
8.00-10.00 A kisbíró kidobolja 

Reggel a „kisbíró” hintón, egy népviseletbe öltözött pár kísé-

retében végigjárja a város legforgalmasabb pontjait, s dobszó 

mellett kihirdeti a programot. 

 

 9.00 Állatok lehajtása 

 

10.00 Traktoros felvonulás a városban.  

 Útvonal:   Batthyány utca – Kossuth u. – Szt. István u.  

– Tatai u. – Kisfaludy u. 

 

10.00 Egy csepp falusi élet 

Szabadtéri néprajzi kiállítás. Régi földművelési eszközök be-

mutatása Mike János helytörténeti gyűjteményéből. 

 

11.00 A kisbíró kidobolja a program kezdetét 

Ünnepélyes megnyitó 

A Szent Mihály-napi Sokadalmat megnyitja: 

Pálffy Károly, Bicske város polgármestere 

 

11.00 – 18.00 Mihály-napi vásár 
helyi és környékbeli kézművesek és őstermelők áruiból, me-

zőgazdasági terményeiből. Hungarikum bemutató. 

 

11.00 – 18.00  Gazdák tere - 

Mezőgazdasági kisgép kiállítás. 

A rendezvényen lehetőség lesz a gazdák termékeik kóstoltatá-

sára és bemutatására is. 

Gazda udvar – őshonos magyar állatok kiállítása. 

Bála szépségverseny.  

 

11.00  Pusztabusz 

Indulás/célállomások: 11.00 Micsurin major 

     13.00 Bicske Tsz 

     15.00 Micsurin major 

     17.00 Bicske Tsz 

 

11.00 – 19.00 

Virgonczkodó Játszópark szüreti játszóháza 

Magyaros népi és hagyományőrző nagyméretű játékok. 

 

11.00 Régen volt, hogy is volt …. 
Óvodai csoportok versekkel, életképekkel elevenítik fel a vá-

sári hangulatot, az állatok behajtását a legelőről, a kisfarsang 

vagy az őszi lakodalmi időszak kezdetét. 
 

 

Szent Mihály-napi Sokadalom 
2016. szeptember 24. (szombat) 

Kossuth tér 



13.00 – 16.00 Parasztolimpia 
A Szent Mihály-nap hagyományaihoz kapcsolódó játékos 

versenyek. 

Játékvezetők: Kun Zoltán és Ágoston László 

Közben: Bálaszépségverseny eredményhirdetése  

 

14.00 Gyerünk a moziba be! 

Nosztalgikus filmek és rajzfilmek vetítése kicsiknek és na-

gyoknak a Fiatalok Házában. 

14.00 Lúdas Matyi (színes, magyar rajzfilm) 

16.00 Indul a bakterház (színes, magyar vígjáték) 

17.30 Az Önzetlenség napja 2011 Bicske 

(Ladánybene 27 – Az élet más) 

Öt éve már, hogy e kisfilm elkészült, az egész 

város összefogásával, egy jó cél érdekében. 

Idézzük fel! 

18.00 Csinibaba (színes, magyar, filmvígjáték) 

 

Ki van a házban? - Kívánság-fal a Fiatalok Házában. 
Bicskei fiatalok, iskolások, írástudó óvódások, mondjátok 

meg Ti, mi legyen a Fiatalok Házában! Kíváncsian várjuk 

ötleteiteket, javaslataitokat arról, hogy mi legyen a Fiatalok 

Házában. Gyertek, írjátok fel a falra, mi pedig segítünk meg-

valósítani. 

 

14.00 – 19.00 Állatsimogató 
Hagyományos háziállatok és egzotikus kisállatok bemutatója 

(kistehén, mini póniló, törpe kecske, hortobágyi racka juh, 

törpe szamár és alpaka, láma). 

 

15.00 – 18.00 Mihály-napi kínálatunk apró népeknek 

Kismesterek sátra (tökbábok, zöldségbábok, csutkababa, 

csuhéképek- és figurák, tökmag ékszerek, mécsestartók, 

krumplimanók készítése.) 

 

Falak nélküli könyvtár – könyves játszóház. 

 

15.30 Így volt rég … 
Néptánc bemutatók  

Közben: Legszebb konyhakertek és a Virágos Bicskéért  c. 

pályázatok eredményhirdetése   

 

16.00 Magvető  
című kiállítás megnyitója a Batthyány-kastélyban. 

Válogatás Csókos Varga Gyöngyi és Csákvári Nagy Lajos 

etyeki képzőművészek alkotásaiból. 

A kiállítás gyermekeik, barátaik, tanítványaik tisztelgése „ 

Caleta ta cala” művészetük előtt. 

A kiállítás védnöke: Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő 

A kiállítást megnyitja: Lucza Zsigmond, festőművész 

A kiállítás a Szent Mihály-napi ünnepen 10 órától 19 óráig 

tekinthető meg. 



16.30 Bicske Toldija,  
avagy ki a legerősebb paraszt? 

Petrencés rúd-tartó verseny. 

 

17.00 Vásári komédia 

Bábjáték a Portéka Színpad előadásában. 

 

18.30 Táncház 

Közreműködik: Bacsó zenekar 

 

20.00 Sztárvendégünk a KOZMIX 

 

Mihály-napi pásztortűz meggyújtása. 

 

Sötétedés után: 

Szent Mihály szekere – távcsöves bemutató 
Vezeti: Szűcs Mátyás, amatőr csillagász 
 

21.00 A kisbíró kidobolja a Sokadalom végét! 


