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Mi történt 
1848.  

március  
15-én? 

 
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. 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 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. 

1848. március 15-én az európai városok sorában Pest-
Budán is kitört és győzött a forradalom a nemzeti és 
az egyetemes emberi szabadság, a polgári átalakulás 
jelszavaival. A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal 
értelmiségiek radikális csoportja már 1848. március 5-
én bekapcsolódott a pozsonyi rendi országgyűlés 
politikai küzdelmeibe, és aláírásgyűjtő mozgalmat 
indított Kossuth Lajos március 3-i felirati javaslatának 
támogatására. (Ez többek között a közteherviselés, a 
politikai jogegyenlőség, a népképviselet és a független 
kormány megteremtését követelte.) Erre március 19-
én, a József-napi vásáron került volna sor, amit francia 
mintára reformlakoma követett volna Rákos mezején. 
Itt akarták ismertetni a javaslat alapköveteléseit 
forradalmi jelszavakká tömörítő Tizenkét pontjukat, 
amelyet Irinyi József öntött formába. Március 14-én 
este azonban megérkezett Pest-Budára az előző napi 
bécsi forradalom híre, és a Pilvax kávéházban 
összegyűlt ifjak mielőbbi cselekvésre szánták el 
magukat. 
Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai 

Mór és Bulyovszky Gyula megváltoztatta a diétához 
intézett Tizenkét pont bevezetését, és a politikai 
fellépésüket indokoló kiáltványt fogalmaztak meg. A 
pontok szövegét a politikai röplap műfajához 
igazították, két addigi pontot összevontak, és a 
szövegbe bekerült a politikai foglyok szabadon 
bocsátásának követelése. Ezt a kiáltványt olvasták fel 
a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd Petőfi 
elszavalta két nappal korábban írott, a március 19-i 
reformlakomára szánt költeményét, a Nemzeti dalt. 
Petőfi és mintegy tíz társa ezt követően a szemerkélő 
esőben elindult a Pilvaxból az egyetemre. Előbb az 
orvoskar hallgatóihoz, majd velük a politechnikum 
diákjaihoz, azután pedig együttesen a jogászokhoz 
vonultak. Minden helyszínen elhangzott a kiáltvány és 
a Tizenkét pont, Petőfi pedig elszavalta költeményét. 
A jogászok és az utca népének csatlakozásával 
mintegy kétezresre duzzadt, egyre lelkesebb tömeg 
Petőfi vezetésével átvonult a közeli Landerer és 
Heckenast nyomdához, a Hatvani (ma Kossuth Lajos) 
utca és a Szép utca sarkára. 
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

Mi történt 1848. március 15-én                                            (Folytatás az 1. oldalról) 

Az ifjúság vezetői a nép nevében lefoglalták a gé-
peket, és cenzúrázatlanul nyomtatták ki a Nemzeti 
dalt és a Tizenkét pontot.           Ez utóbbi így szólt: 

 

Kevéssel dél előtt Irinyi József személyesen osztotta 
szét a két röplapot, a szabad sajtó első példányait. (A 
Tizenkét pont szövegén később kisebb változtatáso-
kat hajtottak végre, az utolsó pontot például így egé-
szítették ki: "Unió Erdéllyel.") 

A siker bátorságot öntött a kezdeményezőkbe, akik 
délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyű-
lést tartottak, majd az időközben tízezresre duzzadt 
tömeg a Pest városi tanácshoz vonult, s rábírta a ta-
nács tagjait, hogy csatlakozzanak követeléseikhez. 
Forradalmi választmány alakult, majd a nép elindult 
Budára, a Helytartótanácshoz. Az óriási tömeg kísé-
retében érkezett választmányi vezetők, Nyári Pál, 
Pest megye alispánja, Rottenbiller Lipót, Pest város 
alpolgármestere és Klauzál Gábor, Csongrád várme-
gye követe adták elő a követeléseket. A sokaságtól 
megfélemlített Helytartótanács elfogadta a Tizenkét 
pontot, azonnal eltörölte a cenzúrát, és szabadon bo-
csátotta börtönéből a sajtóvétség és izgatás vádjával 
1847-ben elítélt Táncsics Mihályt, akit a tömeg dia-
dalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban 
a Bánk bán díszelőadásával ünnepelték a forradalom 
győzelmét. 

 
Ugyanezen a napon Pozsonyban az országgyűlés alsótáblája határozatban jelentette ki, hogy Kos-

suth Lajos március 3-i felirati javaslatába beleérti az állami kárpótlás melletti jobbágyfelszabadítás és 

a teljes közadózás megvalósítását. Az országgyűlési küldöttség a főrendek által is elfogadott felirattal 

Bécsbe utazott a királyhoz.                                                                          Forrás : Múlt kor történelmi magazin 

 

 

 

 

Farsang a suliban 
 

Az idei év farsangi mulatságának megrendezésére 
február 16-án délután került sor.  
A pandémia miatt a járványügyi előírásokat betartva, 
osztálykeretben tölthettek el egy játékos, zenés 
délutánt iskolánk tanulói.  
Természetesen az alsós gyerekek körében nem 
maradhattak el a szebbnél szebb jelmezek, melyeket 
minden kisdiák büszkén viselt. A felsős gyerekek 
osztálytermeikben buliztak melyhez üdítő és némi 
ropogtatni való is társult.  
A délután során mindenki jól érezte magát, így 

búcsúztatva a telet. 
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ÓVODAI ESEMÉNYEK 
 

Farsang az óvodában 
 A februári időszak mindig nagyon izgalmas, hiszen 

ez a bálok, mulatságok, vidámság időszaka. A 
gyerekek is izgatottan várták már az óvodai 
farsangot, hiszen ilyenkor mindenki más bőrébe 
bújhat. Sajnos a járványhelyzet miatt az idei évben 
is a szülők nélkül, zárt körben ünnepeltünk a 
gyerekkel. A nehézségek ellenére arra törekedtünk, 
hogy minél színesebb programokkal készüljünk 
számukra és sok új élménnyel gazdagodjanak. A 
farsang hetében mindennapi tevékenységeink 
szorosan kapcsolódtak ehhez a témakörhöz. A 
gyerekek farsangi álarcokat, maszkokat, bohócokat 
készíthettek, aktívan bekapcsolódtak a 
csoportszobák dekorálásába. A gyerekek 
megismerkedhettek a farsanghoz kapcsolódó 
népszokásokkal, hagyományokkal és az ehhez 
kapcsolódó dalos játékokkal, népdalokkal, 
mondókákkal, tréfás rigmusokkal. Verseket, 
csúfolókat tanultunk, tréfás, vidám meséket, 
hallgathattak,  mint  A  három  kívánság, Az arany- 

 

 

szőrű bárány A három Selyp lány, melyek remekül ráhangoltak őket a közelgő mulatságra. Már reggel 
beöltöztünk, nem csak a gyerekek, hanem mi felnőttek is és elkezdődött a mulatság, a délelőtt során játékos 
vetélkedőkön mérhették össze az ügyességüket, sokat táncoltunk, énekeltünk, nagy zajt csapva elűztük a telet, 
hogy jöhessen végre a várva várt tavasz. 

 
Ablakcsere 

 A zalakomári óvoda épülete 2000-ben került átadásra. 
Azóta eltelt több mint két évtizedben fenntartónk 
folyamatosan törekedett az épület állagának 
megóvására és korszerűsítésére. 
Így valósult meg például 2015-ben az épület teljes külső 
szigetelése és a napkollektor telepítése. 
2021-ben Zalakomár Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be a Magyar falu program önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című kiírására.  

 

A pályázat pozitív elbírálása után 10,1 millió forint 
értékben 92 db korszerű  műanyag nyílászáró 
cseréjére került sor az óvodában. 
A munkálatok február 7-én kezdődtek a négy 
földszinti épületszárnyban, ahol az óvodás 
gyermekek a mindennapjaikat töltik. A 
csoportszobák bútorzatának gondos összepakolása  
és letakarása után kezdődhetett meg a régi fa 
ablakok kibontása, majd az új műanyag nyílászárók 
beépítése.  
Óvodánk technikai személyzete folyamatosan haladt 
a takarítással a szakemberek „nyomában”, hogy a 
gyermekek minél előbb visszatérhessenek 
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Ablakcsere az óvodában             Folytatás a 3. oldalról 

Az elkövetkező két hétben még a tálalókonyha, egy 
csoportszoba, tornaszoba, és az aula földszinti- illetve 
emeleti része volt érintett a munkálatokban.  
A kiváló hőszigetelésű új nyílászáróknak köszönhetően 
az óvoda épülete energiatakarékosabbá válhat, külseje 
pedig esztétikus, modern arculatot kapott. 

Köszönjük a kivitelező Premier Ablakvilág Kft. 
munkatársainak a precíz, minőségi munkát.  

 

Tájékoztató a települési gyógyszertámogatásról 
 

Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki nem jogosult közgyógyellátásra, és Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel legalább egy éve 
folyamatosan rendelkezik, és életvitelszerűen is Zalakomár nagyközségben lakik, és a havi rendszeres gyógyító 
ellátásának költsége legalább 8.000 forint, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg családban élőknél a 102.600 Ft-ot, egyedül élőknél a 142.500 Ft-ot. A települési gyógyszertámogatást a 
rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség időtartamára, de maximum egy évre lehet megállapítani. 
A települési gyógyszertámogatás egy évre jutó összege 20.000 Ft. 
A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja. A háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes 
szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszereket lehet feltüntetni. 
A kérelmezőt a települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 
A települési gyógyszertámogatást utólag, a kérelem benyújtása hónapját követő hónap 5-éig kell kifizetni 
házipénztárból vagy pénzintézeti folyószámlára. 
A települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell 
benyújtani. A települési gyógyszertámogatás megállapításához 
a kérelmező, illetve családja jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, a 
háziorvos és gyógyszertár igazolása a rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség összegéről és időtartamáról 
szükséges. 
A kérelmeket 2022. évben is a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell 
eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár 
nagyközség honlapjáról. 
 
 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 
 


