
 

Március 15-i megemlékezés a Derecskei Bocskai István Általános Iskola tanulóinak 

közreműködésével 

 

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es 

polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom 

megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március 15. 

1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-

ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit. 

Ebben az évben is kokárdát tűzött a város apraja- nagyja és együtt tisztelgett 1848. március 15-

e hősei előtt a Református templom előtti emlékparkban 2022. március 11-én. A város vezetői, 

képviselők, általános iskolások, óvodások és gimnazisták egyaránt jelen voltak ezen a 

megemlékezésen.   

 

 

 



A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei által játszott gyülekező zene hívogatott 

közös tisztelgésre minket. Iskolánk tanulói az intézmény zászlaját követve kivonultak az 

emlékparkba.  

 

A derecskei óvodások zászlót szúrtak az emlékműhöz, majd az ünnepség kezdeteként 

felcsendült a Himnusz a Derecskei Harangvirág énekkar előadásában.  

 

Ezután egy verbunkot láthattunk a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusának, 

Jeremiás Balázsnak az előadásában, melyet a Bakator Népzenekar kísért.   

 

Dr. Vitányi István Országgyűlési képviselő ünnepi szónoklatában kifejtette,  

 „1848 máig ható, egyik legfontosabb üzenete: egyetlen nemzet sem lehet szabad más nemzet 

szabadsága nélkül. Egy nemzet szabadságának kivívása nem ignorálhatja más népek szabadság 

iránti vágyát. Elsősorban, ha nem is kizárólagosan, csak magunkra számíthatunk a magyar nép 

sorsának alakításában. Nem várhatjuk másoktól gondjaink megoldását, nemzetünk felemelését. 

A magyar nemzet boldogulása csak közös akarattal, elhatározással és munkálkodással 

sikerülhet.” 

(forrás:https://www.facebook.com/search/top/?q=Dr%20vit%C3%A1nyi%20istv%C3%A1n) 

Az ünnepi beszédet a Derecskei Harangvirág női karának két dala követte. Felcsendült 

előadásukban a Nemzeti dal is, melyet a Derecskei Bocskai István Általános Iskola 6. b és 6. c 

oztályai kendős, zászlós táncaikkal színesítettek.   



 

 

 

 

Ezt követte a koszorúzás, mely alatt a Derecskei Alapfukú Művészeti Iskola Fúvószenekara 

játszott.  

A koszorúzást követően az alsó tagozatosok leszúrták a zászlóikat az emlékmű melletti földre. 

A végeredmény csodálatos volt, egy 200-as szám rajzolódott ki, mely a Petőfi születésének 200. 

emlékévét szimbolizálta.  

(Fényképek forrása: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Dr%20vit%C3%A1nyi%20istv%C3%A1n) 
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