
Előterjesztés 

A 2022. március 15. napi ünnepi megemlékezésről 
 

1. előterjesztés száma: 24/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Schulman Izabella 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Benedek Eszter 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

- Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

 

 

Március 15. napja az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének és a modern 

parlamentáris Magyarország megszületésének napja. 

 

1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám részeként – Pest-Budán is kitört és vér 

nélkül győzött a forradalom a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás jelszavaival 

(„egyenlőség, szabadság, testvériség”). 

A „Pilvax-kör” (többek között Petőfi, Jókai, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula) előző este 

határozta el véglegesen, hogy a bécsi forradalom nyomán cselekvésre szánja el magát. Március 

15-én délelőtt mozgósították az egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot, amelyet később 

Landerer és Heckenast nyomdájában a Nemzeti dallal együtt, cenzori engedély nélkül 

kinyomtattak (így született meg a sajtószabadság). 

Az 1867-es kiegyezést követően szabadabbá, de az osztrák–magyar együttműködés érdekében 

óvatosabbá is vált a megemlékezés. 1898-ban, a fél évszázados évforduló alkalmából 

hallgatólagosan elfogadták március 15-e megünneplését, állami ünneppé azonban az 1848-as 

törvények szentesítésének napját, április 11-ét tették. 

Március 15-e 1928-ban vált hivatalos keretek közt megtartott nemzeti megemlékezéssé. A 

rendszerváltozás után az Országgyűlés nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé az 1991. évi 

VIII. tv. alapján, amelyet a 2012-es Alaptörvény is megerősített. 

Nemzeti ünnepünk, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának 174 

évfordulójának színvonalas megemlékezése érdekében javaslom, hogy az ünnepi programért, a 

meghívóért, a plakátért és a technikai háttér biztosításáért a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár szakemberei legyenek a felelősek a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

iránymutatása alapján. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Bicske, 2022. február 15.  

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 

     polgármester 

 

 

 

1. melléklet a /2022.  előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A 2022. március 15. napi ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központot a 2022. március 15. napi ünnepi 

műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai 

feltételek biztosítására, a meghívók és a plakátok elkészítésére. 

2. az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására a 2022. évi költségvetés kiemelt állami 

ünnepek előirányzat terhére keret jelleggel 500.000,- Ft-ot biztosít. 

 

3. A programtervezet a következő: 

 

Időpont: 2022.03.15. 18 óra 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Himnusz 

Székely Himnusz 

Ünnepi köszöntő: az ünnepi köszöntőt elmondó személy: Tessely Zoltán országgyűlési 

képviselő, miniszterelnök biztos úr 

Ünnepi műsor: Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola diákjai adják elő 

Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél 

Szózat 

Fáklyás menet 

 

A szervező a változtatás jogát fenntartja. 

 

Határidő: 2022. március 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

 


