károly polgármester úr beszéde, 

majd a Palotás Össztánc zárta le.  

A várakozásoknak megfelelően 7-8000 vendég látogatott el a különböző 

rendezvényekre. Németországból közel 100 fő, míg Erdélyből 15-20 fő érkezett 

hozzánk. A négy nap alatt több mint 50 programra került sor, 15 együttes, egyéni 

előadó kapott lehetőséget a bemutatkozásra, valamint húsz bicskei óvodás, iskolás és 

ifjúsági csoport.  Összesen 850 fő fellépő emelte az eseménysorozat színvonalát. A 

szabadidős sportprogramokon résztvevők száma majdnem elérte az ezer főt.  

Sajtómegjelenések, sajtóvisszhang  

A rendezvénysorozatról hat teljes oldalon, színes fotós összeállításban számolt be a 

Bicskei Újság 2015/5. számában. A Bicskei Televízió több részben vetített összeállítást 

a Bicskei Napokról, és a Fejér Megyei Hírlapban, a  http://2060.blog.hu-n , a  

http://bicske.blog.hu-n is jelentek meg tudósítások.  

Jelen beszámolónk a http://www.bicskemuvhaz.hu/ oldalon, a pályázatok fülre 

kattintva érhető el.  

A 34. Bicskei Napok lezárult, visszajelzéseink és saját tapasztalataink szerint ismét 

nagyon sikeres volt.  

Köszönjük az NKA támogatását!  

 

Bicske, 2015. július 11.     Nagyné Szita Erzsébet s.k. 

         mb. igazgató 
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