
ELŐTERJESZTÉS 
 

2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 
 

1. előterjesztés száma: 360/2018 

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 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! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Egy-kettőre vége az évnek, és jön a borongós, hideg tél. 

A disznótor, Magyarországon rendszerint télen a karácsony előtti, illetve a januári hideg 

napokban a parasztháztartások egyik legnépszerűbb tradíciója, a disznóvágás vagy disznóölés 

a háznál nevelt sertés, a házisertés hagyományos levágása, a hús feldolgozása, és az ezt követő 

hagyományos vacsora. A falusi népszokások közül az egyik legtöbb embert megmozgató 

közösségi esemény a disznóvágás. 

A disznóvágás manapság úgy zajlik, hogy a házigazdának munka, a vendégeknek pedig buli. 

Bár mindkét fél igyekszik alkalmazkodni a helyzethez. A legtöbb helyen nem csak vacsorát 

esznek, hanem a disznó feldolgozásának különböző fázisaiban: sült vért, pecsenyét, sült hurkát, 

sült kolbász vagy éppen sült húsokat. 

Immáron hagyománnyá vált, hogy Bicske Város Önkormányzata szervezésében 

hagyományőrző disznóvágást rendez. Idén negyedik alkalommal hívjuk bicskeieket a 

Hagyományőrző disznóvágásra a Város Kemencéjéhez. Célunk, hogy vegyen részt minden 

bicskei egy hamisítatlan vidéki disznóvágáson. A vidéki élet hagyományait felelevenítve várjuk 

vendégeinket, a vállalkozó kedvűek akár részt is vehetnek a munkálatokban, figyelhetik 

böllérünk és főzőasszonyok ténykedéseit. 

Javasolom, hogy a disznó feldolgozásában való részvételre a jelentkezési határidőt 2018. 

december 15-ig írjuk ki, a részvétel feltételei: 1 hónapnál nem régebbi negatív eredményű 

székletminta vizsgálati eredmény és 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő vizsgálati lelet. 

A vidéki disznóvágás folyamatába a böllér és a szakavatott segítő kezek mellett vendégeink is 

bekapcsolódhatnak. A disznóvágás, „fogópálinka” elfogyasztásával indul, ami kinek a hideget, 

kinek az izgalmakat segít leküzdeni. 

Mivel nincs disznóvágás hurka nélkül, déli órákra elkészül az ízletes hurka, kolbász, az 

orjaleves, valamint a töltött káposzta, amelyet zene kíséretében fogyaszthatnak el vendégeink. 

 

A rendezvény programját az alábbiak szerint javasolom megrendezni: 

Helyszín: Város Kemencéje 

Időpont: 2019. február 2. (szombat) de. 7 óra 

Házigazda: Bálint Istvánné alpolgármester 

Koordinátor és a disznó feldolgozásáért felelős: Ivanics Imréné önkormányzati képviselő 



Hangulatért felelős: a Dalárda, a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola, Paszicsnyek 

János 

 

 

Bicske, 2018. október 8. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 360 /2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: 2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a városi disznóvágás rendezvény programját a következők szerint fogadja el: 

1.1. Helyszín: Város Kemencéje 

1.2. Időpont: 2019. február 2. (szombat) reggel 7 óra 

2. a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására a 2018. évi költségvetés terhére 750.000,-

Ft-ot biztosít keret jelleggel, 

3. a disznó feldolgozásában való részvételre a jelentkezési határidő 2018. december 15., a 

jelentkezés feltétele 1 hónapnál nem régebbi negatív eredményű székletminta vizsgálati 

eredmény és 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő vizsgálati lelet bemutatása,  

4. 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, 

5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

6. felkéri a Bicske Városi Konyhát, hogy a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

7. A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személy: Ivanics Imréné 

önkormányzati képviselő. 

 

Határidő: 2019.02.02 

Felelős: polgármester 

 


