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1. előterjesztés száma: 144/2019 
2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Nagyné Szita Erzsébet 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – programtervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk napja, a keresztény magyar államalapítás, 
a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja, mely egyben az új kenyér ünnepe is. 

Ez a nevezetes dátum kezdetben csak egyházi ünnepnap volt, míg 1771-ben Mária Terézia 
országos ünnepnappá emelte. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni 
Bach-korszakban nem engedélyezték a független magyar államot jelképező első király 
ünneplését, de 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá tette augusztus 20-át. A két 
világháború között újra a nemzeti érzelmek kerültek előtérbe, így az 1938. évi székesfehérvári 
országgyűlés törvénybe iktatta Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet. A kommunista 
hatalom ezt nem törölte el, hanem 1950-től a népköztársaság, illetve az alkotmány ünnepének 
nevezte. A rendszerváltás után, 1991-ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve 
állami ünneppé nyilvánította augusztus 20-át. 

Országszerte jelentős rendezvényekkel emlékeznek meg Szent István királyunkról és az 
államalapításról, és ezen az ünnepen adományozzák a legtöbb állami kitüntetést is. 

Városi ünnepség keretében Bicskén is megemlékezünk e jeles napról, melyen a helyi 
kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendeletünk 
értelmében rangos kitüntetések (Bicskéért Emlékérem, Bicske Város Díszpolgára cím, Bicske 
Városáért Közösségi Díj) átnyújtására is sor kerül, egyházi vezetőink bevonásával hálát adunk 
az új kenyérért, illetve felszeljük az ország tortáját is.  

Az idei esztendőben ünnepli a Bicskei Tanuszoda működésének 10. évét, mely köré érdekes 
és szórakoztató programtervezetet állítottunk össze. 

Az egész napos augusztus 20-ai program délelőtt a Szent István szobornál kezdődik, majd a 
délután folyamán a Bicske Szíve Parkban folytatódik a Bicskei Tanuszoda 10 éves jubileumi 
programjaival kiegészülve a mellékelt (2. sz. melléklet) tervezet szerint. A napot a 
hagyományoknak megfelelően látványos tűzijáték zárja. 

Bicske, 2019. június 19.                                                        Pálffy Károly 
                                                                                               polgármester 
 

 



1. melléklet az 144/2018 számú előterjesztéshez 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: 2019. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a 2019. évi augusztus 20-i rendezvény programját a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja, 
 

2. a programra 5.000.000 Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2019. évi költségvetés 
rendezvény előirányzat terhére, 
 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes program 
lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására, a 250 db 
meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ 
szakemberei a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és 
bonyolítják le az augusztus 20-i ünnepi megemlékezést. 

 
Határidő: 2019. augusztus 20. 
Felelős: polgármester 
 
 



BEMKK Petőfi Művelődési Központ 
 
 
 

SZENT ISTVÁN NAP VÁROSUNKBAN 
Programforgatókönyv  

 
 

2019. augusztus 19. (hétfő)  
 

17.00  A művészet mindenkié – Bicskei kreatív alkotók kiállítása 
 a Petőfi Művelődési Központban 

 
Megnyitja: Bálint Istvánné, 
Bicske város alpolgármestere 
       

  
A kiállítást rendezte: Vincze Zita 

 
Ünnepi műsor: 
Pannoniada Gyermekkórus koncertje 
Karnagy: Illés Richárd 

 
 
2019. augusztus 20. (kedd) 
 
9.00  Szent István-napi városi ünnepség a Szentháromság katolikus templom kertjében 

  
Köszöntő: Pálffy Károly polgármester 

 
Az ünnepségen beszédet mond: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 

 
Ünnepi műsorban közreműködnek:  
Bicskei Koncertfúvós Zenekar 

 

Andrássy Frigyes előadóművész,56‐os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt‐díjas, Hű‐

séggel a Hazához Érdemkereszt‐díjas, Hűség 1956‐hoz Érdemkereszt‐díjas, illetve Lázár‐díjas 

művész, a SZIRT Együttes vezetője, alapító tag, zeneszerző, író, basszus, a Magyar Állami 

Operaház címzetes magánénekese 
 
 

Program:  
 
Ünnepi megemlékezés  
Új kenyér megszentelése és megáldása 
Kitüntetések átadása 
Koszorúzás 
Országtorta kóstolása 

 

Rossz idő esetén az ünnepséget a Bicskei református templomban tartjuk meg. 



 
Családi nap a Bicske Szíve parkban  

10 éves a Bicskei Tanuszoda 
 
9.30 - 10.30 Babaúszás, babapancsolás  

10.00-12.00 Vizes akadályverseny a Tanuszoda udvarában 
Az állomásokon izgalmas és vicces feladatok (célbadobás vízi bombával, vízipisztoly 
csata, papírhajó úsztatás … stb) várják a játékosokat. 

 
11.00  Vízitorna –Aquafitness 

14.00-18.00 Séta az uszodában 
Megnyitja kapuit a Bicskei Tanuszoda. A különleges látogatás keretében az érdeklődők 
megtekinthetik a gépházat, az uszoda keringtető rendszerét és más érdekességeket. A 
Tanuszodát 14 óra és 18 óra között az óránként induló vezetéssel lehet körbejárni. 
A csoportok a recepciótól indulnak. 

 
14.00  Móka a Tanuszodában 

Játékos, ügyességi versenyek (szivacs-maraton, víz alatti kincskeresés, célba lövés ví-
zipisztollyal, úszógumi fújó verseny … stb). 
3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk! Nevezés a helyszínen! 

 
15.00   „Az én uszodám”  
  Rajzverseny eredményhirdetése. 
 
15.00-20.00  Dobjuk fel a nyarat! 

Kézműves és könyves játszóház, ugrálóvár   
 

Palinta Társulat gyermekprogramjai: Arcfes- 
tés, lufihajtogatás, csillámtetoválás. 

 
15.00-20.00 Kerékpár regisztráció és rendőrségi bemutató 

a Bicskei Rendőrkapitányság közreműködésével 
 
15.30  Seprűszínház 
  Zenés, bábszínházi előadás  

a szabadtéri színpadon. 
 

16.00   Motoros egykerék show a Kossuth utcában. 
Közreműködnek: Baji Művészkerékpárosok és a Bicskei Motoros Egykerék show 
csapata Erdei Viktor vezetésével és a baji kerékpárosok. 
 

16.00-18.00 Újra indul a vizes akadályverseny! 
 
16.00  Vízilabda bemutató 
 
16.30  Habparti a bicskei tűzoltók közreműködésével. 
 
17.00  Csillagszeműek 

Csillagszeműek bicskei csoportjának nép-
tánc műsora a szabadtéri színpadon. 

 

17.30  Keressük Bicske kenyerét! 
Szent István-napi kenyérsütő verseny eredményhirdetése.   



 
18.00  Vízi Disco – Habparti a gyermekmedencében. Nyolc éves kortól várjuk a gyerekeket! 
 
18.00  Szép Magyarország, édes hazám 

Közreműködnek:  
Ágoston Máté, Lóránt Enikő, Török Tamás  
előadóművészek 

 

18.30  Valóra vált álom  
Közönségtalálkozó Kovács Ágnes olimpiai bajnok, kétszeres világ‐ és hétszeres Eu‐
rópa‐bajnok, világkupa győztes, örökös magyar bajnok úszónővel 

 
  10 év képekben 

10 év felejthetetlen uszodai pillanatai 
képekben. 

Filmvetítés, majd a 10 éves Tanuszoda 
születésnapi  
tortájának kóstolása a Város Kemencé-
jénél. 
 

 

20.00   Utcabál a Retro Band zenekarral.  
 

21.30  Zenés tűzijáték 
 

22.00  Utcabál 
 

23.00  Programzárás 
 

 
 
 

Ingyenes uszodahasználat 10 órától 20 óráig. 
 

A programok látogatása ingyenes! 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tanuszodai játékos versenyek, vetélkedők díjazása: 

 
A vetélkedők, versenyek minden résztvevője díjazásban részesül, emléklapot és lufit kap. A legügye-

sebbek és a helyezettek csokit, uszodás hűtőmágnest vagy a Bicskei Tanuszoda kabaláját nyerhetik el. 
 

Fődíjak: éves bérlet, havi bérlet, családi belépő 
 

 
 

A program változtatási jogát fenntartjuk! 


	144_augusztus_20_2019
	2.sz.melleklet _ program

