
Előterjesztés 

Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

1. előterjesztés száma: 271/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – programterv  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az őszi időszak egyik legismertebb ünnepe volt régen szeptember 29. napja, Szent Mihály 
arkangyal napja. A pásztorok elszámoltak a nyájjal, leszerződtek a következő évre, a gazdák 
pedig meg akarták tudni, hogy milyen télre számíthatnak.  

Az idei évben is fontosnak tartjuk a magyar kultúra értékeinek megőrzését és gyarapítását. A 
Szent Mihály-napi hagyományőrző programokat szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg 
országszerte. A települések kulturális, közösségi eseményekkel és országosan összehangolt 
tűzgyújtással vesznek részt. 

A Szent Mihály-napi sokadalom 2018. szeptember 29-én kerül megrendezésre a Kossuth téren 
a mellékelt program szerint. 

Sor kerül a „Bicske a virágzó város” és a „Legszebb konyhakert” pályázatok 
eredményhirdetésére is. 

A rendezvény költségeinek fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezett 
kiemelt állami és önkormányzati ünnepségek soron rendelkezésre áll. 
 
Bicske, 2018. június 6. 

 

Pálffy Károly 
polgármester 
 
 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 271/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Szent Mihály-napi sokadalom előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2018. évi költségvetésének tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
előirányzat terhére keret jelleggel 1.000.000,-Ft-ot biztosít, 
 

2. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes program 
lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A Petőfi 
Művelődési Központ szakemberei a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása 
alapján készítik elő és bonyolítják le a programsorozatot. 

 

Határidő: 2018. szeptember 29 
Felelős: polgármester 
 



BEMKK Petőfi Művelődési Központ 
 

Szent Mihály-napi Sokadalom 
Programforgatókönyv javaslat 

2017. szeptember 29. (szombat) 
Kossuth tér  

 

 

8.00-10.00 A kisbíró kidobolja 
Reggel a „kisbíró” hintón, egy népviseletbe öltözött pár 
kíséretében végigjárja a város legforgalmasabb pontjait, 
s dobszó mellett kihirdeti a programot. 

10.00 Traktoros felvonulás a városban. – traktorok 
felbőgetése 
Útvonal: Batthyány utca -Kossuth u.-Szt. István u.-Tatai 
u.-Kisfaludy u. 
 

10.00 A kredenc körül – 50-es évek konyhája 
Szabadtéri kiállítás Bártfai Csaba gyűjteményéből. 

Keressük Bicske lekvárját! 
Lekvárok gyűjtése, kiállítása és kóstolása. 
 

11.00 A kisbíró kidobolja a program kezdetét 
A Szent Mihály-napi Sokadalmat megnyitja:  
Pálffy Károly, Bicske város polgármestere 

11.00 – 18.00 Mihály-napi vásár  
Helyi és környékbeli kézművesek és őstermelők 
áruiból, mezőgazdasági terményeiből. 

11.00-19.00 Bálavár és bálalabirintus 
 
11.00-16.00 Bálavári mesék 

11.00-15.00 Könyves játszóház 

11.00 – 18.00 Bála szépségverseny 
 
11.00  Pusztabusz, lovaskocsikázás 
 
11.00 Régen volt, hogy is volt  

Óvodai csoportok versekkel, életképekkel elevenítik fel a vásári hangulatot, az állatok behajtását a 
legelőről, a kisfarsang vagy az őszi lakodalmi 
időszak kezdetét.  
 

13.00 – 16.00 Parasztolimpia 
A Szent Mihály-nap hagyományaihoz kapcsolódó 
játékos versenyek: 

 
14.00     Zöldségszobrok 

Oravecz Péter gyümölcsfaragó, ételszobrász 
bemutatóval egybekötött kiállítása 



BEMKK Petőfi Művelődési Központ 
 

 
13.00 – 19.00 Állati jó játszópark és állatsimogató 
 
 
15.00 – 18.00 Mihály-napi kínálatunk apró népeknek 

Kismesterek sátra  
(tökbábok, zöldségbábok, csutkababa, csuhéképek- és 
figurák, tökmag ékszerek, krumplimanók készítése.) 
 

15.00 Gyermekkoncert 
 
15.45 Így volt rég … (Néptánc bemutatók)  

Közreműködnek a Csillagszeműek bicskei csoportja  
 
16.00  Legszebb konyhakertek, a Virágos Bicskéért c. 

pályázatok, valamint a Bálaszépségverseny és a  
Parasztolimpia eredményhirdetése, a legfinomabb 
lekvárok díjazása. 

 
Eredményt hirdet, a díjakat átadja:  
Bálint Istvánné, Bicske város alpolgármestere 

16.30 Így volt rég … (Néptánc bemutatók)  
Közreműködnek a Csillagszeműek bicskei csoportja  

 
17.30 Együgyű Mihók 

Ládafia Bábszínház vendégjátéka. 
Rendezte: Néder Norbert 

 
 
19.00 Sztárvendég 

A ’80-as, ’90-es évek könnyűzenéjének népszerű képviselője  
 

20.00    Szent Mihály szekere 
 Sötétedést követően távcsöves bemutatás. 
 
20.30  Mihály-napi pásztortűz meggyújtása. 

 A kisbíró kidobolja a Sokadalom végét! 
 
 
 
 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják. 
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