
Előterjesztés 
2018. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

 
1. előterjesztés száma: 269/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

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

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! 
 

Augusztus 20. az egyik legrégibb ünnepünk.  Államalapító Szent István királyunk napja, a 
keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja, 
egyben az új kenyér ünnepe is. 

Ez a nevezetes dátum kezdetben csak egyházi ünnepnap volt, míg 1771-ben Mária Terézia 
országos ünnepnappá emelte. A 48-as szabadságharc után eltörölték, de később Ferencz József 
ismét visszaállította és 1891-től országos munkaszüneti nappá vált. 

Ettől kezdve ez az ünnepnap a legkülönfélébb neveken a mai napig létezik, 1938-óta nemzeti 
ünnepként. Volt Szent István király emlékére nemzeti ünnep, volt már új kenyér ünnepe, a 
népköztársaság ünnepe, az alkotmány ünnepe  és állami ünnep az Országgyűlés 1991-es 
törvénye alapján. 

Augusztus 20-a jelenlegi helyzetéről az ország legmagasabb szintű törvénye, az Alkotmány 
helyébe lépett Alaptörvény J cikkelye – két pontban is – így rendelkezik: 

1.(b) Magyarország nemzeti ünnepei: augusztus 20. napja, az államalapítás és az államalapító 
Szent István király emlékére; 
2./A hivatalos állami ünnep augusztus 20. napja. 

Az augusztus 20-i ünnep tehát István király szentté avatásának napjához kapcsolva állít emléket 
első királyunknak és a magyar államiságnak. 

 

Ezen a napon városunkban rangos kitüntetéseket adományoznak, ekkor kerül átadásra többek 
között a „Bicske Város Díszpolgára” cím, a „Bicskéért Emlékérem” és a „Bicske Városáért 
Közösségi Díj” kitüntetéseket, amelyek a Bicske érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges 
érdemek, kimagasló, jelentős értékek elismerésére szolgálnak. 

A program augusztus 20-án kezdődik a Bicske Szíve parkban, ahol a meghívott 
előadóművészek műsorait tekinthetik meg az érdeklődők. A hivatalos rendezvényt követően 



15.00 órakor, kora délután kezdődnek a szabadidős tevékenységek az Tanuszodában. A 
programsorozateste ünnepi tűzijátékkal zárul.  

 

 

Bicske, 2018. június 5. 
Pálffy Károly 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet az 269/2018 számú előterjesztéshez 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: 2018. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a 2018. évi augusztus 20-i rendezvény programját a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja, 
 

2. a programra 3.500.000,-Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2018. 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 Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják 
le az augusztus 20-i megemlékezést. 

 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: polgármester 
 



BEMKK Petőfi Művelődési Központ 

 
PROGRAM FORGATÓKÖNYV JAVASLAT 

 
2018. augusztus 19. (vasárnap)  

 
18.00   Erdélyi táncok 

Zetelaki Ezüstfenyő Néptánccsoport 
bemutatója a Fiatalok Házában. 

 
 
2018. augusztus 20. (hétfő) 
 
  Ünnepi szentmise és istentisztelet 
 
9.00  Szent István-napi városi ünnepség a Hősök terén, a Katolikus templomkertben a Szent 

István szobornál. 
Ünnepi beszédet mond: Dr. Petrin László 
Ünnepi műsor: a Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi Központ ellátottjainak 
műsora 
Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara elnökének köszöntője 
Dr. Fenyvesi Lóránt előadása 
Új kenyér szentelés és áldás. 
Kitüntetések átadása. 
Új kenyér szegése és kiosztása. 
Koszorúzás.  
Országtorta kóstolása. 

 
11.30  Kiállítás megnyitó 

Pereszteghy Judit különleges technikával készült alkotásainak kiállítása a Petőfi 
Művelődési Központban.  
 
 

 
Családi délután a Bicske Szíve parkban 
 
Egész nap:  Ökörsütés 

Ökörsütés mindig ott fordul elő, ahol „nagy 
sokadalom” gyűlik össze. Felejthetetlen 
látvány, amint az ökör nyársrúdra feltűzve, izzó 
parázs felett forgatva pirosra sül. 
Az érdeklődők 500 Ft-os adományjegy 
vásárlásával kóstolhatják meg a sültet. A 
bevételt Bicske Város Önkormányzata 
jótékonysági célokra fordítja. 

   
 
15.00-20.00 Kerékpár regisztráció és rendőrségi bemutató a Bicskei  
  Rendőrkapitányság közreműködésével 
 
 



BEMKK Petőfi Művelődési Központ 
 

15.00-20.00  Családi és gyermekprogramok  
  Virgonckodó népi játékpark  

Kosaras körhinta – buborék játszóház –játszópark – arcfestés – csokikészítés –  
lufi-hajtogató bohóc. 
Kézműves és könyves játszóház. 
Ugrálóvár 
Hab-parti. 

 
 
15.30  Gyermekprogram 
 
16.00  16.00 Gyorsasági egykerék show  

Közreműködnek: Erdei Viktor és barátai, 
valamint a Bicskei Kero Bike tulajdonosa, 
Keresztes Péter Magyar Bajnok 

 
17.00  Magyarnak lenni ..  

Kovács Nóri énekes  
ünnepi koncertje. 

 
Kovács Nóri a népzene és világzene műfajának ismert, szakmailag is elismert előadója, 
aki több, mit tíz éve van a profi előadói pályán. Ezen időszak alatt több, mint huszonöt 
lemezen közreműködött és nyolc szóló albuma jelent meg. 
 

18.30  Egy vérből valók vagyunk …. 
Előadják a  
Tihanyi Musical Stúdió énekesei. 
  

20.00   Utcabál a Retro Band zenekarral. 
 
21.30  Tűzijáték 
 
23.00  Programzárás 
 
 
Ingyenes uszodahasználat az uszoda nyitvatartási idejében. 
 

 
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják. 
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