
2014. március 12-én zsibongva, lázas ké-
szülõdéssel érkeztek a márciusi ifjak, ha
nem is az Egyetem térre, de a Mûvelõdé-
si Ház Vízimalom termébe igen. A tanuló
ifjúság, ha nem is Landerer Lajos nyom-
dáját, de helyét elfoglalta a teremben. 

Követeléseik ugyan nem voltak, vi-
szont a tizenkét pontról és Petõfi forra-
dalmi hangvételû versérõl, a Nemzeti
dalról szívesen hallgattak meg néhány
gondolatot a szavalóverseny egyik zsûri-
tagjától, a könyvtár mûvelõdésszervezõ-
jétõl, Lezsovits Szilviától. Röplapok he-
lyett a tatai Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár felhívására érkeztek a fiatalok
már délután két órára. 1848-ban a Nem-
zeti Múzeum kertjébe hirdettek gyûlést
az ifjak, ahol állítólag tízezer polgár volt
jelen. A Márciusi ifjak címû szavalóver-
senyre ennél jóval kevesebben érkeztek –
közel harmincan –, viszont a hangulat
legalább olyan pezsgõ és izgalmas volt. 

Komoly felkészültségrõl adtak tanúbi-
zonyságot a szavalók, öltözékükben is az
alkalomhoz illõen jelentek meg: kokárdát
valamennyien viseltek. Az általános isko-
lák felsõ tagozatosai között meghirdetett
versenyre legnagyobb számban a Vaszary
János Általános Iskola tanulói jelentkez-
tek, de a diákotthon lelkes versmondói is
megmutatták tehetségüket. Legtöbben
Petõfi Sándor verseibõl válogattak, de
akadt, aki Juhász Gyula, Vajda János vagy
Gyulai Pál egy-egy költeményét adta elõ.
Elhangzott a rendezvény címadó verse,
Petõfi A márciusi ifjak címû költeménye
is, melyet a hatodik osztályos Petõcz Re-
beka interpretált a hallgatóságnak.

A verseny végeztével Szabó Szerafina
nyugdíjas könyvtáros, egyúttal a zsûri el-
nöke, köszönetet mondott a gyerekeknek,
amiért szavalataikkal elhozták a mai 
korba a százhatvanhat évvel ezelõtti ese-
mények hangulatát, és méltó módon 
emlékeztek meg Magyarország újkori
történetének egyik meghatározó esemé-
nyérõl, mely egyben a nemzeti identitá-
sunk alapkövét is jelentette. 

A dicsérõ szavakat a díjkiosztó követ-
te. Sinkó Ildikó könyvtárigazgatótól min-
den induló emléklapot vehetett át, a zsû-
ri pedig nyolc könyvjutalmat adott át a
legügyesebbeknek. Az ötödik-hatodik
osztályosok közül Kovács László Tamás
és Molnár Zsolt István (különdíj), Karsai
Bernadett (I. díj), Reszter Márk (II. díj),
Máté Dorina (III. díj), a hetedik-nyolca-
dik osztályosok közül Teszáry Eszter Ol-
ga (I. díj), Hornyák Hanna (II. díj) és
Rozman Péter (III. díj) kapott jutalmat. 

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharcra való megemlékezést a TÁMOP
3.2.13-12 jelû pályázat jóvoltából közös
sütizés, üdítõzés zárta. Sõt, egy nemzeti
színekbe „öltöztetett” csokoládétorta is
várt a résztvevõkre. Senkinek sem kellett
kétszer mondani, hogy fogadjon el egy
szeletet a tortából. Igazi gyerekbarát ren-
dezvénnyé sikeredett ez a szavalóverseny,
ahol az indulók megmutatták, õk is leg-
alább olyan megbecsülést és tiszteletet ér-
demelnek, mint XIX. századi elõdeik. ■
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