Március 15-e: több mint ünnep
Káprázatos ünnepi műsorral idézték fel az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc hőseit, hőstetteit a vasvári Kardos László Általános Iskola alsó
tagozatos és ötödikes tanulói.
A zenés-verses rendezvényen a gyerekek emlékeztették a jelenlévőket 1848.
március 15-ének legfontosabb eseményeire, az ifjúság pontokba szedett
követeléseire. A jelenkor fiatalsága előtt egyfajta élő képkockaként pörögtek le a
magyar történelem dicsőséges, feledhetetlen pillanatai. Mint felidézték, az
akkori magyar ifjúság fontosnak tartotta, hogy ne Bécs, hanem Pest álljon a
pozitív változások élén. Fontosnak tartotta a szabad sajtó létrehozását, a nemzeti
érdek megalkuvás nélküli képviseletét, mégpedig minden téren. Az iskola aulája
előbb Landerer nyomdájává „változott”, ahol „Petőfi Sándor, Vasvári Pál és
társai” lefoglalták a nyomdagépet, kinyomtatták a Nemzeti dalt és a Tizenkét
pontot. Ismét elhangzottak az akkori követelések – a felelős minisztérium
megalakítása, a Nemzeti Bank létrehozása, Erdély Magyarországhoz csatolása
stb. – és a Nemzeti dal. A szereplők pedig „végigjárták” az emlékezetes nap
stációit: megjelentek Nemzeti Múzeumnál, a városházánál.
Egy látványos zenés bemutatón nemzeti lobogónk színei vitték a prímet, no meg
mindaz a jelentés – a vörös az erő, a fehér a hűség, a zöld pedig a remény
szimbóluma –, amelyet hordoznak s hirdetnek. S nem véletlenül: az 1848-as
követelések egyike volt, hogy a „nemzeti színek régi jogukba
visszaállíttassanak”, amelyről az áprilisi törvények rendelkeztek is. Az iskola
tanulói végül a jelenkor ifjúságának babérkoszorúját rakták ki Petőfi portréja
alá, hogy aztán a költőt alakító szereplő saját kokárdájával ékesítse azt.
Sejberné Szabó Marianna, a Kardos László Általános Iskola igazgatója a
tantestület és az egész intézmény nevében köszönetet mondott a tanulóknak a
nagyszerű s nem mellékesen meghatóan szép produkcióért.
– Büszkék vagyunk a márciusi ifjakra, hiszen 1848. március 15-ét a magyar
nemzet születésnapjának is tekinthetjük – emelte ki az igazgató. – És
büszkék vagyunk rátok is, hiszen a kemény próbák után most, az
előadáson a legjobbat hoztátok ki magatokból. Köszönet illeti felkészítő
tanáraitokat: Süle Erika, Frigyné Kiss Éva, Németh Éva tanítónőt és
Tüskés Mariann, Sejber Mihály és Dienes Zoltán tanárokat, akik a
dekorációval, a technikai háttérrel segítették a műsor létrejöttét.
A vasvári ünnepi program részeként a tanulók szerdán az Idősek otthonában,
március 15-én pedig a városi rendezvényen is felidézték az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc kitörésének történéseit.
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