Előterjesztés
2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
1. előterjesztés száma: 195/2019
2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka
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: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság!
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött
1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be
november 10-én.
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a
fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé
nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer
visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett. November első napjaiban
az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes
kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet
politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati
nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget,
november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen.
Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott
szabadságharca így végül elbukott.
Bicskén is megkezdődött a szervezkedés, a lakosság többsége nyíltan kiállt a felkelés mellett.
Most is hálásak vagyunk nekik, hiszen csatlakozva a budapesti eseményekhez, életüket
kockáztatva nem csak a saját szabadságukért szervezkedtek, hanem a jövő nemzedékéért,
értünk is. Vannak olyanok, akik az akkori bicskei eseményeknek maguk is részesei voltak,
vagy családtagjaik bátor cselekedetei révén a történelem részesévé váltak.
A bicskei történetek felidézésekor olyan nevek hangozhatnak el többek mellett, mint
Mészáros Árpád, Nagy Zsigmond, Vértes Vilmos, Kutrik József, Kornély Ferenc, Pálfalvi
Zoltán, Ladányi Zoltán, Poór János, Hegyi Sándor, Weichinger László, de szóba kerülhet a
városhoz sok szállal kötődő, a forradalmat azonban nem helyben megvívó Lakatos István,
Tabódy István és Onestyák László neve is. A felsorolás nem teljes, sok az ismeretlen hős. Sok

család évtizedeken keresztül megbélyegezve, osztályidegenként élt: nem kaptak munkát,
gyerekeiket nem vették fel a gimnáziumba.
Idei évben is méltóképpen kívánunk megemlékezni az 1956-os forradalom hőseiről.
Hagyományosan ilyenkor kerülnek köszöntésre a nyugdíjba vonuló köztisztviselők,
közalkalmazottak és ekkor kerül sor a Bicskéért Elismerő Oklevél kitüntetés átadására.
Bicske, 2019. szeptember 5.
Pálffy Károly
polgármester
1. melléklet a 195/2018. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: 2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az október 23-ai megemlékezés programját az alábbiak szerint fogadja el:
Időpont: 2019. október 23. 9:00 óra
Helyszín: Petőfi Művelődési Központ
Narrátor: Janek Réka
A műsor menete:
•
•
•
•
•
•

Himnusz, Székely Himnusz
Ünnepi műsort ad: a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 8. évfolyama,
közreműködik a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar
Ünnepi beszédet tart:……………………………
Nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése, és a Bicskéért
Elismerő Oklevél kitüntetés átadása
Koszorúzás az Emlékezés Virágánál
Szózat
Meghívók, plakátok: 300 db meghívó, 30 db plakát, 3 db nagy plakát.

2. 2019. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
kormányzati funkción szereplő összeg terhére 750.000,-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 az ünnepséget.
Határidő:
Felelős:

2019. október 23.
polgármester

