
Előterjesztés 

2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 
 

1. előterjesztés száma: 184/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 

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 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! 

 

1956 tavaszától egyre erősödött a párton belüli és párton kívüli elégedetlenség. Már nyíltan is 

követelték Rákosi távozását. Az Irodalmi Újság és az Írószövetség a pártfunkcionáriusok ellen 

többször indított éles támadást. 

Ebben a forrongó légkörben került sor Rajk László és társai újratemetésére októberben. A 

temetésen százezres tömeg tartott néma tüntetést a rendszer ellen. Az egyetemeken és 

főiskolákon már hangossá vált a tiltakozás. A diákok pontokba foglalták követeléseiket és 

MEFESZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége) néven megalakították a 

hivatalos diákszervezettől független szervezetüket. A követeléseik megerősítésére és a lengyel 

szabadságmozgalmak támogatására október 23-ára tüntetést hirdettek. Az MDP vezetősége 

először betiltotta, majd engedélyezte a felvonulást. Ez a bizonytalankodás további erőt adott a 

szervezőknek. 

A Petőfi szobortól indult tüntetés a Bem téren, majd a Kossuth téren folytatódott. Közben 

Budapest más pontjain is zajlottak az események. A Városligetnél ledöntötték a rendszer 

szimbólumának tekintett Sztálin szobrot, a Magyar Rádió épületénél pedig eldördültek az első 

lövések. Megkezdődött a fegyveres felkelés. 

A párt igyekezett követni a változásokat, s a tömegek igényének megfelelően Nagy Imrét 

nevezték ki miniszterelnöknek. Ugyanakkor a helyzet urai is akartak maradni, ezért a 

szovjetekhez fordultak katonai segítségért, és kijárási tilalmat rendeltek el. 

A bevonuló szovjet hadsereggel szemben katonai csoportok szerveződtek a Széna téren, a 

Corvin közben, a Tompa utcában és más helyeken. A szélesebb ellenállás a városokban a 

munkástanácsok, vidéken a helyi forradalmi bizottságok megszervezésével folytatódott. 

Október 25-én tragikus fordulatot vettek az események. A parlament előtt tüntető tömegbe az 

ÁVH egységei belelőttek, melynek következtében majdnem százan meghaltak és a sebesültek 

száma is hatalmas volt. Hasonló események a következő napokban többször is előfordultak 

nagyobb vidéki városainkban. A sortüzeken feldühödött tömeg többször is a kezébe vette az 

igazságszolgáltatást és ávósokat lincseltek meg. 



A pártvezetés már nem mert egyedül dönteni, hanem a szovjetekkel egyeztette minden lépését. 

A nyugalom érdekében Gerőt is menesztették, helyette Kádár lett a párt első titkára. 

Október 26-án megtörtént a fordulat, az új kormány (melyben már nemcsak kommunisták 

voltak) és az új pártvezetés nemzeti demokratikus forradalomnak minősítette az eseményeket 

és elismerte az újonnan alakult forradalmi szervezeteket. A Rákosi-korszak vezetőinek egy 

része a Szovjetunióba távozott. 

28-án Nagy Imre jelentős változások bevezetéséről beszélt a rádióban: visszaállítják a nemzeti 

jelképeket és a korábbi nemzeti ünnepeket, felemelik a béreket és a nyugdíjakat, feloszlatják az 

ÁVH-t és tárgyalásokat kezdeményeznek a szovjet csapatok kivonásáról. A kormány a 

nemzetközi élet támogatását is maga mögött tudhatta, mert a szovjet tiltakozás ellenére az 

ENSZ napirendjére tűzte a "magyar kérdés" megtárgyalását. 

Október 30. az események menetében kiemelkedő fontosságú dátum. Később ennek a napnak 

az eseményeit nagyították fel és torzították el, hogy a megtorláshoz ideológiát adjanak. Ezen a 

napon megkezdődött a szovjet csapatok kivonulása, megalakult Király Béla vezetésével a 

Nemzetőrség, kiengedték a börtönökből a politikai foglyokat, akik mellett - a szervezetlenséget 

kihasználva - köztörvényesek is kiszabadultak. Magyarország hercegprímásának, Mindszenty 

Józsefnek is ezen a napon ért véget évek óta tartó őrizete. Délután a kormány bejelentette, hogy 

megszűnt az egypártrendszer és az 1945-ös koalíciós pártok demokratikus együttműködésével 

megújult a politikai élet. A tekintélyét vesztett MDP feloszlott és helyette (november 1-jén) 

megalakult az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt). A harmincadikai sikereket 

beárnyékolta, hogy többórás ostrom után fegyveres felkelők elfoglalták a budapesti 

Köztársaság téri pártházat, ahol a magukat megadó védők egy részét legyilkolták. 

Az újjáalakult pártok legtöbbje nem kívánta a háború előtti politikai, társadalmi rendszer 

visszaállítását. Megegyeztek a többpártrendszerben, a parlamentáris demokráciában és a 

szabadságjogok helyreállításának szükségességében. A tulajdonviszonyok tekintetében a 

magán- és az állami tulajdon együttes megléte mellett foglaltak állást. Az ország külpolitikai 

helyzetét a semlegességben képzelték el. Ennek kinyilvánítása október 31-én történt meg. Az 

országban mindenki bizakodó volt a jövővel kapcsolatban, a munkások a sztrájkok 

befejezéséről és a munka felvételéről döntöttek, de a háttérben a Kreml urai már döntöttek a 

katonai beavatkozásról. 

A szuezi-válság a második helyre szorította a magyar forradalom ügyét a nagypolitikában. A 

nemzetközi alkudozások során az amerikaiak kinyilvánították, hogy a közép-európai térség 

országai nem tartoznak a közvetlen érdekszférájukba. A Szovjetunió lényegében szabad kezet 

kapott. Kínával és a többi szocialista országgal való egyeztetés után november negyedikén 

megindult az orosz hadigépezet a magyar forradalom eltiprására. A törvényes hatalommal 

szemben Moszkva bábkormányt állított fel, melynek élén Kádár János állt, aki november elseje 

óta volt tárgyalásban a szovjetekkel. 

A katonai megszállás hírére Nagy Imre élt a Tito által korábban felajánlott lehetőséggel és a 

jugoszláv követségre menekült. A Nemzetőrség és néhány felfegyverzett forradalmi alakulat 

által vállalt fegyveres ellenállást az oroszok rövid idő alatt megtörték. A forradalmat leverték, 

majd átmeneti bizonytalankodás után a "régi-új" rendszer megkezdte a forradalomban részt 

vettek megbüntetését. 

A harcokban összesen 3300 felkelő halt meg, a megtorlás során pedig 229 embert végeztek ki, 

és további 20 ezer forradalmárt börtönöztek be. Jelentős volt az internáltak száma is, hisz 

összesen 13 ezer „gyanúsított” kapta ezt a sorsot! A harcok és megtorlás elől 170 ezer ember 

menekült külföldre. Mindezekhez kell hozzászámolni, hogy a december elejére időzített 

„rendcsinálás” során történő tömegbe lövésekkel további 100 halálos áldozat is gyarapította a 



veszteségek listáját. Mindent egybevéve az 1956-os forradalom és szabadságharc erőszakos 

leverése 3629 magyar élet kioltását, 200 ezer ember életének gyökeres megváltozását, és egy 

egész nemzet önálló akaratának elfojtását hozta. 

A szovjet hadsereg végül még 34 évig tartózkodott hazánkban. A Közép-Európában állomásozó 

szovjet csapatok egyoldalú kivonását 1988 decemberében jelentette be Mihail Gorbacsov; a 

magyarországi folyamatot az 1990 márciusában kötött moszkvai egyezmény szabályozta, ekkor 

50 ezer orosz katona, 19 ezer polgári alkalmazott és 32 ezer családtag tartózkodott 

Magyarországon. A csapatkivonás 1990 márciusában kezdődött meg, az utolsó katonai alakulat 

1991. június 16-án távozott, három nappal később, 1991 június 19-én, délután 15 óra 01 perckor 

a záhony - csapi hídnál pedig elhagyta az országot a legutolsó szovjet katona, Viktor Silov 

altábornagy, a déli hadseregcsoport parancsnoka is. A magyar országgyűlés a 2001. évi XVII. 

törvényben ("az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság 

Napjáról") június 19-ét nemzeti emléknappá, a hónap utolsó szombatját pedig a Magyar 

Szabadság Napjává nyilvánította 

Bicske Város Önkormányzata méltó módon szeretne megemlékezni október 23-áról, ezért 

kérem fogadják el a határozati javaslatot. Hagyományosan ilyenkor kerülnek köszöntésre a 

nyugdíjba vonuló köztisztviselők és közalkalmazottak. 

A tervezett ünnepi program a következő: 

 

Időpont: 2017. október 23. 17.00 óra 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Ünnepi műsor: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola előadásában 

A műsor menete: 

1. Himnusz, Székely Himnusz 

2. Ünnepi műsor 

3. Ünnepi beszéd megtartása 

4. „Bicskéért Elismerő Oklevél” kitüntetés átadása 

5. Nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése 

6. Fáklyás felvonulás 

7. Koszorúzás (Emlékezés Virága) 

8. Szózat 

 

Meghívók, plakátok: 300 db meghívó, 30 db plakát, 3 db nagy plakát. 

A szervező a változtatás jogát fenntartja! 

 

Bicske, 2017. május 31. 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 



1. melléklet az 184/2017. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a 2017. október 23. napi ünnepi megemlékezés megszervezésére a 2017. évi 

költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati 

funkción szereplő összeg terhére 750.000,-Ft keretösszeget biztosít, 

2. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget. 

 

Határidő:  2017. október 23. 

Felelős:  alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


