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Éljen a szabadság! – 1848. március 15. 

 

“A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, 
hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek 

csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre 
kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskü 

szavait.” 

/Arany János/ 

Iskolánk méltó módon emlékezett meg a magyar történelem egyik 
legjelentősebb és legdicsőségesebb eseményének, az 1848. évi pesti 
forradalom kitörésének évfordulójára. Minden osztályterembe 
felkerült egy-egy ünnepre emlékeztető jelkép. Az iskolai nagy 
faliújságot a 3. évfolyam tanulói és tanítói öltöztették díszbe. 
Tehetséges diákjaink lélekemelő tartalommal közvetítették az 
emlékezés sorait tanulóközösségünknek. 11.00 órától az alsó 
tagozatos, 12.00 órától a felső tagozatos diákjaink tekintették meg 
tornatermünkben a színpadi műsort. Mozgalmasan, színesen 
keltették életre az akkori kor eseményeit. Az előadást még 



szívmelengetőbbé tették a szép dal- és táncbetétek, valamint az élő 
hangszerek, tárogató, trombita, dob megszólaltatása.  
A műsort előadták a 5. c, 6. a, és a 7. b, 7. c, 8. a osztály tanulói.  
A műsort összeállította és rendezte: Orisek Márta 
A táncokat tanította: Villám Eleonóra, Szűcs Anikó. 
A felkészülést segítette Győri János László, Csapó Irma Rebeka.  
Közreműködött Beremendi-Schultz Henrik művésztanár, valamint 
iskolánk Graduál énekkara F. Hegedűsné Particska Ágota vezetésével.  
Technikai segítő: V.Faragó Péter 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

,, A szabadság olyan, mint a napfény, olyan, mint a szellő 
a szabadság olyan, mint egy mosoly, olyan, mint egy simogatás 
a szabadság olyan, mint egy csokor virág 
a szabadság azt jelenti, hogy felemelt fejjel járok 
azt jelenti, hogy az emberek szemébe nézek 



azt jelenti, hogy bátran nevethetek és sírhatok 
azt jelenti, hogy szabadon szerethetek 
azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok 
Tartsuk tiszteletben e napot, melyen a nép szava először megszólalt. Van-e még abból a 
tisztaságból, naiv tettvágyból? Van-e még? Van-e még mindig magyar, aki valami igazat, 
szépet akar? Van-e még? 
Legyen áldás azon, ki a hon boldogításában fárad el! Legyen áldás azon a férfin, ki sebeit a 
hon védelmében nyerte! Legyen áldva a sír, hova a szabadság bajnokait temetik!” 
 

A fotóalbumot és videót tekintse meg honlapunkon! 


