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Dobszai Tamás az ELTE Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékének munkatársa az 1997. 
március 14-i 24 Órában az ünnep sajátos jelenségeiről, a különböző rezsimek, kormányok saját 
politikai értelmezéseiről beszélt. Az 1848. március 15-i eszmékkel egyaránt azonosulni tudtak a 
nemesi liberálisok, a nemesi radikálisok és a plebejus forradalmárok is. Ezt jelzi, hogy már 1849. 
március 15-ét a Magyar Szabadság és Függetlenség Emléknapjává nyilvánították, amit 
istentisztelettel ünnepeltek, s amikor a katonák kétszeres zsoldot kaptak. A szabadságharc leverése 
után még sokáig nem emlékezhettek meg nyilvánosan az 1848/49-es eseményekről, annak ellenére, 
hogy történtek rá kísérletek. Ilyen volt például egy 1860-as ifjúsági felvonulás, amit karhatalmilag 
vertek szét, s mely során egy ember életét vesztette, többeket pedig letartóztattak. A helyzeten 
még az 1867-es kiegyezés sem javított, s 1898-ban is csak április 11-ét, a 48-as törvények 
szentesítésének napját nyilvánították állami ünneppé. A Horthy korszakban, 1927-ben Bethlen 
István miniszterelnök előterjesztése nyomán először született rendelet a forradalom napjának 
hivatalos ünneppé nyilvánításáról. A rezsim ideje alatt azonban a korlátozottan liberális, társadalmi 
reformokat nélkülöző, a revizionista-nacionalista törekvéseket alátámasztó ünnep, hamarosan 
kiüresedett. Újabb törvény 1848-ról a centenáriumkor született. A formálódó állampárti 
kommunista rendszer az 1848-as eszmék kizárólagos leléteményeseként tüntette fel magát. 
Nemzeti függetlenség alatt a kapitalista világtól való elszakadást, szabadság alatt pedig a társadalmi 
formációváltást értették. 1951 sajátos fordulópontot jelentett március 15-e történetében: Rákosiék 
munkanappá nyilvánították, helyette április 4-e lett az ország nemzeti ünnepe. Majd a 60-as, 70-es 
években, a központi kontroll érdekében március 15-ét, március 21-ét és április 4-ét együtt, 
összevontan illesztették be a Forradalmi Ifjúsági Napok keretébe. A 80-as évek elejétől kezdve évről 
évre nagyobb tömeg tartott külön megemlékezéseket, tüntetéseket ezen a napon. 1989–ben - már 
a rendszerváltás részeként - pedig már hatalmas tömeg ünnepelt az utcákon. Ekkor az ellenzék még 
egységesen a polgári átalakulás hagyományát méltatta, s a szabad sajtó- és véleménynyilvánítás 
jogát hangsúlyozta. Azóta azonban ismét erősödik a különböző pártokban a hajlam, hogy saját 
szájuk íze szerint politikai rendezvényekkel idézzék az 1848. március 15-i eseményeket.  



A rendszerváltozás után az Országgyűlés nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé az 1991. évi VIII. 
tv. alapján, amelyet a 2012-es Alaptörvény is megerősített. 
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1989 
 
A megyeszékhelyen két helyszínen zajlott ünnepség. Délelőtt Bánhidán, az első világháborús 
emlékműnél tartott megemlékezést a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Szabad Demokraták 
Szövetsége, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság helyi csoportja és a meghívott városi vezetők. 
Itt kb. 300 fős tömeg gyűlt össze. Ádám Róbert, a Demokrata Fórum helyi szervezete nevében 
köszöntötte a megjelenteket, majd a Himnusz eléneklése után Pintér Csaba mondott rövid 
beszédet. A Fiatal Demokraták Szövetsége képviseletében Vér Károly beszélt 1848 üzenetéről, s 
olvasta fel a szervezők által közösen megfogalmazott 12 pontot, amely politikai állásfoglalásukként 
is felfogható. 
Délután először a Közművelődési Háza előtti téren tatai és vértesszőlősi lovasklubok tagjai tartottak 
huszárbemutatót. Ezt követően, a központi ünnepség a Felszabadulás téren kezdődött. Itt már több 
ezer fős tömeg hallgatta az ünnepi megemlékezést. Katonazenék, Kossuth-nóták szóltak, s a 
Szabadság lángja szobor körül hatalmas nemzeti lobogók, s díszlő kokárdák emelték az ünnep 
hangulatát. A Himnusz és a Nemzeti Dal közös eléneklése után a szabadságharc emlékzászlajára 
diákok kötöttek nemzeti színű szalagot, majd a megye, a város párt, állami és mozgalmi vezetői 
helyeztek el koszorúkat a szobor talapzatán. Szlis István, a népfront városi titkára mondott rövid 
köszöntő beszédet. Az ünnepség zárásaként ismét Kossuth-nóták csendültek fel, s néptáncosok 
tartottak bemutatót. Végül a Szózat közös eléneklésével ért véget a központi ünnepség. 
 
 



1990  
 
A Magyar Köztársaság első szabad március 15-dikéjének tatabányai ünnepségei reggel azzal 
kezdődtek. hogy az MDF kezdeményezésére a Fidesszel és az SZDSZ-szel közösen a volt megyei 
pártbizottság székháza előtti Leninszobrot becsomagolták, hogy mások majd később kicsomagolják. 
E nem kevés ideológiai tartalmat hordozó fiatalos-forradalmas akció után reggel 9 órakor kezdődött 
a koszorúzás Bánhidán. a 48-as emlékparkban a Bányász fúvószenekar lélekemelő 
közreműködésével.  Szabó Péter újságíró ünnepi beszédében szólt a tavalyi március 15-éről, amikor 
először mutathatta meg magát az elhallgattatott, a visszavonult nép, s adta a hatalom tudtára, 
hogy magára maradt; hogy vértelen forradalmunk nem a reformkommunistáké, nem is az 
ellenzékieké, hanem a népé. Eszünkbe juttatta: „hogy a 48-as forradalom tizenkét pontjából 
jószerivel ma is tizenkettő időszerű — ez elszomorító. De, hogy újra időszerű, az szívet vidító!” 
Éberségre intette hallgatóságát, nehogy a jog kiskapuin átbújva a népen meggazdagodott 
kommunisták legyenek a holnap nagyvállalkozói és kapitalistái, s ne dőljünk be a véres 
leszámolással riogatóknak feleslegesen. Ijesztgeti önmagával a népiét a varjak hada”. Elmondta. 
hogy most az ellenzéki kerekasztal egymással is politikai küzdelmet folytató pártjainak képviselői 
állnak itt, de felelősségük közös a „most vagy soha” kérdésre biztató választ adó tavaszon. Az 
emlékműnél koszorúzott dr. Varga Gyula, a megyei tanács és Sárközy Géza, a városi tanács elnöke, 
valamint a pártok képviselői, majd a lakosság helyezte el a tisztelet és az emlékezés virágait. A 
Vértesszőlősi Lovas Kör tagjai korabeli huszáregyenruhában belovagoltak a Közművelődés Háza 
előtti térre, s meghajtván nemzeti zászlónkat a polgárok előtt díszvágtában tisztelegtek. Az 
eseményen az Árpád Gimnázium tanulói szalagot kötöttek a huszárszakasz zászlajára, akik a 
tiszteletkör után, a Klapka-indulóra átlovagoltak Bánhidára, a 48-asok emlékparkjába. A délutáni 
ünnepségen is sok száz érdeklődő vett részt. Az emlékparkban szavalatok hangzottak. Az ünnepi 
beszédet Hubay Győző, független képviselőjelölt mondta. Ezt követően megkoszorúzták az 
emlékműveket. A Szózat elhangzása után a huszárok díszügetésben elvonultak.  
A Népházban magyar, német, szlovák dalkincsekből és táncokból láthattak az érdeklődők gálaestet, 
melyen közreműködtek Kullai Zoltán, Gengeliczky László, Hódossy Ildikó, a Tatabányai Bányász 
Színpad még aktív tagjai is. Az ünnepi program a helyi művészeti csoportok és előadóművészek 
repertoárjából állt össze.  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Tanács dolgozói március 14-én, délután ünnepeltek az intézmény 
nagy tanácstermében. Hazáink nemzeti ünnepét Virág Jenő főmunkatárs méltatta, az Árpád 
Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola tanulói pedig nívós műsorral köszöntötték az ünnepség 
résztvevőit, majd a program zárásaként Dr. Varga Gyula tanácselnök kitüntetéseket adott át.  
 
1991 
 
A megyeszékhelyen valódi népünnepéllyé vált ez a nap. Az összekötő út mentén cirkuszi sátor, a 
Közművelődés Háza mellett pedig vidámpark és kirakodóvásár várta az érdeklődőket. A központi 
ünnepség a Bánhidai Szoborkertben zajlott a Puskin Művelődési Ház szervezésében. Felléptek a 
művelődési ház hagyományőrző csoportjai, a Bányász Fúvószenekar és a tatai és vértesszőlősi 
lovasklubok tagjai is. A Himnusz eléneklését követően Kullai Zoltán elszavalta Ady Endre A tűz 
márciusa című versét, majd Bencsik János polgármester mondott ünnepi beszédet. 
Megemlékezésében 150 esztendő forradalmát idézte visszafogott pátosszal, mély realizmussal. 
Ezután Babotán Vilmos úr harmonika játéka, a Rozmaring Néptáncegyüttes bemutatója, a Bányász  
és a Puskin nyugdíjas kórusa, majd a Bánhidai Kisfúvósok előadása következett. Az ünnepség végén 
az önkormányzat, a pártok és a társadalmi szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat az 
emlékmű talapzatán. Zárásként pedig Sulyok Kálmán elszavalta a Szózatot. 



 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belsőséges ünnepséggel emlékezett meg 
nemzeti ünnepünkről. Az ünnepi beszédet Kárpáti Edit mondta el. A megemlékezés keretében 
Kárpáti Tibor főjegyző törzsgárda-kitüntetéseket adott át az önkormányzati hivatal dolgozóinak. 
Dezső Marianna, Nemes Marianna és Éless Béla közreműködésével pedig ünnepi műsort hallgattak 
meg a résztvevők. 
 
1992 
 
A központi ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődött a Bánhidai Szoborparkban a ’48-as huszárok 
bevonulásával. A lovasok után Újvári Péter elszavalta a Nemzeti dalt, verbunkot táncoltak a 
legények és Szirmainé Szilaj Katalin önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet. Az 
ünnepségen közreműködtek a Gyermek- és Ifjúsági Ház fúvószenekara, a Bárdos László Gimnázium 
és a József Attila Általános Iskola kórusai, a Rozmaring ifjúsági néptáncegyüttes, a Bánhidai 
Kisfúvósok, valamint a Tatabányai Lovasklub tagjai. 
 
1993 
 
A Bánhidai Szoborkertben több ezer ember ünnepelte március 15-ét az önkormányzat, a Bánhidai 
Baráti és Közösségi Kör, a Puskin Művelődési Ház és a Közművelődés Háza szervezésében. A 
Tatabányai Ifjúsági Fúvószenekar 13 órakor térzenét adott. 15 órakor a Rákóczi indulóra bevonultak 
a ’48-as lovas huszárok is a szoborparkba. A Himnusz, majd a Nemzeti Dal elhangzása után, melyet 
Poroszlai Sándor szavalt el Benyeczkó László, a FIDESZ tagja, önkormányzati képviselő mondott 
ünnepi beszédet, emlékezve 1848/49 dicső küzdelmeire. Beszédében nem csak a történelem dicső 
és hősies lapjaira emlékezett. Hangsúlyozta, hogy mai helyzetünkben csak közös összefogással, 
jobbító akarattal érhetünk el eredményeket. Az ünnepi műsorban felléptek a Puskin Művelődési 
Ház ifjúsági együttesei, az Árpád Gimnázium, a Kodály Zoltán Általános Iskola, a Szent Erzsébet, 
valamint a Gál István lakótelepi óvodák gyermekei. A műsor után az ünnepség résztvevői 
megkoszorúzták először Fieba József bánhidai mártír lelkész kopjafáját, majd az 1848/49-es 
emlékoszlopot és a világháborús emlékművet. 
 
1994 
 
A központi ünnepség színtere, most is a bánhidai szoborpark volt. Az ünnepség előtt a Tatabányai 
Ifjúsági Fúvószenekar játszott térzenét Szabó Ferenc és Pauer László vezetésével. Belovagoltak 
a ’48-as huszárok is, akik kisbéri, vértesszőlősi, nagyigmándi, tatabányai és császári lovasokból 
álltak. A Himnusz közös eléneklését követően a bánhidai templom öregharangjának felcsendülése 
emelte az ünnep fenségét. Moskovics Judit, Kiss Szilvia és Török Gábor adott irodalmi zenés műsort 
a közönségnek, majd Török Gábor elszavalta a Nemzeti Dalt. A zenés műsort követően Bencsik 
János polgármester mondott ünnepi beszédet. Nemzeti ünnepünket méltató beszédében – többek 
között – hangsúlyozta, hogy egyik legfontosabb ünnepünket minden körülmény ellenére, a 
legnehezebb történelmi korszakban is sikerült az emberek szívében megőrizni. A kokárda a 
demokrácia alapját biztosító szabadság kifejezője. A társadalomnak szüksége van arra, hogy 
összefogás legyen a különböző nézetű emberek között. Ez lehet a záloga annak, hogy a 
nehézségekkel felépülő új rendben minden törekvő és szorgalmas polgár boldoguljon. A Rozmaring 
nemzetiségi táncegyüttes magyar táncokat adott elő, majd a város és a pártok képviselői 
megkoszorúzták az 1848/49-es emlékművet. A Bánhidai Baráti Kör tagjai fejet hajtottak és koszorút 
helyeztek el a világháborús emlékműnél is. Az ünnepség befejezéseként Sulyok Kálmán elszavalta 
Vörösmarty Mihály Szózat című költeményét. 



 
A központi megemlékezés mellett, Felsőgallán is ünnepséget tartottak március 15-e alkalmából. A 
programoknak a Széchenyi István Művelődési Ház adott otthont. A megemlékezés részeként a 
Bányász Zenekar 1848-as indulókat játszott, a Széchenyi Iskola ötödikes diákjai Ungvölgyiné Varga 
Éva osztályfőnök vezetésével idézték meg 1848. március 15-e hangulatát. Az Erkel Ferenc 
Zeneiskola növendékei, Pethő Dorottya és Péntek Katalin zongorán Bach, Liszt, Haydn, 
Mendelssohn és Bartók műveket játszottak. A Bárdos László Gimnázium Vegyeskara és a Bárdos 
Lajos Vegyeskórus közös előadását N. Lőrinczi Margit vezényelte. Ők adták elő a Nemzeti Dalt is. A 
műsorhoz a nyugdíjas klub tagjai is hozzájárultak prózával és verssel. 
 
1995 
 
Reggel 7 és 8 óra között a városrészeket járva, szakadó hóesésben ébresztette a lakókat a 
Tatabányai Városi Fúvószenekar Szabó Ferenc és Pauer László Vezetésével. Délután, a központi 
ünnepség a hagyományokhoz hűen térzenével és lovashuszárok bevonulásával kezdődött a 
Bánhidai Szoborparkban. A zászlófelvonást és a tisztelgést követően a Bárdos László Gimnázium 
kórusa és irodalmi színpada adott műsort N. Lőrinczi Margit és Kiss Adél Eleonóra vezetésével. A 
kórus Kodály Zoltán: Magyarokhoz című művét, az irodalmi színpadosok pedig pódiumjátékot adtak 
elő a forradalom történetéről. Az ünnepi beszédet Bársony László alpolgármester mondta el. Majd 
a Rozmaring Néptáncegyüttes látványos Huszár verbunkost táncolt. Ezt követően került sor a 
koszorúk és virágok elhelyezésére az emlékműnél. A megemlékezést Sulyok Kálmán előadása zárta, 
aki a Szózatot szavalta el. Az ünnepségsorozat fél öttől a Puskin Művelődési Házban folytatódott, 
ahol a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola diákjai, valamint az Amatemi Énekegyüttes Szerelmetes 
március című daljátékot mutattak be. 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ünnepségén a Himnusz eléneklése után dr. Kovács 
György Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. Beszédében felidézte Klapka 
és Komárom szerepét, és szólt a megyénkhez kötődő, kevésbé ismert vértanúkról is. A 
megemlékezést a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjainak műsora zárta. 
 
1996 
 
Délután fél 3-kor, a központi ünnepséget megelőzően a Bánhidai Kisfúvósok adtak térzenét Soltész 
Kálmán vezetésével, majd kokárdákat és nemzeti színű zászlókat lengető diákok és lovas huszárok 
bevonulásával kezdődött a március 15-i megemlékezés a Bánhidai Szoborkertben. A Bánhidai és a 
Jókai Mór Általános Iskola tanulóifjúságának, a Rozmaring Néptáncegyüttesnek, a Tatabányai Városi 
Fúvószenekarnak, valamint az Árpád Gimnázium énekkarának és irodalmi színpadának műsora 
után Bencsik János polgármester mondott ünnepi beszédet. Megemlékezésében a forradalom és a 
jelenkor összefüggéseiről szólt. Az ünnepség végén előbb az önkormányzat, majd a társadalmi 
szervezetek helyezték el koszorúikat és virágaikat az emlékműnél. 
 
1997 
 
A központi ünnepség délelőtt 10 órakor az Erkel Ferenc Zeneiskola Tavaszköszöntő koncertjével 
kezdődött, melyen a megye középiskolai és intézményi kórusai adtak hangversenyt. A Bánhidai 
Szoborkertben 14 óra 35 perckor a Bánhidai Kisfúvósok térzenéjével, majd 14:45-kor a 
hagyományokhoz híven a lovas huszárok bevonulásával kezdődött a megemlékezés. Az ünnepi 
műsorban közreműködött a Rozmaring Néptáncegyüttes, a Tarjáni Német Nemzetiségi 
Gyermektánc Együttes, a Tatabánya Városi Fúvószenekar, az Árpád és a Bárdos László Gimnázium 



diákjai, a Váci Mihály Általános Iskola tanulói és a Tatabányai Madrigál Kórus. A 15 órakor közösen 
elénekelt Himnuszt követően a Rozmaring Néptáncegyüttes és a Bárdos László Gimnázium irodalmi 
színpada adta elő műsorát. Az ünnepi megemlékezést Bencsik János polgármester mondta, aki ezt 
követően elhelyezte a város koszorúját az emlékműnél. Az ünnepi program része volt a 
Tavaszköszöntő kórusfesztivál is, mely délelőtt 10 órakor kezdődött az Erkel Ferenc Zeneiskolában.  
 
1998 
 
A március 15-i ünnepség a megyeszékhelyen délelőtt 10 órakor vette kezdetét az Erkel Ferenc 
Zeneiskolában, ahol Tavaszköszöntő címmel énekkari fesztivált tartottak. Ezt követően a Bánhidai 
Szoborkertben térzenével, ünnepi műsorral, illetve Bencsik János polgármester ünnepi 
köszöntőjével folytatódott a program. A polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a jubileumi 
ünnepen minden politikai párt, szervezet a saját meglátása szerint próbálja értelmezni a 
forradalom és szabadságharc üzenetét, pedig az minden magyar számára ugyan azt kell, hogy 
jelentse. A gazdag ünnepi műsort követően a megjelent politikai és civil szervezetek, 
magánszemélyek, a szabad magyar sajtó napja alkalmából helyi újságírók helyezték el koszorúikat, 
virágaikat az emlékmű előtt. Délután öt órai kezdettel Salló István faszobrász kiállításának 
megnyitója is része volt az ünnepségnek a Puskin Művelődési Házban. A tárlat a forradalom és 
szabadságharc történelmi személyiségeinek domborműveit ábrázolta. A Tatabányai Városi Levéltár, 
a forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére emlékkiállítást rendezett, melyen 
Szalay Gábor országgyűlési képviselő mondta a nyitó beszédet. A kiállítás anyagaként szolgáló 
dokumentumokat a levéltár saját darabjaiból, illetve a megyei könyvtár, a tatai könyvtár és 
múzeum, valamint az észak-komáromi levéltár 48-as gyűjteményéből válogatták ki. A felsőgallai 
Széchenyi István Általános Iskola március 15-e jegyében vetélkedőt rendezett kisdiákoknak. 
 
1999 
 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára szervezett városi programok már 
március 13-án elkezdődtek. Délután 16 órakor a Puskin Művelődési Házban levetítették A kisbéri 
mecénás című filmet, amit történelmi vitaest követett. Március 15-én reggel 8 órakor tavaszi 
dalostalálkozót tartottak szintén a Puskin Művelődési Házban. A hagyományoknak megfelelően 
felvonulással kezdődött az ünnepi megemlékezés Tatabányán. A művelődési háztól induló menetet 
a 48-as huszárszakasz vezette, s tagjai voltak még a Bánhidai Fúvósok és a Jókai Mór Általános 
Iskola diákjai. A térzenét a Tatabányai Városi Fúvószenekar szolgáltatta, majd a Rákóczi-induló 
felcsendülésekor a történelmi zászló is megérkezett a térre. Az ünnepségen részt vettek a város 
elöljárói, Bencsik János polgármester, Bársony László és Papp Károly alpolgármesterek is. Az ünnepi 
beszédet Bársony László, Tatabánya polgármestere mondta, aki az emlékezés mellett szólt 
Magyarország NATO-csatlakozásáról is. Az ünnepi műsorban felléptek még a Lloyds, a Bányász 
Néptáncegyüttes férfi szólótáncosai, a tatabányai iskolák egyesített kórusa N. Lőrinczy Margit 
vezetésével, valamint a Jászai Mari Színház színinövendékei is. A megemlékezés az emlékmű és 
Fieba József mártír lelkész kopjafájának koszorúzásával ért véget. Az ünnepi program részét képezte 
a „Talpra magyar” Kocog-óra 2000 mozgalom elnevezésű sportprogram is a tatabányai Városi 
Sportcsarnokban. 
 
2000 
 
A hóesés ellenére több százan vettek részt a megemlékezésen a Bánhidai Szoborkertben 
Tatabányán. Térzene, lovas huszárok bevonulása, dobpergés, zászlófelvonás, valamint az Árpád 
Gimnázium diákjának szavalata adta az ünnepi műsort, melyen megyénk több országgyűlési 



képviselője is részt vett. Az ünnepi beszédet Lévai Ferenc mondta. Az alpolgármester 
megemlékezésében a március 15-ei ifjakra, katonákra, honvédtábornokokra emlékezett, őket örök 
dicsőség övezi. Elmondta továbbá, hogy senki sem tagadhatja, hogy a mai napig sokat emlegetett 
12 pont, ma is aktuális. Emlékezzünk mindig a 12 pont fő címére „Legyen béke, szabadság és 
egyetértés”. Legyünk méltóak az ünnepléshez, szülessen végre újjá az a nemzet, amelyik akkor, 
1848-ban is a saját lábára tudott állni. Az ünnepi műsorban közreműködött még a Tatabányai 
Városi Fesztivál Fúvószenekar, a Rozmaring Néptáncegyüttes, a Bárdos Lajos Vegyeskar és a 
Bánhidai Kisfúvósok is. 
 
2001 
Délután fél háromkor térzenével és felvonulással kezdődött a megyeszékhelyen a központi 
ünnepség, amelynek a Bánhidai Szoborpark adott helyet. A térre a lovasok, a Jókai Mór , a Dózsa 
György és az Éltes Mátyás iskola diákjai a Bánhidai Fúvósokkal együtt vonultak be, majd a kürtjel, a 
dobpergés és a zászlófelvonás után a Tatabányai Városi Vegyeskar lépett fel Saltzer Géza 
vezényletével. A műsor most is színesre sikerült Poroszlay Gergely, a Rozmaring táncegyüttes, a 
Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola diákszínjátszói és Lukács Jánosné közreműködésével. 
Bencsik János polgármester ünnepi beszédét követően koszorúzásokra került sor. A polgármester 
beszédében párhuzamot vont a valós élet és egy nemzet élete között. Születés, rácsodálkozás, 
változás, torzsalkodás, aztán béke. Életekkel fizetünk és fizet a történelem. 1848 üzenete nagyon 
fontos . Sajtószabadság, értékálló pénz, fejlődő gazdaság. Az akkori értékek alakítják mai életünket 
is. Az ünnepi programot a Sajtófotó 2000 kiállítás megnyitója zárta a Puskin Művelődési Házban 
délután öt órakor. A tárlatot Jóna Imre, a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Elnöke nyitotta meg. 
 
2002 
 
A város vezetőinek hivatalos programja a polgármesteri hivatalban kezdődött, ahol Bencsik János 
polgármester fogadta a lengyelországi Bedzin városának Leszek Zagorny alpolgármester vezette 
delegációját. A találkozáson megemlékeztek az 1848-as eseményekről is. 
Az idei ünnepi hangulatot is térzene alapozta meg a Bánhidai Szoborkertben, ahol 15 órakor, a ’48-
as huszárok bevonulásával vette kezdetét a központi megemlékezés. Az ünnepi köszöntőt Bencsik 
János polgármester mondta. Beszédében kiemelte: azért Bánhida, a szlovákok lakta városrész ad 
otthont hagyományosan a március 15-ei ünnepségeknek, mert nemzetiségi létében is jelzi: a 
városba is, az ország más településeire is érkeztek más nemzetek képviselői a korábbi 
évszázadokban, akik hazát és új otthont leltek e tájon, úgy, hogy magukkal hozták és megőrizhették 
sajátos kultúrájukat, nyelvüket, hagyományaikat. 16 óra 30 perckor Szamódy Zsolt Olaf fotóművész 
az utóbbi nyolc év fotóiból válogatott kiállítása nyílt meg a Puskin Művelődési Házban. A tárlatot 
Jóna Imre önkormányzati képviselő, a Bánhidai Baráti Egyesület elnöke ajánlotta az érdeklődőknek. 
17 órakor pedig a szentendrei Kecskés Együttes adott ünnepi hangversenyt korhű ruhákban és 
korabeli hangszerekkel a művelődési házban. Felsőgallán, a Széchenyi István Művelődési Házban 
szintén délután öt órakor tartottak ünnepi megemlékezést. 
 
2003 
 
A lovas huszárok látványos bevonulásával elkezdődött a március 15-i központi ünnepség a Bánhidai 
Szoborparkban. A térzenét a Fesztivál Fúvószenekar szolgáltatta, majd művészegyüttesek, 
diákszínjátszók adtak ünnepi műsort. A Bárdos László Gimnázium diákszínpada, Tatabánya Város 
Vegyeskara és a Rozmaring Néptáncegyüttes műsorát követően Lévai Ferenc alpolgármester 
mondta el ünnepi megemlékezését, melyben felidézte a 155 évvel ezelőtti eseményeket. A március 
15-ei ünnepségen a város vezetői aláírták az Európa Emlékkönyvet, amelyet a megemlékezésen 



jelenlévők is elláthattak kézjegyükkel. Az album később a Közművelődés Házában felállított, az 
Európai Unió szellemiségét tükröző és szimbolizáló vitrinbe került, ahol minden tatabányai polgár 
bejegyezheti majd gondolatait, nevét az európai uniós csatlakozásról. A megemlékezés után 16 óra 
30 perckor a Puskin Művelődési Házban négy helyi fotós, Szamódy Zsolt Olaf, Tarjáni Antal, Dallos 
István és Kiss T. József fotográfiáiból nyílt kiállítás. A rendszerváltás 12 évét bemutató válogatást 
Jóna Imre önkormányzati képviselő, a Bánhidai Baráti Kör Egyesület elnöke ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. Az eseményt az Évszakok Kamarazenekar Tavaszköszöntő ünnepi hangversenye tette 
színesebbé. 
 
2004 
A megyeszékhely ünnepségén március 15-én 14.30-tól térzenét adott a fúvószenekar a Bánhidai 
Szoborkertben. 15 órakor kezdődött az ünnepi megemlékezés a '48-as huszárok felvonulásával, 
térzenével, irodalmi összeállítással, tánccal. Az ünnepi beszédet dr. Németh Imre, a szlovák nemzeti 
kisebbségi önkormányzat képviselője tartotta.  A képviselő helyi és környékbeli hősök emlékét 
elevenítette fel, majd a történelmi eseményeket időrendi sorrendbe rakva adott áttekintést a 
forradalom vértelen első napjairól, a Nemzeti daltól Táncsics kiszabadításáig. Ezt követően politikus 
és közéleti óriásokat sorolt, Batthyány, Széchenyi, Deák, Kossuth, Szemere, Klauzál stb., akik az első 
felelős magyart kormány tagjai voltak. Köszöntője végén az Európai Unióhoz való csatlakozás 
fontosságáról szólt, párhuzamba állítva az 1848-as 12 pont követeléseivel. Az emlékszobornál 
Bencsik János polgármester vezetésével koszorút helyeztek el az önkormányzat tisztségviselői és a 
különböző szervezetek képviselői. A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárult. Az 
ünnepségsorozat 16 óra 45 perckor a Puskin Művelődési Házban folytatódott, ahol Jóna Imre 
önkormányzati képviselő és a Bánhidai Baráti Kör Egyesület elnöke megnyitotta a Válogatás az 
1848/49-es Forradalom és Szabadságharc dokumentumaiból című kiállítást, melyet Kiss Vendel 
muzeológus ajánlott az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás megnyitót követően előadás hangzott el 
Komárom vármegye 1848-ban címmel a megyében történt eseményekről. 17 óra 30 perckor a 
Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Középiskola diákszínpada adott műsort. 
 
A megyeházán Marosvölgyi Ágnes népdalénekes adott elő Kossuth-nótákat az ünnepség 
nyitásaként. Majd ezt követően Kerti Katalin, a megyegyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet. 
Látványos, szépen rendszerezett kiállítás nyílt Vámosi László újságíró korabeli pénz-, emlékérme- és 
iratgyűjteményéből. Kerti Katalin megemlékezését dr. ravasz Éva, a Tatabányai Városi Levéltár 
igazgatójának szavai követték. Az igazgató asszony röviden szólt a forradalom és szabadságharc 
megyei vonatkozású eseményeiről. Ritka, tatabányai példát is említve. Tatabányán, várossá 
nyilvánításának első évfordulóján, 1948-ban díszkutat állítottak a forradalom és szabadságharc 
hőseinek. 
 
2005 
 
A szokásokhoz híven a központi megemlékezést és koszorúzást a Bánhidai Szoborkertben tartották. 
Délután fél háromkor Tatabánya Fesztivál Fúvószenekara térzenéjével kezdődött a program. 15 
órakor felvonultak a lovas huszárok és a helyi oktatási intézmények diákjai a Bánhidai Kisfúvósokkal. 
Köszöntőt mondott dr. Schwarcz Tibor országgyűlési képviselő. Az ünnepi beszédben a képviselő 
méltatta az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc tanulságait. Kiemelte, hogy ez az 
évforduló jelenti ma is a nemzeti összetartozás élményét. Kifejtette a fejlettebb országokhoz való 
felzárkózás, valamint a nemzeti összefogás fontosságát. A szónoklatot követően kórusművek 
csendültek fel, majd a Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola Szia színpadának 
irodalmi műsorát követően Bencsik János polgármester vezetésével a város képviselői és a civil 
szervezetek elhelyezték a koszorúkat az emlékszobornál. A megemlékezés a Szózattal zárult. . A 



megemlékezés után a Puskin Művelődési Házban Barlangok világa címmel fotó- és ásványkiállítás 
nyílt. A tárlatmegnyitón az Évszakok Kamarazenekar működött közre. 
 
2006 
Az ünnepi programsorozat Felsőgallán kezdődött, ahol címeravató ünnepségre került sor dr. Szili 
Katalin országgyűlési elnök közreműködésével. A Széchenyi István Általános Iskolában tartott 
ünnepségen Fenekes Károly önkormányzati képviselő fogadta a vendégeket. A történelmi 
visszaemlékezés után Szili Katalin elnök asszony mondott ünnepi beszédet, melyben elismerését 
fejezte ki a városrész lakóinak, majd ő is szólt Felsőgalla történelmi hagyományairól. Köszöntőjét 
1848. március 15. méltatásával fejezte be.  
 
Az ünnepi programsorozat 13 órakor a Puskin Művelődési Házban történelmi játszóházzal 
kezdődött. Majd 14:30-kor Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara adott térzenét. A Bánhidai 
Kisfúvósok vezetésével díszes ruházatú, korhű öltözetű  lovasbandérium vonult be a Bánhidai 
Szoborkertbe a Rákóczi-indulóra a Jókai Mór, a Dózsa György, az Éltes Mátyás és a Váci Mihály  
Általános Iskolák diákjaival. A megemlékezésen közreműködött még Tatabánya Város Vegyeskara is. 
Bognár Istvánné vezetésével a Bánhidai Fiatalok irodalmi színpada adott műsort. A Kossuth-dalt és 
Petőfi-versidézeteket követően Bencsik János köszöntötte a város polgárait, aki méltatta a több 
mint százötven esztendővel ezelőtt történt sorsfordító eseményeket. Beszédét követően koszorúkat 
helyeztek el a hősi emlékműnél. A parkban a Szózat közös eléneklésével fejeződött be az ünnepség, 
de a kultúrműsor ezt követően folytatódott a Puskin Művelődési Házban, ahol Bánhida Baráti Kör 
Egyesület szervezésében 16:30-tól „Pilvax” kávéházba várták az érdeklődőket. Itt a Jánosi együttes 
1848-49 dallamaiból idézett fel Kossuth izenete eljött címmel, majd magyar táncházba várták az 
érdeklődőket. A kulturális programokat a Pege Quartett 19 óra  kezdődő koncertje zárta az Erkel 
Ferenc Zeneiskolában. 
 
2007 
 
Az Érted Alapítvány már március 14-én színi előadással emlékezett meg a márciusi ifjakról. Az 
előadásra a Béla király körtéri közösségi házban került sor. A programban felléptek az Érted 
Alapítvány színi csoportjában tevékenykedő diákok: a Kodály Zoltán Általános Iskola és a mésztelepi 
Fellner Jakab Általános Iskola diákjai Bíró Ildikó vezetésével. 
 
A Puskin Művelődési Házban 13 órától történelmi játszóházba várták a gyerekeket, majd a 
koszorúzással, ünnepi műsorral egybekötött központi ünnepséget a Bánhidai Szoborkertben 
tartották 15 órától. . A fúvószenekar térzenéje, a Himnusz elhangzása után fellépett Tatabánya 
Város Vegyeskara, és irodalmi összeállítás hangzott el Gerhát Barbara valamint Schweighardt Tamás 
tolmácsolásában. Ünnepi köszöntőt Lukács Zoltán országgyűlési képviselő mondott.  A képviselő 
ünnepi beszédében hangsúlyozta: forradalmi ünnepünk egy nemzet születésnapja, polgári ország 
létrehozása, ahol a nemzetiségiek is méltó helyet kaptak. Ami szerinte az üzenet, annak a példának 
a bemutatása, hogy a tizenkilencedik század politikusai Kossuthtól Széchenyiig, Deáktól Batthyányig 
- noha korábban korántsem voltak egységesek - azokban a napokban félretettek minden széthúzást, 
ellenségeskedést, és összefogtak. Olyan üzenet ez, amelyet nekünk, kései utódoknak is követnünk 
kell. Beszédét követően pártok, tanintézmények, civil szervezetek képviselői rótták le kegyeletüket 
koszorúikkal az emlékműnél. Simon Géza, a megyei közgyűlés alelnöke is koszorúval tisztelgett az 
emlékmű előtt. 
 
 
 



2008 
 
A160 évvel ezelőtt történtekhez képest Tatabányán szép, napsütéses idő fogadta az ünneplőket. Az 
események már a kora délutáni órákban elkezdődtek a Puskin Művelődési Házban, ahol a 
gyerekeket történelmi játszóház várta. Itt a forradalom eseményeihez kapcsolódóan 
huszárcsákókat, lovacskákat, kokárdákat készíthettek a kézműves-foglalkozáson. A Lovasbandérium, 
a Bánhidai Kisfúvósok és a városrész négy általános iskolájának diákserege 14:30-kor vonult át a 
Bánhidai Szoborkertbe Itt a Fesztivál fúvószenekar térzenével fogadta az ünneplőket. A Himnuszt 
követően Gerhát Barbara és Meleg Gábor előadásában a forradalom eseményei elevenedtek meg. 
A forradalomra és a szabadságharcra emlékező irodalmi összeállítás után Schmidt Csaba 
alpolgármester szólt a megjelentekhez. Majd a Csevergő énekegyüttes Kossuth-nótákat énekelt. A 
koszorúzást követően a művelődési házban berendezett „Pilvax kávéházban” a Csevergő 
énekegyüttes és a Kincső zenekar közös koncertje, továbbá a magyar táncház idézte fel a 
történelmi eseményeket.  
 
Este hat órától ünnepélyesen megnyitotta a város a Tavaszi Művészeti Fesztivált az Erkel Ferenc- 
zeneiskolában. Az intézmény a Renessaince és a XXI. század címmel rendezte meg a nagyszabású 
eseményt. Ennek része volt Muzsnay Ákos Munkácsy-díjas festőművész kiállítása is. 18 óra 45 
perctől a Tatabánya-Székesfehérvár Ifjúsági Vonószenekar hangversenye volt hallható az Erkel 
Ferenc-zeneiskolában. 
 
2009  
 
Az ünnepi program 13 órától történelmi játszóházzal kezdődött a Puskin Művelődési Házban, majd 
14.30-tól térzene fogadta az érdeklődőket a Bánhidai Szoborkertben. A borús, esős idő ellenére 
száznál jóval többen vettek részt a hagyományos városi megemlékezésen. Felvonult a Bánhidai 
Lovasbandérium a Bánhidai Kisfúvósok, Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara, valamint a 
bánhidai és a dózsakerti általános iskolák diákjai. Az irodalmi összeállítást követően az ünnepi 
beszédet Ablonczy Dánielné önkormányzati képviselő mondta. Beszédében többek között kiemelte: 
most formálisan semmilyen hatalom nem korlátozza szabadságunkat, de felmerül a kérdés: vajon 
miért nincs az 1848-as események mintájára hazánk felemelkedését szolgáló közös programunk? 
Az ünnepi műsort a Zöld Ág énekegyüttes előadása zárta. A résztvevők az ünnepség végén 
elhelyezték a koszorúkat, virágokat az emlékhelyen.  
 
Az 1848. március 15-ei események 161. évfordulóját a megyeházán is méltóképpen 
megünnepelték. Az ünnepi köszöntőt dr. Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke mondta. Elnök úr 
beszédében az 1848-as eszmék fontosságát hangsúlyozta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy ma 
sem képzelhető el társadalmi, gazdasági haladás és fejlődés nemzet nélkül. Majd Széchenyi István 
most is aktuális gondolataival fejezte ki reményét:”Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; én 
azt szeretném hinni – lesz!..Az Ünnepségen részt vett Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna, a 
közigazgatási hivatal vezetője, dr. Hidas János és Simon Géza, a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés alelnökei, dr. Péntek Péter megyei főjegyző, valamint a közigazgatási hivatal és a 
Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet munkatársai is. Az ünnepségen a komáromi Kultsár 
István Szakközépiskola két diákja, Cseresznyés Ádám és Böröcz Ádám szavaltak el egy-egy verset. 
 
2010  
 
Napos, de hideg időben ünnepeltek Tatabányán az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 162. 
évfordulóján. A program kora délután kezdődött, a gyerekek a Puskin Művelődési Házban 



rendezett történelmi játszóházban szóban és tettekben a dicső múltra emlékeztek, lovakat, 
csákókat, kokárdákat készítettek. A Bánhidai Szoborkertben a Tatabánya Város Fesztivál 
Fúvószenekara térzenéjével, általános iskolások zászlós bevonulásával, kisfúvósok zenei kíséretével 
kezdődött az ünnepség. Közben a Bánhidai Lovasbandérium tagjai díszes huszáröltözetükben 
szintén megérkeztek. A Himnuszt követően Bencsik János polgármester ünnepi beszéde 
következett: - „Az emlékezőket gyakran éri az a vád, hogy bűnös módon aktualizálnak. Már miért 
ne tennék? Az ünnepek mégiscsak valamiféle közmegegyezésen alapszanak. Felmutatnak valami 
kitüntetett fontosságú erényt vagy épp egy sorsfordító jelentőséggel bíró, lenyűgöző pillanatot. S 
amióta világ a világ, az emlékezők e kitüntetett erényekhez és pillanatokhoz mérik a jelent. Ha 
tisztelettel adózunk bátor és bölcs eleink munkássága előtt, akkor szembe kell néznünk azzal is, 
hogy a ránk hagyományozott örökséggel miként is bánunk” - fogalmazott. A beszéd után az Orfeusz 
Társulat irodalmi összeállítását hallgathatták meg a jelenlévők, mely után a városi és megyei 
intézmények, társadalmi és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat a szabadságharcban 
elesett bánhidai hősök emlékére. A megemlékezések sorát este a marosvásárhelyi Maros 
Művészegyüttes vendégjátéka zárta. Majd 19 órakor a Jászai Mari Színházban Bródy János és 
Szörényi Levente Kőműves Kelemen című rockballadáját mutatták be. 
 
2011 
 
A Bánhidai Szoborkertben a központi ünnepség fél háromkor, a Fesztivál Fúvószenekar műsorával 
kezdődött. Az időjárás kegyeibe fogadta a mintegy háromszáz fős közönséget, akikhez a Puskin 
Művelődési Házból felvonulók - a Bányász Táncegyüttessel, a Bánhidai Kisfúvósokkal valamint a 
városi iskolák diákjaival - is csatlakoztak. A Himnuszt követően felcsendült a Rákóczi-induló. A 
huszár egyenruhát viselő néptáncosok lendületes verbunkossal fokozták az ünnep hangulatát. A 
táncelőadás után Schmidt Csaba polgármester mondott beszédet. Ez az ünnep a miénk, 
nemzedékről nemzedékre sikerült megőriznünk - kezdte a városvezető.  A legnagyobb elnyomás 
idején is jeleztük, önálló, elszánt, szabadságszerető nép vagyunk. '48 hősei megálmodták 
Magyarország függetlenségét - emlékeztetett rá a politikus. Schmidt Csaba további történelmi 
kitekintések után a jelen Magyarországáról értekezett. A település első embere az 
alkotmányozással kapcsolatban aktuálpolitikai kérdésekről is véleményt alkotott. Az új 
alaptörvényről elmondta, abban „visszaállítják az önrendelkezés szabadságát”, zárásként pedig a 
forradalmárok „Legyen béke, szabadság és egyetértés” jelmondatát idézte. A közönség ezután a 
Bárdos László Gimnázium irodalmi műsorát hallgathatta meg, amit koszorúzás követett. Elsőként 
Schmidt Csaba polgármester valamint Bereznai Csaba és dr. Kancz Csaba alpolgármesterek 
tisztelegtek a szabadságharc hősei előtt. Utánuk következtek: Bencsik János államtitkár és dr. 
Péntek Péter főjegyző. A Bánhida Baráti Kör, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Jókai Mór 
Általános Iskola nevében koszorúzók után a pártok képviselői helyezték el az emlékezés virágait. A 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr- főkapitányság és a Tatabányai Rendőrkapitányság 
tiszteletadóit a kisebbségi önkormányzatok főhajtói „váltották”. A város általános és középiskolái 
mellett a Politikai Foglyok Országos Szövetsége és a Magyar Nemzetőrség Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesülete is képviseltették magukat, csakúgy, mint a Hit Gyülekezete és a Mikes Kelemen 
Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium diákönkormányzata továbbá a Fidelitas helyi szervezete és a 
Tatabányai Polgári Körök Szövetsége. Az ünnepi eseményt a Szózat zárta.  
 
2012 
 
Tatabányán négy általános' iskola diákjainak közös zászlógyakorlata után lovas huszárok vonultak 
be a Bánhidai Szoborparkba, ahol dr. Kancz Csaba alpolgármester mondott beszédet. A történelmi 
események felidézése kapcsán utalt arra, hogy a márciusi ifjak is szembeszálltak olyan erőkkel, akik 



romlásba akarták dönteni hazánkat. Később idézte Petőfi ismert sorait: „Rabok legyünk, vagy 
szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!” Szerinte ez ma is aktuális. Mint ahogy a közös teherviselés 
szintén, amit a bankok és a multik nem akarnak elfogadni. Az új alkotmány dicsérete után szólt 
arról is, hogy a 164 évvel ezelőtti szabadságharc során fényes győzelmeket arattunk, de a túlerő 
miatt le kellett tenni a fegyvert. Szerencsére két évtized múltán - mondta - Deák Ferenc 
irányításával megvalósultak a forradalmi célkitűzések. 
 
2013 
 
A megyeszékhelyen forradalmi játszóház várta a gyerekeket a Puskin Művelődési Házban 13.30-tól. 
A csákó és kokárda készítést ünnepi műsorral egészítették ki a Jókai Mór Általános Iskola diákjai és 
a Bányász Táncegyüttes utánpótlás csoportjának tagjai. A Bánhidai Szoborkertben 14.30-tól 
Tatabánya Város Fúvószenekara jóvoltából térzene csendült fel, majd 15 órakor ágyúszó dörrent. A 
koszorúzás előtt ünnepi beszédet mondott Schmidt Csaba polgármester, az ünnepségen több iskola, 
egyesület, kultúrcsoport is közreműködött. 
 
A megyeházán szintén megemlékeztek az 1848. március 15-i eseményekről. Az ünnepség Bodnár 
Mihály osztályvezető Várnyi Zseni Petőfi márciusa című versének elszavalásával és a székely zászló 
felvonásával kezdődött. Majd Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és az önkormányzati 
képviselők tagjai egy mécsessel a kezükben hallgatták dr. Péntek Péter főjegyző Petőfi Sándor 
alakját méltató szavait.  Ezután a jelenlévők 1948/49-es szabadságharc főbb mozzanatairól, a 
márciusi ifjakról, a Pilvax kávéházról és a tizenkét pontról hallhattak múltidéző perceket, majd az 
épület aulájában ideiglenesen felállított emlékhelynél koszorút helyezett el dr. Pozsárné dr. Alt 
Dóra aljegyző és Popovics György.  
 
2014 
 
Ágyúszóval kezdődött március 15-én az ünneplés Tatabányán, a Bánhidai Szoborparkban. A 
Himnusz közös eléneklése után gimnazistáktól adtak elő toborzódalokat, majd Bencsik János 
országgyűlési képviselő mondott beszédet. Emlékezésében Kossuth Lajos üzenetét idézte fel: A 
haza örök, így kötelességgel tartozunk az iránt is, ami lehet, és ami lesz. Végezzük a dolgunkat 
külön és együtt is. Ez utóbbinál rendkívül fontos, hogy az alapértékeket mindenki elfogadja, 
ahogyan 1848-ban a 12 pontot. Példát kellene vennünk abban, hogy 166 éve nem számított sem a 
politikai, sem a vallási, sem a nemzetiségi hovatartozás. A közös magyar ügyet szolgálták 
mindannyian, hittel, bátorsággal. A szónok hozzátette: jogunk van a szabadsághoz, az 
önbecsüléshez, de ehhez kötelezettségek is tartoznak. Nem állhatunk meg a várakozás 
birodalmában; nyitottsággal, egymás iránti bizalommal, az értékelvűségre építve kell haladnunk. A 
Vértes Agorája Szószólók nevű csoportjának műsorában az 1848. március idusán történteket 
idézték fel. Az ünnepi megemlékezést koszorúzás zárta.  
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