
2017. ÉVI VÁROSI PROGRAMOK 
 

Dátum Rendezvény Programelemek 

2017. január 28. Városi farsang Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a városi farsang estéjén zenés könnyed 
komédiával várjuk a farsangozókat, ebben az évben a Kuttyomfitty társulat felnőtt műsora 
kerül színpadra. 

2017. március 8. Nők napja Stílustanácsadás, kozmetikai termékek gyártóinak bemutatkozása, előadások 
szépség/egészség témában 

2017. március 11. Lány és 
asszonybál 

A hagyományos asszonybál, zenél a Rouge zenekar. 

2017. március 15. Városi ünnepség Az ünnep reggelén a művelődési házban Pilvax kávéház nyílik, ahol kávéval és pozsonyi 
kiflivel várjuk a városi ünnepségre érkezőket, az ünnepi műsor után koszorúzás.  

2017. április 8-9. 25 éves a 
Besigheimi 
testvérvárosi 
kapcsolat 

Kiállítás a városról (kétnyelvű feliratozással), a 25 éves testvérvárosi kapcsolat és a 
mostani Bátaszék bemutatása képekben. Húsvéti vásáron bátaszéki termelők portékái, 
bátaszéki promó termékek bemutatása. A helyszín: Besigheim 

2017. április 11., Vers Város – 
költészet napja 

Versmegálló – kortárs verseket népszerűsítő óriásplakátok kihelyezése a két távolsági 
buszmegállóban.  
Két telefonfülke berendezése - könyvcsere program indítása. 
Flash – vers – a város különböző pontjain versmondó flash mobok a költészet napján. 

2017. április 22. Föld Napja – 
Tölgy napja, 
Molyhos piknik 

Közös piknikezés a molyhos tölgynél, vendég: Ökotárs Alapítvány és a Magyarország év 
fája verseny eddigi győzteseinek képviselői.  
Délelőtt gyerekprogram, délután workshop, fórum a meghívottaknak. 

2017. április 28-30. TeSzedd!  
Tavaszi 
nagytakarítás 

Az országos TeSzedd akcióhoz kapcsolódva önkéntes munkában kitakarítjuk a várost. 

2017. május 1. Városi Majális Az egyesületek produkcióival és a majális elemeivel ünnepeljük meg a munka ünnepét. 
Fellépő: Nótár Mary (280 000 Ft) 

2017. május 11. Magyar 
Hollywood Túra 

A Magyar Hollywood túra elemei: kerekasztal beszélgetés, filmvetítés. 

2017. május 25. Orbán nap Orbán nap a bátaszéki hegyközség borászaival. 



2017. május 28. Városi gyereknap Aszfaltrajzverseny, mesés akadályverseny (Lázár Ervin meséiből), ugrálóvár/trambulin, 
gokart. 

2017. június 2  Nemzeti Bor 
Maraton 

 

2017. június 2. Városi pedagógus 
nap 

Meghívott előadás egyeztetés alatt. 

2017. június 4. Rétes és 
kézműves sör 
fesztivál 

Rétes készítő workshopok, rétesvásár, kézműves vásár (kékfestő, dindli ruha, 
fapapucs/pacsker, kézműves sör) 
fellépők: Heimat, szekcsői fúvószenekar, Molnár György Lyra díjas harmonikaművész 
A pünkösdi hétvégén a bátaszéki szakácskönyv próbafőzéseihez „kinyitjuk” a pincéket – 
bátaszéki bor és gasztro túrát szervezünk a környékre látogatóknak. 

2017. június 24., 
szombat 

Szent Iván éji 
hangverseny 

A bátaszéki kórusok közreműködésével. 

2017. június 24. Múzeumok 
éjszakája 

Interaktív foglalkozások a tájházban,  

2017. július 1. Város napja 875 éves város kiállítás – Teréziánum 
Fotókiállítás a városról – a fotópályázat nyerteseinek alkotásaiból. 
Orgona és operakoncert a templomban. 
A szabadtéri színpadon fellép: Ghymes zenekar (950 000 Ft) 
Besigheim-Bátaszék 25 éves kapcsolat ünnepe, fellép a besigheimi fúvószenekar. 
Ezen a hétvégén szervezzük meg a Bátaszékről elszármazottak találkozóját is. 

2017. július 14. 
2017. július 28. 
2017. augusztus 
11. 

Táncolj velünk! 
Népcsoportok 
utcafesztiválja 

1. székely táncok – hőgyészi tánccsoport 
2. TANAC 
3. Török autentikus hastánc 

2017. július 21. 
2017. augusztus 3. 

Komolyzenei 
koncertek 

Művészportrék – komolyzenei koncertek zenei kerekasztal beszélgetéssel a romkertben. 

2017. augusztus 
20. 

Szent István 
ünnepe 

Szentmise 
Ebben az időpontban rendezik meg Nagysallón a 20 éves testvérvárosi kapcsolat 
ünnepét, ezért külön városi programot ebben az évben nem tartunk. 

2017. szeptember 
8-10 

Bátaszéki 
Bornapok 

Fellépők: Ferenczi György és a Rackajam, Marót Viki és a Nova kultúrzenekar, Tóth 
Vera, Pál Dénes, Hooligans 



II. Géza felvonulás 

2017. október 1.  Idősek világnapja Oszvald Marika operett estje. 

2017. október 23. Városi ünnepség A műsort a II. Géza gimnázium tanulói adják elő. 

2017. október 29. Rajzfilm ünnep Filmvetítés és játszóház a művelődési ház kiállítótermében. 

2017. november 4.  Királyi 
gasztronómiai est 

Kerekasztal beszélgetés a Szakácskönyv szerzőivel.  
Meghívott vendégek: Makk Norbert – a bátaszéki szakácskönyv chefje 
Reneszánsz konyha – kísérleti régészet előadással egybekötött „főzőiskola” 
Bátaszék-Nagysalló 20 éves testvérvárosi kapcsolat ünnepe. 
A felvidéki kitelepítés 70. évfordulója. (ünnepség, kiállítás) 

2017. december 1. 70 éven felüliek 
karácsonyváró 
ünnepe 

Táncdalfesztivál 2017 

2017. december 8. Városi advent Gesztenye, forralt bor, karácsonyi kirakodó, karácsonyi műsor, közös ünnep. 

2017. december 16. Karácsonyi 
hangverseny 

A városi kórusok közös műsora. 

2017. december 20. Fiatalok a 
városért 

A 2016-ban alapított díj folytatása. 

 
 
 
 

Pályázatok 

2017. január 16. 875 éves város – 
fotópályázat 

A pályázatra 30-50 fotós portfólióval nevezhetnek a fotósok. A pályázat 
fődíja egy kiállítás megszervezése (anyagköltség, hirdetés, kiállítótér) a 
nyertes számára. A pályázat fotóit a későbbiekben felhasználjuk a város 
információs kiadványaiban, online felületein. 

Költségei a 
város 
napjánál. 

2017. február – 
május  

Várostörténeti 
vetélkedő 

Alsó tagozatosoknak – rajzpályázat 
Felső tagozatosoknak – csapatverseny 
Gimnazistáknak – kutatómunka, mélyinterjúk készítése 
 
 
 

 



Klubok, rendszeres programok 

2017. február 14. 
2017. március 10. 
2017. április 7.  
2017. október 27. 
2017. november 24. 

Kézműves Valentin napi készülődés 
Tavaszi kopogtató 
Húsvéti készülődés 
Tökfaragás 
Karácsonyi díszek 

 

2017. február - 
november 

Filmklub Témák: filmes utómunkálatok, nő a filmekben, költészet napja, Zádor 
Jenő születésnapja, Filmmaraton 
Időpontok: február 7., március 9., április 13., június 8., július 13., október 
12., november 9. 

 

2017. március 23. 
2017. április 20. 
2017. május 18. 
2017. június 22. 

Reformáció 
története I-IV. 
előadássorozat 

Előadó: Töttös Gábor  

2017. október 
2017. november 

Világjáró klub – 
előadássorozat 

  

2017. május -  
augusztus 

Játszóházak Népi játszóházak a tájházban  

 

 

 

 

 

 


