
Előterjesztés 

A 2020. március 15. napi ünnepi megemlékezésről 
 

1. előterjesztés száma: 42/2020. 

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 

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! 

 

Március 15. napja az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének és a modern 

parlamentáris Magyarország megszületésének napja. 

 

Ezen a napon a „márciusi ifjak” (Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József) a 

Pilvax kávéházban megfogalmazták az osztrák kizsákmányolás ellen felszólaló tizenkét 

pontot.  

Az események a Landerer-nyomdában folytatódtak, ahol kinyomtatták a 12 pontot, majd 

szétosztották a nép között. A forradalom megállíthatatlanná vált. 

A Nemzeti Múzeumnál már tízezren hallgatták Petőfi költeményét, a Nemzeti dalt, majd 

Budára húszezres tömeg vonult, hogy a helytartótanáccsal is elfogadtassák a 12 pontot.  

A lelkes tömeg követelte Táncsics Mihály kiszabadítását a börtönből. 

A forradalom kezdeti sikere azonban csak időleges volt, hiszen a bécsi urak csak kényszerből 

és csak színleg nyugodtak bele a magyar forradalom győzelmébe. Fellázították a szerbeket, 

horvátokat, és hatalmas osztrák sereget indítottak a magyar forradalom ellen.  

 

Nemzeti ünnepünk, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának 172 

évfordulójának színvonalas megemlékezése érdekében javaslom, hogy az ünnepi programért, 

a meghívóért, a plakátért és a technikai háttér biztosításáért a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár szakemberei legyenek a felelősek a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

iránymutatása alapján. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Bicske, 2020. február 20.  

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 

     polgármester 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://www.operencia.com/component/content/article/200-irodalom/1070-a-12-pont
https://www.operencia.com/component/content/article/200-irodalom/1090-petfi-sandor-nemzeti-dal
https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc


1. melléklet a 42/2020.  előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A 2020. március 15. napi ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központot a 2020. március 15. napi ünnepi 

műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai 

feltételek biztosítására, a 350 db meghívó és a 40 db plakát elkészítésére. 

2. az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására a 2020. évi költségvetés kiemelt állami 

ünnepek előirányzat terhére keret jelleggel 300.000,- Ft-ot biztosít. 

 

3. A programtervezet a következő: 

 

Időpont: 2020.03.15. 17 óra 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Szózat 

Ünnepi köszöntő: az ünnepi köszöntőt elmondó személy: Huth Gergely újságíró 

Ünnepi műsor: 

Előadja: Szent László Általános Iskola 

Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél 

Himnusz 

Székely Himnusz 

Fáklyás menet 

 

A szervező a változtatás jogát fenntartja. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

 


