
ELŐTERJESZTÉS 
 

2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvényről 
 

1. előterjesztés száma: 321/2017 

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 Bizottsága 

- 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! 

Humánerőforrások Bizottsága! 

Gazdálkodási Bizottság! 

 

Sok városi gyereknek adunk lehetőséget arra, hogy megismerhessék milyen is egy valódi 

disznóvágás.  A program elsődleges célja feleleveníteni a disznóvágás sok évszázados 

hagyományát, bemutatni a főbb folyamatokat (pörzsölés, bontás), közelebb hozni a városi 

emberhez, a fiatal kisgyerekes családokhoz a falusias élet mindennapjait. A gyermekek 

megismerhetnék, hogyan is zajlik egy hagyományos disznóvágás, hogyan lesz abból ehető 

finomság. Immáron a hagyományokhoz híven harmadik alkalommal kerül megrendezésre a 

város egyik legnagyobb gasztro-rendezvénye, a bicskei Hagyományőrző Disznóvágás. Ez a 

rendezvény megpróbálja visszaadni a falusi disznóvágás minden emlékét, hangulatát és egy 

igazán kellemes disznótoros hétvégét tölthetünk el, finom falatokkal, pálinka fogyasztással 

és helyben készült disznótoros ételekkel. Az egész napos jó hangulat felidézi a gyermekkori 

disznótoros élményeket. Szabadtéri programot régi hangulatú, kellemes környezetben a jó 

vidéki levegőn tartanánk. Téli időszakban nemcsak a baráti társaságok kedvelt programja a 

disznóvágás, különleges közösségformáló program is lehet, ahol együtt ízesítheti, gyúrhatja a 

kollektíva a kolbászhúst és töltheti, majd kóstolhatja meg a saját készítésű a hurkát-kolbászt. 

 

Disznótornak télen van az ideje. Egy tréfás mondás szerint azért, mert ilyenkor nem romlik el 

a hús és nem savanyodik meg a menyasszony. A disznóölés, és az utána következő disznótor a 

téli hónapok jelentős és várt eseménye. Régen még a gyermekek sem mentek aznap iskolába. 

Ilyenkor korán kezdődött a nap az egész család számára. A néphiedelem szerint újholdkor tilos 

disznót ölni, mert férges lesz a hús. Kedd, péntek, vasárnap ugyancsak alkalmatlan a 

disznóölésre, mert a hús megromlana. A disznóölést mindig hajnalban kezdték. A segítőket 

először is egy kis szívmelegítővel, pálinkával kínálták. A tévhittel ellentétben nem a család feje, 

hanem a legügyesebb, leggyakorlottabb férfi szúrta le a disznót. Amelyik családban nem volt 

ilyen ügyes ember, ott böllért, hentest hívtak. Még alig pitymallott, és már zörgetett a kapun a 

disznóölő koma vagy sógor, mert a saját disznóját senki sem vágta le szívesen. Négy fogóra 

volt szükség a sertés lefogásához, mellettük pedig a vérfogó asszonynak kellett állnia. A 

perzselés után, amely a fehér havon, kékes hajnalban szép látvány, és a gyermekeknek nagy 

mulatság volt, pontos rendben haladt a munka. A feldolgozásban külön feladataik voltak a 

nőknek és a férfiaknak. Mindenkinek megvolt a feladata, az asszonyok sütötték a vért reggelire, 

tisztították a fokhagymát, mosták a beleket, töltötték a hurkát, aprították a zsírnak való 



szalonnát, valamint a friss ételek elkészítése is, mert a munka mellett az evés-ivásra is gondolni 

kell.  A böllér bontotta fel a disznót, készítette a kolbászt, sózta a szalonnát. A leölés meg a 

bontás a férfiak dolga volt, csakúgy mint a kolbász, hurka, disznósajt készítése is, mert ezek 

nagy erőt kívántak. A disznóölés előkészítésében, majd az egész napi munkában a 

háziasszonynak segítettek a szomszédasszonyok, s a közeli rokonok. Ez a segítség kölcsönös 

volt, a háziasszony később visszasegített, ha a szomszédoknál volt disznóölés. Ebédre 

orjalevest és paprikás húst főztek az asszonyok, de ekkor nem sokat időztek az evéssel, mert 

még sok munka várt rájuk. Kora délután hozzáláttak a vacsora készítéséhez. A gazdának ezen 

a napon csak az volt a dolga, hogy szíves szóval, tréfával s jó borral tartsa a segítőket. Először 

hagymás, sült vért ettek reggelire. Ebédre aztán hagyományosan frissen sült hús illatozott az 

asztalon. Az eladósorban lévő lány feladata volt a hájas pogácsa elkészítése, és ennek nem kis 

tétje volt, ha a pogácsa kellően megemelkedett, az azt jelentette, hogy hamarosan férjhez megy. 

A nap fénypontja, a disznótori vacsora húslevessel kezdődött, töltött káposztával, sült hurkával, 

kolbásszal, pecsenyével folytatódott, majd rétessel, fánkkal fejeződött be. A nap fénypontja a 

disznótor volt, amelyre nemcsak azokat hívták meg, akik egész nap segédkeztek, hanem 

másokat is, elsősorban a közeli rokonság köréből, a szomszédokat és a jó barátokat. A 

disznótorra a böllér hívta meg a vendégeket úgy, mintha virrasztóba hívná őket. Elmondta 

tettetett szomorúsággal, hogy "szegény öreg befejezte", és hogy "mostanában már nem evett, 

legutoljára is mennyit hörgött", és csak a legvégén árulta el véletlen szóval, hogy milyen 

virrasztóba is hívogat. Estefelé gyülekeztek a vendégek. Jó kedvvel, köszöntéssel léptek be a 

házba. Az asszonyok sorra leültették a meghívottakat, a fő helyre a böllér került, mellé az 

idősebbek, majd a férfiak és az asszonyok jöttek, az asztal végén a fiatalok. A tor 

tyúkhúslevessel kezdődött, amelybe az előző nap este készített csigatésztát tették, majd az 

elmaradhatatlan töltött káposzta következett, sült kolbász, sült hurka, pecsenye, hájas 

pogácsával, rétessel fejeződött be. Vacsora közben vége-hossza nem volt a tréfának, vidám 

szónak. A böllér elé tett töltött káposztából veréb röpült ki, amit az asszonyok csavartak bele 

tréfából. De a következő percben az asszonyok készítette hurkából került elő bugylibicska, 

fadarab, amit meg a férfiak csempésztek bele, hogy megtréfálják az asszonyokat. Az ablak alatt 

kántáló gyerekek hangja hallatszott: 

 

Eljöttem én kántálni-kántálni 

Ablak alatt fát vágni 

Én is fogtam fülét-farkát 

Adjanak egy darab hurkát! 

 

Gyakran előfordult, hogy tréfás kedvű asszonyok, lányok rossz ruhába öltözve, bekormozott 

arccal, lakodalmas menetet imitálva, karjukon kosárral hívatlanul beállítottak a disznótoros 

házba, énekeltek, vidám rigmusokat mondtak, táncoltak, és mindez növelte az amúgy is vidám 

hangulatot. Amikor kosarukba megkapták a kolbászt, hurkát, eltávoztak. Sok helyen volt 

szokásban, hogy a disznótoros ház ajtajába egy ágas-bogas gallyat állítottak, amelyre tréfás 

versikét tartalmazó cédulát függesztettek. Elbújtak a sötétbe, várták, míg a háziak észreveszik 

a nyársat, leveszik róla a cédulát, és helyébe hurkát, kolbászt raknak, amit aztán nagy 

lopakodások közt vittek el. Tor közben gyakran megemelték a poharukat, mert különben nem 

lenne szerencséjük a jövő évi disznóval. A vacsora végeztével a gazda szokott a legtöbbször 

nótát kezdeni, amelyet a többiek folytattak. Azt szerették, amelyiknek minél több verse volt. 

Régebben előkerült a tambura, és a bőrduda is. Jó kedvük kerekedvén megforgatták az 

asszonyokat. Ilyenkor a gyerekeknek sem kellett lefeküdni, ez a nap számukra is ünnep volt, 

még éjfélkor is ott tébláboltak a felnőttek körül. A jó disznótor sokáig tartott, gyakran még 2-3 

óráig is elmulatoztak, majd általában együtt mentek el, egy ajtónyitással, de a háziasszony addig 

nem engedte el őket, míg nem tett mindegyiknek a kosarába egy kis kóstolót, kolbászt, hurkát, 



hájas pogácsát. Felhajtván az utolsó poharat is, jó egészséget kívánva elindultak hazafelé a jól 

sikerült disznótorról. A disznótorból senki sem távozott üres kézzel: hurkát, tepertőt, kolbászt, 

süteményt csomagoltak a segítőknek. A disznótor utáni napokban szintén bőven akadt 

tennivaló. Ki kellett olvasztani a zsírt, a szalonnát, kolbászt és a sonkát pedig elő kellett 

készíteni a füstöléshez. 

 

 

A 2018. évi városi disznóvágás programját az alábbiak szerint javaslom megrendezni: 

Helyszín: Város Kemencéje 

Időpont: 2018. január 27. reggel 7 óra 

Házigazda: Bálint Istvánné alpolgármester 

 

Bicske, 2017. november 13. 

 

Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 321/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: 2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvény 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske városi disznóvágás rendezvényt a 

következők szerint fogadja el: 

 Helyszín: Város Kemencéje 

 Időpont: 2018. január 27. reggel 7 óra 

 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvény előkészítésére és 

lebonyolítására a 2017. évi költségvetés terhére 500.000,-Ft-ot biztosít keret 

jelleggel, 

 Felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására 

a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján. 

 Felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan 

lebonyolításában közreműködjön. 

 A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személy: Ivanics 

Imréné önkormányzati képviselő. 

 

Határidő: 2018.01.27. 

Felelős: polgármester 

 


