
Előterjesztés 

2018. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 
 

1. előterjesztés száma: 320/2018 

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! 

 

Magyarország az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot egy polgári jellegű, modern, a 

feudalizmust felszámoló és a Habsburg Birodalmon belül nagy önállósággal bíró új ország 

megteremtéséért vívta. 

1849 október 6–án a majdnem egy éven át tartó szabadságharc befejezését követően az ifjú 

Ferenc József császár súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni a magyaroknak: 

birodalmában nem tűri a lázadást. A császár tizenhárom magyar honvédtábornokot ítéltetett 

halálra, mindegyiküket nyilvános és megszégyenítő kivégzéssel sújtva. 

Az említett napon Arad városában tizenhárom bátor, hősies, és megbecsült magyar hazafi 

kivégzésére készültek. A halálra ítéltek mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak, a magyar 

szabadságért és a magyar haza megújulásáért. Hittek abban, hogy a reformkor nagyja, 

Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, Deák és Kossuth egy modern, új Magyarország alapjait tették 

le, kivezetve a magyarságot a középkori feudális viszonyok közül. A halálra ítélt katonai 

vezetők mindegyike kész volt életét áldozni ezekért a célokért. A végsőkig küzdöttek, mert 

tudták, hogy a magyar nép régen kiérdemelte már a jogot arra, hogy végre önmagát 

kormányozza. 

Hőseink olyan példát adtak, mely minden korban minden magyart kötelez. Ezt a példát, ezt az 

értékes hagyatékot őriznünk és tisztelnünk kell az aradi vértanúk tiszteletére tartott városi 

megemlékezésen is. 

A magyarságnak, nemzetünknek számos olyan hőse, mártírja van, akik példává 

magasztosultak. Sokszor gyászos, tragikus történelmi események hőseként. Különös érték, 

különleges ajándék ez egy nép számára, hiszen emelt fővel vállalhatja elődei hősiességét, és 

meríthet erőt múltjából.  

 

Az aradi vértanúk napján a Kopjafánál emlékezünk 1848-49 hőseire, a forradalom és 

szabadságharc valamennyi jó szándékú résztvevőjére és mártírjára. Emléküket megőrizzük, 

alakjukat a nemzeti összefogás, az egység példájának tekintjük. 

 



Kérem, hogy szíveskedjenek elfogadni a határozati javaslatban szereplő ünnepi programot. 

Bicske, 2018. augusztus 24. 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

1. melléklet az 320/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: 2018. október 6-i ünnepi megemlékezésről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezés programját az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Időpontja: 2018. október 5. 17:00 óra 

Helyszíne: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Műsor: Szent László Általános Iskola 

Programterv: 

• Rendhagyó történelmi óra keretében előadást tart: 

Hetényi Tamás a Szent László Általános Iskola igazgató helyettese  

• Koszorúzás a Kossuth téren, a Kopjafánál  

Kiadások:  

• koszorú 

• 30 db plakát 

• fellépőknek csokoládé 

 

2. a 2018. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft keretösszeget biztosít, 

 

3. 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 a programokat. 

 

Határidő:  2018. október 6. 

Felelős:  polgármester 

 


