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Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

1. előterjesztés száma: 185/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 

- 2. melléklet – Költségvetés – Programtervezet  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az őszi időszak egyik legismertebb ünnepe volt régen szeptember 29. napja, Szent Mihály 

arkangyal napja. A pásztorok elszámoltak a nyájjal, leszerződtek a következő évre, a gazdák 

pedig meg akarták tudni, hogy milyen télre számíthatnak. 

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal) egyike a hét főangyalnak, ő 

a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz 

minden gonoszt. Györgyhöz hasonlóan, legyőzte a Sátánt jelképező sárkányt. Éppen ezért ő lett 

az egyház egyik legfőbb védelmezője, illetve a hitért harcoló katonák patrónusa. Mihály 

arkangyal a magyar Szent Korona zománcképein is szerepel, ami azt igazolja, hogy őseink már 

nagyon korán imádkoztak hozzá. Szent István király Mihálynak szenteli a veszprémi 

székesegyházat, de ő  a patrónusa a váci és erdélyi, társpatrónusa az egri egyházmegyének is. 

Nagyon sok település őrzi Mihály arkangyal nevét, Bálint Sándor megfigyelése alapján főleg a 

gyepű környékiek választották előszeretettel Mihályt védelmezőül. Szeptember 29. sokáig 

egyházi ünnep volt, amikor is tilos volt a komoly munkavégzés. 

Hazánkban fontos mezőgazdasági fordulónap volt Mihály napja. A gyergyói pásztorok ekkor 

tartották a farkas ünnepet, ekkor terelték be védett helyre a nyájat, hogy megvédjék a farkasok 

kártételeitől. A legtöbb vidéken a nyájak behajtásának a napja volt, a Szent György napkor 

(április 24.) kieresztett marhákat akkor vitték vissza a faluba, ilyenkor történt az elszámolás. A 

gazda megtudta, hogy mennyi lett a szaporulat. A jól dolgozó gulyásokat, juhászokat a 

következő évre is felfogadták. Nemcsak nálunk, de az ázsiai hunoknál is ősszel történt az 

állatszaporulat összeszámolása, a mongoloknál máig ilyenkor történik a fiatal jószágok 

megbillogozása. Hazánkban sok vidéken Szent Mihály napján tartottak vásárt, ilyenkor 

kezdődött a kisfarsang, amikor az őszi lakodalmazások és mulatságok folytak. Az ünnep 

egészen Katalin napig folyt, akkor az adventi böjti készülődés miatt szüntették be a mulatozást 

és a vidámságot. 

A hajdani alföldi pásztorok megfigyelték, hogyha Mihály nap éjszakáján összefekszenek a 

birkák, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe időjárásra számíthatunk. Máshol úgy 

tartották, hogy egészen karácsonyig szép, enyhe időre lehet számítani, ha a fecskék még itt érik 

Szent Mihály napját.  

Máshol a következő időjárási regula volt ismert „Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet 

ígér.”Közismert szólás volt, ha "Szent Mihály lova deres, behozza a telet!" Utóbbi azt jelentette, 

hogyha ezen a napon fagy, akkor korán beköszönthet a kemény hideg tél. 



Fontosnak tartjuk a magyar kultúra értékeinek megőrzését és gyarapítását. A Szent Mihály-napi 

hagyományőrző programokat szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg országszerte. A 

települések kulturális, közösségi eseményekkel és országosan összehangolt tűzgyújtással 

vesznek részt. 

Az állatok behajtásával kezdődő IV. Szent Mihály-napi sokadalom sok kisgyermekes szülőt és 

fiatalt csalogat ki a Kossuth térre, ezért 2017. szeptember 23-án a hagyományokhoz híven kerül 

megrendezésre. 

A kellemes őszi napon kézműves vásár, traktoros felvonulás, hagyományőrző programok 

sokasága, bálaszépségverseny, bálavár és bálalabirintus, helytörténeti kiállítás Báder Antal 

gyűjteményéből varja a látogatókat. A vállalkozó szelleműek tudásukat és ügyességüket 

megmérettették a parasztolimpián, a Kossuth téren pedig táncra perdültek ovisok és iskolások, 

egész nap kézműves foglalkozások, népi játszótér és állatsimogató várja a kicsiket, a Micsurin 

majorig közlekedő pusztabusz pedig minden generációt. 

A rendezvény alkalmával sor kerül a „Bicske a virágzó város” és a „Legszebb konyhakert” 

pályázatok eredményhirdetésére is. 

A BEMKK Petőfi Művelődési Központ költségvetésében 1.000.000 Ft fedezet rendelkezésre 

áll, forráshiány 495.000,-Ft 

Javasolom a rendezvény színvonalas lebonyolításának érekében költségvetés kiegészítését 

1.000.000,-Ft-tal. 

 

 

Bicske, 2017. május 30. 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 185/2017. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2017. évi költségvetésének tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg 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: 2017. szeptember 23. 

Felelős: polgármester 

 

2. melléklet a 185/2017. számú előterjesztéshez 

 

Szent Mihály-napi Sokadalom 
2016. szeptember 23. (szombat) 

Kossuth tér (szervezés alatt) 
Programtervezet  

 
 PMK költségvetéséből Kiadás 

8.00-10.00 
A kisbíró kidobolja 
Reggel a „kisbíró” hintón, egy népviseletbe öltözött pár kíséretében  
végigjárja a város legforgalmasabb pontjait , s dobszó mellett kihirdeti a 
programot. 

  

9.00 Állatok lehajtása   

10.00 Traktoros felvonulás a városban. – traktorok felbőgetése 
Útvonal:  
Batthyány utca -Kossuth u.-Szt. István u.-Tatai u.-Kisfaludy u.  

  

10.00 Egy csepp falusi élet 
Szabadtéri néprajzi kiállítás. Régi földművelési eszközök bemutatása 
Báder Antal és a Petőfi Művelődési Központ helytörténeti 
gyűjteményéből. 

  

11.00 A kisbíró kidobolja a program kezdetét 
A Szent Mihály-napi Sokadalmat megnyitja:  
Pálffy Károly, Bicske város polgármestere 

  

11.00 – 18.00 
Mihály-napi vásár  
helyi és környékbeli kézművesek és őstermelők áruiból, mezőgazdasági 
terményeiből.  

  

11.00-19.00 Bálavár és bálalabirintus 
Közben: 14 és 18 óra között 
Bálavári mesék – könyves játszóház 

  



Mihály-napi kínálatunk apró népeknek 
Kézműves programok (tökbábok, zöldségbábok, csutkababa, 
csuhéképek- és figurák, tökmag ékszerek,  krumplimanók készítése.) 
 

11.00 – 18.00 
Gazda udvar – őshonos magyar állatok kiállítása. 
 

  

11.00 – 18.00 
Bála szépségverseny. 

  

11.00  Pusztabusz 
Indulás/célállomások:Micsurin major/Bicske Tsz 

  

11.00 Régen volt, hogy is volt Óvodai csoportok versekkel, 
életképekkel elevenítik fel a vásári hangulatot, az állatok behajtását a 
legelőről, a kisfarsang vagy az őszi lakodalmi időszak kezdetét. 

  

13.00 – 16.00 
Parasztolimpia 
A Szent Mihály-nap hagyományaihoz kapcsolódó játékos versenyek: 
Közben: Bálaszépségverseny eredményhirdetése 

  

14.00    Mester tér/népi játéktér 
 

 
337 500,- 

 
 

Mesterségek bemutatója  
 

  

14.00    Zöldségszobrok 
Oravecz Péter gyümölcsfaragó, ételszobrász bemutatóval egybekötött 
kiállítása 
 

40 000,-  

14.00 – 19.00 
Állatsimogató 
Hagyományos háziállatok és egzotikus kisállatok bemutatója (kistehén, 
mini póniló, törpe kecske, hortobágyi racka juh, törpe szamár és alpaka, 
láma). 
 

 
 

130 000,- 

 
 

 

15.30 Így volt rég … 
Néptánc bemutatók   
Közben: Legszebb konyhakertek és a Virágos Bicskéért  c. pályázatok 
eredményhirdetése. 
Eredményt hirdet, a díjakat átadja:  
Bálint Istvánné, Bicske város alpolgármestere 

  

17.00 Szamárfüles Varázskönyv  
(Hangerdő Társulat gyermekműsora) 
  

 

60 000,- 

 

19.00 Sztárvendégünk   
Varga Miklós  
 

300 000,-  

20.30 Mihály-napi pásztortűz meggyújtása. 
A kisbíró kidobolja a Sokadalom végét! 

  

További kiadások   

Bálaszépségverseny (7x10 000,-) +díjazás  95 000,- 

Színpadfedés, hang- és fénytechnika  350 000,- 

Díjazás (parasztolimpia) 25 000,-  

Anyagköltségek (kézműves fogl., dekoráció) 15 000,-  

Egyéb költségek (üdítő, csoki, virág ..stb) 60 000,-  

Nyomdai anyagok   

Szerzői jogdíj  30 000,- 

Közterhek 30 000,-  

 997 500,- 475 000,- 

 
A szervezők a változtatás jogát fenntartják 


