
Előterjesztés 

a 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról 

 

1. előterjesztés száma: 126/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné L. Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

- Humánerőforrások Bizottság 

- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

 

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot 

hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és 

politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és 

nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon 

viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése 

szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára 

Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei 

közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy 

segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, 

hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia 

után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. 

 

A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti 

emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. 

 

Önkormányzatunk is megtartja megemlékezését a Nemzeti Összetartozás Napjáról, melyre 

2019. június 2. napján (vasárnap) 10.45 órakor kerül sor - a Református Egyház 

közreműködésével a református templomkertben az országalmánál. 

 

A megemlékezésen az ünnepi beszédet Máté János református lelkész tartja.  

A programokon közreműködnek a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a Szent László 

Általános Iskola tanulói.  



Javaslom, hogy a rendezvény megszervezéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezetéhez 

önkormányzatunk 300.000,- Ft keretösszeggel járuljon hozzá, ezzel biztosítva a méltó 

megemlékezést. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Bicske, 2019. május 10. 

 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

  



1. melléklet a 126/2019.  előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából megrendezésére kerülő megemlékezésre 300.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2019. 

évi költségvetés kiemelt állami, önkormányzati ünnepek kerete terhére. 

 

 

Határidő:  2019. június 2. 

Felelős:  polgármester 


