
Előterjesztés 

Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

1. előterjesztés száma: 165/2018 
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 – programterv  

- 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az őszi időszak egyik legismertebb ünnepe volt régen szeptember 29-e, Szent Mihály 
arkangyal napja. E napot  a gazdasági év fordulójaként tartották számon az állattartók, és a 
Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor terelték vissza. Behajtották a 
disznókat az erdőkből, a pásztorok elszámoltak a nyájjal és a szaporulattal, becsukták a 
méheket, és az őszi vetést befejezve ekkor láttak neki a benti munkáknak, mindenekelőtt a 
kukoricatörésnek.  Sok helyen vásárt is tartottak ezen a napon, és ilyenkor kezdődött a 
kisfarsang is, amikor az őszi lakodalmazások és mulatságok folytak.  

Szent Mihály-napi rendezvényünkön olyan régi hagyományokat, szokásokat elevenítünk fel 
és ismertetünk meg a város lakóival, amelyek hozzátartoznak egykori mezőváros révén 
Bicske történelméhez is.  

Az idei Szent Mihály-napi sokadalom 2019. szeptember 28-án kerül megrendezésre a Kossuth 
téren a mellékelt program szerint. A sokadalmon belül kerül sor a „Bicske a virágzó város” és 
a „Legszebb konyhakert” pályázatok eredményhirdetésére is. 

A rendezvény költségeinek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezett 
kiemelt állami és önkormányzati ünnepségek soron rendelkezésre áll. 
 
Bicske, 2019. július 10. 

 

Pálffy Károly 
polgármester 
 
 

 

 

 

 



1. melléklet a 165/2019. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2019. évi költségvetésének tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
előirányzat terhére keret jelleggel 1.000.000 Ft-ot biztosít, 
 

2. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes program 
lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A Petőfi 
Művelődési Központ szakemberei a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása 
alapján készítik elő és bonyolítják le a programsorozatot. 

 

Határidő: 2019. szeptember 28. 
Felelős: polgármester 
 



Szeptember 28. (szombat) 
 

Szent Mihály-napi Sokadalom a Kossuth téren 
 

 
 
 
8.00-10.00  A kisbíró kidobolja 

Reggel a „kisbíró” végigjárja a város legforgalmasabb pontjait és 
dobszó mellett kihirdeti a programot. 

 

10.00  Traktoros felvonulás a városban – traktorok felbőgetése 
Útvonal: Kossuth tér- Szent István u. – Tatai u. – Kisfaludy u. 

 

10.00  Szabadtéri kiállítás 
  Országos Település és Múltkor Kutató, Hagyományőrző Alapítvány  
  bemutatója. 

 
Keressük Bicske lekvárját!  
Lekvárok gyűjtése, kiállítása és kóstolása. 

 
10.00    Pásztorka játszóház és őshonos állatsimogató 
 
11.00  A kisbíró kidobolja a program kezdetét 

A Szent Mihály-napi Sokadalom megnyitója   
 

 

11.00   Bicskei Ízek udvara és Mihály-napi vásár  
 

11.00   Bálavár és bálalabirintus  
 

11.00   Falak nélküli könyvtár 
Könyves játszóház a város aprajának és 
nagyjának kézműves foglalkozással, vegye-
vigye könyvajándékkal. Bálavári mesék. A 
program 15 óráig tart. 

 

11.00    Bálaszépség-verseny 
 

11.00     Pusztabusz, lovaskocsikázás a Szabó pincéhez 
Borkóstolás, szörpkóstolás a Galagonyáson. 
Útvonal: Kossuth tér – Kanizsai út. -  III. dűlő  

 

11.00   Régen volt, hogy is volt …. 
Szent Mihály napja az őszi hálaadás ideje. Óvodások versekkel, életképekkel elevenítik fel a vásári 
hangulatot, az állatok behajtását a legelőről, a kisfarsang, az őszi időszak kezdetét.   

 
12.00  Szent Mihály-napi ebéd  

a Bicskei Ízek udvarában 
Menü: Gulyásleves, lekváros bukta  
Menü ára: 1 Mihály-tallér  
Mihály-tallérok 300 Ft értékben vásárolhatók. 

 
13.00 – 16.00  Parasztolimpia 

A Szent Mihály-nap hagyományaihoz 
kapcsolódó játékos vetélkedő. 

 



15.00   Hagyományok sátra 
Bicskei tulipános láda festése, kézműves- és népi játszóház.  

 

15.00 Így volt rég…  
Közreműködik a Csillagszeműek bicskei csoportja.  

 

15.30 Legszebb konyhakertek és a Virágos Bicskéért c. 
 pályázatok eredményhirdetése. 
 
 

Eredményt hirdet és a díjakat átadja:  
Bálint Istvánné, Bicske város alpolgármestere 

 
16.00   Így volt rég…  

Közreműködik a Csillagszeműek bicskei csoportja  
és a Szent László Általános Iskola néptánc  
csoportja. 

  
 

16.30   Bálaszépségverseny eredményhirdetése, díjak 
átadása. 

   
17.00  Slágerek mindenkinek 

   Papp Rita és Bodnár Attila  
koncertje minden korosztálynak 

 
18.00   A Parasztolimpia eredményhirdetése, majd a 
  legfinomabb lekvárok díjazása. 
 
18.30  Szeretlek Bicske felirat elkészítése mécsesekből. 
 

19.00   Esti fellépő szervezés alatt 
 

20.30     Szent Mihály tüze 
A Mihály-napi pásztortűz meggyújtása. 

   
   

   A kisbíró kidobolja a Sokadalom végét! 
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