
Előterjesztés 

A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő 
kérdésekről 

1. előterjesztés száma: 76/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – programfüzet 
- 3. melléklet - költségvetés 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 
- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
A Humánerőforrások Bizottság 2018. I. féléves munkatervében szerepel a 2018. évi 37. Bicskei 
Napok programjainak előkészítésével kapcsolatos egyeztetés. A Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár intézményvezetője a program tervezetét megküldte (mellékelve) 
jóváhagyásra. 

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei évben is szeretnénk a Bicskei Napok keretein 
belül főzőversenyt rendezni, ahol megvendégeljük a helyi és a környező települések nyugdíjas 
klubjait. Ezenfelül a programsorozatra meghívjuk testvérvárosainkat is. 

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében bruttó 4.450.000,-Ft 
összeg áll rendelkezésre az intézmény által szervezett rendezvényekre. 

A rendezvény azon programjaira, melyet az Önkormányzat szervez (testvérvárosi delegáció 
fogadása, főzőverseny lebonyolítása, nyomdai költségek) 5.000.000,-Ft összeget javasolok 
meghatározni keret jelleggel, a város egyik legjelentősebb kulturális és közösségi eseményének 
biztonságos és nívós lebonyolítása érdekében.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett programsorozat tervezetről dönteni 
szíveskedjen.  

 

Bicske, 2018. március 13. 

Pálffy Károly 
polgármester 



1. melléklet az 76/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2018. évi 37. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja, 

2. a programra keret jelleggel 5.000.000,-Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetés 
rendezvény előirányzata terhére. 

 

Határidő:  2018. május 20. 
Felelős:  polgármester 



 

37. Bicskei Napok 
2018. május 17. – 20. 

Kiállítások 

Vadászati kiállítás 
a Sajgó Völgye Vadásztársaság rendezésében a Művelődési Központban. 

Kép a képben 
Szent László Általános Iskola kiállítása a Fiatalok Házában. 
 
Tisztelet a hősöknek 
szabadtéri fotókiállítás az első világháború centenáriuma alkalmából. 
 
Wegenast Róbert 
festő, díszlettervező életmű kiállítása a Batthyány-kastélyban. 
 

Beharangozó programok 

Május 15.   (kedd) 10.00 
20. Virágözön - Virágvásár a Művelődési Központ előtt. 
Ezen a napon a Virágos Bicskéért pályázat első húsz résztvevője 50 %-os kedvezménnyel 
vásárolhat. 
Szervező: Döme Kata 

 
Május 15.   (kedd) 17.00 
Harminc év napsütés 
Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal a Nagy Károly Városi Könyvtárban. 
 

Vajon a család jelentheti-e nekünk az otthont az időben, vagy minden alkalommal újra meg 
kell küzdenünk ezért az otthonosságért? 
 

Grecsó Krisztián történetei legszemélyesebb emlékeinket idézhetik fel: a nagymamákkal 
töltött nyarakat, a szabálytalan karácsonyestéket, az önálló élet első bizonytalan lépéseit, a 
hosszú vágyakozásokat és a rövid találkozásokat. 
A Harminc év napsütés olyan, mint egy varázslatos kalendárium, benne a generációk közötti 
kommunikáció lehetőségei és lehetetlenségei, a velünk élő múlt kiismerhetetlen történetei. 
 

 
 
 
 
 

Május 17. (csütörtök) 
 
12.00  Gyermeknap 

a Batthyány-kastély parkjában. 
 

Program: Játékos vetélkedők, korongozás, légvár, arcfestés, trambulin, 
sportversenyek és még sok más, amit a gyerekek kedvelnek. 

 
17.00  A 37. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója  

a Hősök terén. 
 

A Bicskei Napokat megnyitja: 
Pálffy Károly, Bicske város polgármestere 

 
17.15 Tisztelet a hősöknek 

Ünnepi megemlékezés az első világháború befejezésének 100. évfordulója 
alkalmából, a Hősök terén. 

 
 Emlékbeszédet mond: 
 

Közreműködik: Mészáros János Elek Simándy-díjas énekes és a 
Fesztivál Fúvószenekar 

 
Koszorúzás és az emlékezés virágainak elhelyezése az első és második 
világháborús emlékműnél. 

 
19.00 Vadászati kiállítás megnyitója a Művelődési Központban. 

Kiállítást megnyitja: 
Dr. Bertóti Béla 
 
A kiállítás tárlatvezetéssel is látogatható.  
A tárlatvezetésekre előzetes bejelentkezés szükséges! 

 

 
 



 
 

Május 18. (péntek) 
 
9.00  Mocorgó-játékos gyermektorna 

Bicske Városi Óvoda sportnapja. 
 
11.00  Öltöztessük fel a Születésfát! 

Babaköszöntő és fadíszítő ünnepség a Művelődési Központ előtt. 
Köszöntőt mond és a város nevében emléklapokat ad át: 
 
Közreműködnek: 
 

 
16.30  Tehetség nap 

Szent László Általános Iskola programja a Művelődési Központban. 
 

Már nemes hagyománnyá vált az iskola életében a művészeti gála megrendezése. A 
Tehetség nap lehetőség arra, hogy az iskola különböző művészeti ágakban 
jeleskedő diákjai, csoportjai bemutatkozzanak. 

 
18.30 Fenyő-Tasnádi: MADE IN HUNGÁRIA 

Musical a Magyarock Dalszínház előadásában a Bicske Szíve parkban,  
a Családok Éve alkalmából. 

 
A hatvanas évek elején ki - majd visszadisszidál egy tipikusan angyalföldi család: 
Fenyőék. A fiatal Rickybe mélyen beleívódott mindaz, ami egy tizenévesnek 
Amerikát jelentheti: a rágó, a hawaii ing és mindenek előtt a rock and roll. A kinti 
élmények és egy megszállott lemezgyűjtő rádióműszerész hatására elhatározza: 
zenekart alapít. Cipős dobozból, éjjeli szekrényből erősítőt eszkábálnak, s már nem 
is kell más, csak néhány jó haver, hogy feldübörögjön a Viva Rock and roll.  
És létrejött a Hungária. 
 
Rendező: Vizeli Csaba 

 
 
22.00 ÉJSZAKAI KOSÁRLABDA 

a CSVM Általános Iskola Szt. István úti tornatermében. 
Fővédnök: Sárköziné Csetnek Mónika 

 
 
 

 
 

Május 19.  (szombat) 
 

IV. Hagyományos ízek –  
ízes hagyományok Pannónia szívében a Bicske Szíve parkban 

 

8.00   Főzzünk egy finomat! - Települések ízei 
Főzőverseny Bicske Város Önkormányzata szervezésében. 
Szeretettel várunk minden vállalkozó kedvű szakácsot, kuktát és az ízletes ételeket 
szerető embereket, akik kedvet éreznek és hozzájárulnának nagy sikerű 
rendezvényünk gasztronómiájához. 
Tűzgyújtás: 8 órakor 

 

10.00  Hagyományőrző börze, 
termelői és kézműves kirakodóvásár 
A standokon Vértesalja és Vál- völgye települései mutatkoznak be turisztikai 
látványosságaikkal, gasztronómiájukkal, népi hagyományaikkal.   

 
11.00 – 18.00 Retró véradás és szűrővizsgálatok a Vöröskereszt helyi csoportjának 

szervezésében. 
 
10.00 Térzene  

a Bicskei Fesztivál Fúvószenekarral. 
 

11.00  Ünnepélyes megnyitó 
A fesztivált megnyitja: 
Bálint Istvánné, Bicske város alpolgármestere  

 

11.10  Gyerekeké a színpad! 
Közreműködnek:  
Bicske Városi Óvoda gyermekcsoportjai, a Bicskei Csillagszeműek és a Csabdi 
Általános Iskola néptánccsoportja. 

 
12.00 – 19.00 Népi játszótér 

Hagyományőrző népi játékok, melyekkel felidézzük a régi idők vidám, szabad 
hangulatát, illetve elindul a mesélő népi körhinta is, melynek során a gyerekek a 
leveles kosarakban ülve szédülésig foroghatnak. 

 
13.00  Jó ebédhez szól a nóta a Geri-Betli duóval  

a Város Kemencéjénél. 
 



 
 
 
14.00 – 18.00 Könyves sátor, könyv cserebere.  

Kismesterek sátra, korongozás, kézműves ügyeskedések. 
 
14.30  Vendégváró 

A Vértesalja, a Vál-völgye és tágabb környezetünk művészeinek és együtteseinek 
kulturális bemutatkozása a szabadtéri színpadon. 

 
Fellépők: 
Pannoniada gyermekkórus 
Bicskei Huszárzenekar és a Mányi Vadvirág mazsorett csoport 
Várgesztesi Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoport 
Zsámbéki Höcögő Néptáncegyüttes 
Lovasberényi Csűrdöngölő és Rezeda Tánccsoport 
Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport 
 
 
Örömtánc Varga Edit vezetésével. 

 
19.00 KÁRPÁTIA koncert a szabadtéri színpadon. 
 

A Kárpátia Magyarország legnépszerűbb nemzeti rock együttese. A csapat 2003-ban 
alakult, és néhány hónapon belül kirobbanó sikert értek el. A zenekar tagjai: Petrás 
János – basszusgitáros, énekes, Bankó Attila – dobos, Bíró Tamás és Csiszér 
Levente – vokál, gitáros, Galántai Gábor – billentyűs hangszerek. A tagok korábban 
ismert és ugyancsak népszerű együttesekben zenéltek, így nem a teljes 
ismeretlenségből indultak el. A csapat sikerének titka a közérthető mondanivaló és 
az ehhez társuló dallamos muzsika, melynek középpontjában a magyarság és a 
haza iránti elkötelezettség áll. A Kárpátia egyaránt ír saját dalokat és dolgoz fel régi 
magyar dalokat is. Főleg történelmi események ihletik zenéjüket, de nem ritka, hogy 
egy-egy könyv a forrása dalaiknak. Zenéjük ezáltal mindenkihez szól, így több 
nemzedék elismerését, szimpátiáját és rajongását váltotta ki.  

 
A programok látogatása ingyenes!  

 
 

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

 
 

További szombati programok 
 
7.00 Gyermek horgászverseny  

a Barátság Horgász Egyesület szervezésében a Ditrói-tónál. 
 
10.00 TerKeBog - Bogaras Piknik  

a Batthyány-kastély parkjában, a Természetkedvelő Bogarasok Köre 
szervezésében. 

 Program:  
 Bográcsozás, dél körül autós felvonulás. 
 
10.30 Bicske Barátok találkozója a Batthyány-kastélyban. 
 Program: 
 Wegenast Róbert festő, díszlettervező életmű kiállításának megnyitója. 
 
 
 

Szombati sportprogramok a Bicskei TC Sporttelepén 
 

 
9.00  Bicskei Napok kupa  

Női kispályás labdarúgótorna. 
 
10.00   Telep – Kertváros 

Kispályás diák, férfi és női labdarúgó mérkőzések. 
 

11.00   IX. Bicskei rangadó 
Bicske Város Képviselő-testülete Bicskei TC öregfiúk labdarúgó-mérkőzés. 

 
 A sportprogramok közben 9 óra és 14 óra között: Dekázó verseny 
 
22.00 ÉJSZAKAI KOSÁRLABDA 

a CSVM Általános Iskola Szt. István úti tornatermében. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Május 20.  (vasárnap) 
 
9.00  PÜNKÖSDÖLÉS 

Pünkösdi királyválasztás a Szentháromság templom kertjében, a Szent László 
Általános Iskola tanulóinak közreműködésével. 
 

9.30 Pünkösdi mise a Szentháromság templomban. 
 
9.30 Pünkösdi istentisztelet az evangélikus templomban. 
 
10.00 Pünkösdi istentisztelet a református templomban. 
 

Vasárnapi sportprogramok 
 
9.00  IX. Bicskei Napok Úszóverseny az uszodában. 
  
9.00 REKORTÁN kosárlabdaverseny a Bicskei TC Sporttelepén. 
 
9.30  37. BICSKEI NAPOK ASZTALITENISZ-KUPA 

Egyéni női, férfi, ifjúsági és felnőtt korosztályú asztalitenisz-verseny a Buzánszky 
Jenő tornacsarnokban. 
 
 

 
 Információk: 
A kiállítások 2018. június 2-ig 10 és 18 óra között látogathatók az intézmények nyitvatartási 
idejében. 

 

Rossz idő esetén a színpadi programokat új időpontban, vagy a Művelődési Központban 
tartjuk meg, a változásokról honlapunkon tájékozódhatnak. 
 

Kérjük, aki ülőhelyet szeretne a Made in Hungária című musicalre, az időben érkezzen. 
Székek korlátozott számban állnak rendelkezésre, aki tud, hordozható kis széket hozzon 
magával.  

 

Tájékoztatjuk kedves Látogatóinkat, hogy rendezvényeink nyilvánosak, azokon fotók, filmek 
készülnek, amelyek később marketing célokra felhasználásra kerülhetnek. 
 

A program és az időpont változtatás jogát fenntartjuk! 

 
 

Családi vasárnap a családok évében, a Bicske Szíve parkban 

 
14.00  Sport- és táncbemutatók 

Akrobatikus roki, hastánc bemutató, Zumba Fitness, kempó bemutatók, társastánc. 
 

14.00 – 18.00 Családi ügyességi játszó 
Mesesátor, kézműves ügyeskedés.  Ugráló vár, felfújható vonatos akadálypálya. 

 
14.00 – 18.00 Pünkösdi virtuskodás 

Pünkösd alkalmából népi virtusjátékokat próbálhatnak ki a családok, azaz kicsik és 
nagyok egyaránt, melyben a család együtt játszhat, próbára téve ügyességét, 
koncentrációját, együttműködését. 
A pünkösdi próbák során a zöldág hagyományát is felelevenítjük. 
 
Az alábbi virtusjátékokból válogathatnak a játékos kedvűek: barcasági kakaslövés,  
szatmári kakas-üttetés, törökkopányi csizmagyűjtő játék, dióverő és még sok más 
játék gyorskezű ifjúnak és vénnek. 

 
15.00  Csiri-biri torna 

Vidám mozgásfejlesztő torna kicsiknek. 
 
16.00  Ringató 

Zenés foglalkozás gyerekeknek. 
 
17.00  37. Bicskei Napok zárása 

ÁLLATI ZENÉS ABC 
Bíró Eszter gyermekkoncertje 

 

Interaktív, élő koncert gyerekeknek (óvodásoknak és kisiskolásoknak) és 
felnőtteknek, sok-sok játékkal, humorral; egy felhőtlen barangolás a betűk és a 
hangok világában! Az előadók számos hangszeren adják elő a dalokat. 

  
Több általános iskola első osztályában használják a könyvet és lemezt a tananyag 
alternatív kiegészítéseként. Az „Állati Zenés ABC” 2014-ben az év hazai 
gyerekalbuma lett, és Fonogram Magyar Zenei Díjat kapott. 
Bíró Eszter 2015-ben Story Érték Díjat vehetett át, mint az év énekesnője. 
Közreműködnek: 
Bíró Eszter, Födő Sándor “Fodo” , Hámori Máté  

 
 



BEMKK Petőfi Művelődési Központ 
 

37. Bicskei Napok költségvetése 
 

2018. május 17. – 20. 
 

Kiadások  

Előadóművészeti tevékenység 
(Kárpátia koncert, Made in Hungária, Bíró Eszter 
gyermekkoncertje, Jó ebédhez szól a nóta) 
 

1 780 000,- 

Kísérő programok 
(Játszóházak, Születésfa öltöztetés, Vendégváró programok) 
 

 
505 000,- 

Technikai költség 
(színpad kölcsönzés, fedés, hang- és fénytechnika 3 napra, 
rendezvény biztosítás) 
 

750 000,- 

Reklám 
(nyomda, hirdetés, molinók reklámozása) 
 

250 000,- 

Sportversenyek díjazása 
 

80 000,- 

Kiállítások költsége 
 

250 000,- 

Helyszín kiadásai (mobil WC) 
 

125 000,- 

Szerzői jogdíj 
 

100 000,- 

Megvendégelés  
(Fellépő csoportok megvendégelése, emléktárgy) 

160 000,- 

Útiköltség, utazási ktg. térítés 
 

100 000,- 

Dekorációs és egyéb anyagköltség 
 

100 000,- 

Közterhek 
 

50 000,- 

Áfa 
 

715 000,- 

Összesen 
 

4 965 000,- 

 

Bevételek 

BEMKK 2018. évi költségvetési fedezete 
 

4 450 000,- 

Támogatások, szponzoráció 
 

510 000,- 

Összesen 
 

4 960 000,- 

  

 
Nem szerepel a kiadások között: Partnereink, társrendezők rendezvényeinek kiadásai. Mindenki saját 
szervezésben és saját költségére csatlakozik a Bicskei Napokhoz. Nem szerepel továbbá a Bicske 
Város Önkormányzata által szervezett főzőverseny, valamint az újságban megjelenő részletes 
programajánló, a Születésfa oklevelek és a megnyitó meghívójának nyomdai költsége. 
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