„Szülessünk együtt újjá a természettel!”
1848 hőseire emlékezett Zirc
Semmivel sem kisebb a felelősségünk hazánk történelmének alakításában, mint
a márciusi ifjaké. Nekünk most kell kiállnunk azért, amiért ők az életüket
áldozták – mondta ünnepi beszédében Horváth Ivett önkormányzati képviselő
asszony. Hozzátette: Petőfi és társai céljaikat, vágyaikat szorították háttérbe a nemzet
érdekében, a mi feladatunk pedig az, hogy kokárdát tűzzünk, és méltóképpen
megemlékezzünk róluk. Nem kell fegyvert fognunk, viszont fel kell ismernünk történelmi
létezésünk jelentőségét. A márciusi ifjak elfeledkeztek önmagukról, s másokért éltek. S
miközben másokért éltek, magukat is felemelték – hallhattuk a szónok méltató szavait.
1848 egy lehetőséget kínál fel nekünk, arról dönthetünk, hogy csak egyetlen nap
emlékezünk a hősökre, vagy velük együtt írjuk a történelmet. Szülessünk együtt újjá a
természettel! – szólította fel a hallgatóságot, s egyben zárta szavait Horváth Ivett.
Az ünnepség koszorúzással vette kezdetét a
Március 15. téri parkban, a Bakony Baranta
Egyesület és Radics Tibor balatonfüredi
tárogatóművész közreműködésével. A zirci
emlékezést megtisztelte jelenlétével Talabér
Márta országgyűlési képviselő asszony, aki Ottó
Péter polgármesterrel együtt hajtott fejet a
hősök előtt. Zirc város díszpolgárai, valamint a
helyi és térségi szervezetek képviselői koszorút
helyeztek el gróf Széchenyi István és Kossuth
Lajos mellszobránál, majd a helyszínen
emlékező lakossággal együtt a Városházára
vonultak, ahol előbb a Reguly Antal Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola tanulói adtak
zenés-irodalmi műsort, ezt követően pedig a
vendégművész folytatta a szabad levegőn
megkezdett
tárogatójátékát.
A
magyar
karaktert meghatározó hangszeren eljátszott
forradalmi nótacsokrot énekelte a publikum, a
vége felé egyre jobban felbátorodva.
A diákok függönyre kifeszített Petőfióriáskép előterében bemutatott szituációs
játéka nagy sikert aratott a közönség soraiban,
a szereplők vastaps kíséretében vonultak ki a teremből.
Az ünnepség keretében került sor a középiskolai tanulmányi ösztöndíjak átadására is.
A zirci önkormányzat félévente tíz helyi fiatal munkásságát ismeri el jutalom formájában.
A beérkező huszonegy pályázatot az Emberi Erőforrás Bizottság átruházott hatáskörben
bírálta el, s választotta ki az ösztöndíjra jogosultakat – mondta el Szakács Ildikó
konferanszié. A felajánlott képviselői tiszteletdíjaknak köszönhetően további három
tanulónak gratulálhatott Ottó Péter polgármester és Horváth Ivett, az illetékes bizottság
elnöke.
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