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• A járványügyi óvin-
tézkedések miatt be-
vezetett korlátozások 
sok ezer diáktól veszik 
el az iskolai évek talán 
legemlékezetesebb 
napját.

GERGELY IMRE

S emmiféle előírás, iránymuta-
tás nem érkezett az iskolák-
hoz a ballagási ünnepségek 

megszervezésének lehetőségeire 
vonatkozóan, így mindenki a saját 
elképzelései szerint próbálja kezelni 
ezt a helyzetet.

Remélik lehet valamilyen 
ünnepség 

A gyergyószentmiklósi Salamon 
Ernő Gimnáziumban pénteken sze-
rették volna búcsúztatni a tizenket-
tedikeseket. Az iskolaudvar azon-
ban üresen maradt ezen a napon 
is, akárcsak március 11. óta minden 
nap. Még nem mondtak le arról a le-
hetőségről, hogy a búcsúzó fi atalok 
számára megszervezzenek egy bal-
lagás-szerűséget. Még várnak 1-2 
hetet, és majd azután döntenek – 
mondta megkeresésünkre Lakatos 
Mihály igazgató. Arra számítanak, 
hogy június 15. után már lehetséges 
lesz 400 főnél kisebb rendezvények 
megtartása, bizonyos óvintézke-
dések betartása mellett. Ebben az 
esetben megtartják az ünnepséget, 
de várhatóan csak a diákok, taná-
rok részvételével, szülők, barátok, 
rokonok nélkül. Ha ez nem lesz ki-
vitelezhető, akkor online ballagást 
szerveznek, de ezt csak végső eset-
ben. „Az úgynevezett online balla-
gást bármikor megtarthatnánk, de 
annak mi értelme lenne? Láttam, 

hogy Magyarországon hogyan zaj-
lott ez: feldíszített üres termeket 
mutatott a kamera, a diákok otthon 
a monitorok előtt ültek. A szívem 
szakad meg, úgy sajnálom a diá-
kokat, akik most végeznek. Min-
denképpen azt szeretném, hogy ott 
lehessenek az udvaron, mi néhány 

szót szólhassunk hozzájuk, adva 
egy kis megerősítést számukra” 
– fejtette ki Lakatos. Ugyancsak 
kivárnak még a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnáziumban is. 
Laczkó György igazgató arra szá-
mít, június második felében már 
enyhülnek a korlátozások, amelyek 

most lehetetlenné teszik az ünnep-
ségek megrendezését. „Az elképze-
lésünk az, hogy az érettségi vizs-
gák és az eredményhirdetés közti 
napokban megtartjuk a ballagást. 
Akár iskolaszinten, akár az osztá-
lyonként, nagyobb tömeg nélkül” – 
ismertette a tanintézmény vezetője. 

Online kicsengetés megszervezésé-
ben egyelőre nem gondolkodnak.

Virtuális ballagás 
az online oktatás után

A csíkszeredai középiskolákban 
ezen a héten zajlanának a balla-
gási ünnepségek, de erre nyilván 
sehol sem kerülhet sor, legalább-
is a hagyományos módon nem. A 
Márton Áron Főgimnázium szerdán 

délelőtt virtuális kicsengetést tart. 
Egy fi lm kerül fel az iskola Youtube 
csatornájára és a honlapjára (mag.
ro), amelyben nagyvonalakban sze-
repelni fog minden olyan mozzanat, 
amely a hagyományos ballagási 
ünnepségek elmaradhatatlan része. 
Online osztályfőnöki órán vehetnek 

részt az otthon ülő diákok, igazgatói 
búcsúbeszéd, szavalatok és a tizen-
egyedikes és végzős osztályok kép-
viselőinek beszédei is elhangzanak 
– közölte érdeklődésünkre válaszol-
va Varga László igazgató. 

Itt is volt szó arról, hogy megpró-
bálják megszervezni a klasszikus 
ballagást: „Terveznénk, de túlzás 
lenne azt mondani, hogy tervez-
zük. Olyan bizonytalanság, kap-
kodás jellemzi a tanügyet, és álta-

lában járványügyi helyzetet, hogy 
lehetetlen bármit jósolni” – mutat 
rá Varga László. 

Ugyancsak a virtuális módját vá-
lasztotta a végzős diákok elbúcsúz-
tatásának a marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum, ahol május 
28-án tartották volna a valódi ünnep-
séget, amelyet a jelenlegi helyzetben 
nem lehet megszervezni. A dátum 
nem változik a tervezetthez képest, a 
lebonyolítás azonban nagyon is: dé-
lelőtt 10 órától online zajlanak 
az utolsó osztályfőnöki órák, 
és 11-től lehet majd követni a 
virtuális búcsúztató műsort 
a bolyai.ro oldalon, vagyis az 
iskola honlapján. Amint Má-
téfi  István igazgatótól meg-
tudtuk, a diákoknak szánt 
meglepetésműsorban a búcsúzó 
tanulók fényképei lesznek láthatók 
maguk helyett, beszélnek majd az 
osztályfőnökök, az igazgatóság, lesz 
ennek egy kis kulturális része is. 
Ugyanakkor, reménykednek abban, 
hogy június 15. és szeptember 15. kö-
zött lehetőség lesz nagyobb létszámú 
rendezvények megszervezésére is, és 
akkor a hagyományos ballagást is si-
kerül majd pótolni. 

A kisebb iskoláknak 
sem könnyű

Nem egyszerűbb a helyzete azok-
nak az iskoláknak sem, ahol kisebb a 
diáklétszám, és elvileg könnyebben 
meg lehetne szervezni a ballagást. 
A gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskola-
központban egy osztálynyi fi atal vé-
gez ebben az évben, és május 29-re 
volt kitűzve az ünnepség időpontja. 
„Mindössze 23 diákunk végez, de 
ha csak a szűk család venne részt 
a ballagáson, az már legalább 100 
fő, ha a keresztszülők is, akkor már 
több mint 200-an lennénk. Már ez is 
kockázatos lenne” – fejtette ki Köllő 
Sándor igazgató. Döntés még nem 
született, a héten lesz vezetőtanácsi 
ülésük és akkor határoznak majd.

kicsengetés
hagyom
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Búcsú nem középiskolás fokon
Iskolai ballagási ünnepségek: a koronavírus-járvány örök emléket tehet tönkre

Történelmi kicsengetésre 
készülve. Fotózás maszkban is, 
hogy maradjon meg emlékbe
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A jeles naphoz számos népi megfi -
gyelés kapcsolódik, köztük, hogy 

ekkor kezdenek rajzani a méhek. Or-
bánra ugyanakkor több népi regula is 
emlékeztet: savanyú lesz a bor, ha Or-
bán napja esős, édes, ha tiszta az idő. 
Ha süt a nap Orbán napján a bort, jó 
évjáratúvá teszi. Másutt időjárásából 
az őszre, illetve a termésre jövendöltek: 
amilyen Orbán napja, olyan lesz az ősz 
avagy ha Orbán napja szép, úgy bő lesz 
az esztendő. A vincellérek fagyveszély-

ben kérik segítségét. Aki pedig felön-
tött a garatra, úgy emlegették: feltette 
Orbán süvegét.

Pápaként is ismert

A szőlősgazdák, borászok, kádárok és 
kocsmárosok patrónusa, borrendek 
névadója 222 és 230 között volt pápa. 
Úgy tartja a hagyomány a középkortól, 
hogy rendelkezése alapján használ-
nak arany vagy ezüst misekelyhet és 
tányérkát, azaz paténát a liturgiákon. 
Jelképei között szerepelt a kehely sző-
lőfürttel, a puttony, valamint a könyv 

venyigével. Felvidéken napjainkban 
is tartanak névünnepén a szőlőhegyre 
vezető út mentén található szobránál 
vagy kápolnájánál szertartást. Könyör-
gő körmenetet végeznek, amit 
a pincéknél vidám mulatság-
gal zárnak, hiszen a tavaszi 
szőlőművelési munkálatok 
ilyenkor érnek véget. Az Or-
bán-kultusz egyik legrégebbi 
és egyben legmonumentáli-
sabb emléke a szőlősdombokkal kö-
rülölelt Kassán, a dóm mellett látható 
azonos nevű harangtorony, és az 1966-
os toronytűz után rekonstruált hét ton-
nás Szent Orbán-harang.

Ha Orbán nevet, a szőlő sír
• A szászok a ma ünnepelt szenttől féltik a szőlőjüket. Hosszú távú termésbecslésre 
is alkalmas az utolsó fagyosszent, Orbán vagy népiesen Urbán ünnepe.

Védőmaszk a rászorulóknak
Elfogadta a Ludovic Orban vezette kormány azt a sürgősségi rendeletet, 
amelynek értelmében 2,3 millió rászoruló személynek biztosítanak ingyene-
sen védőmaszkokat. Nelu Tătaru egészségügyi miniszter azt mondta, sze-
mélyenként 50 védőmaszkot osztanak majd ki két hónapra. Megnevezte a 
kormány azt is, milyen kategóriába, hátrányos helyzetű csoportokba tarto-
zó személyek kaphatnak védőmaszkokat ingyen. Ide tartoznak a 2001/416-
os számú törvény alapján biztosított szociális segélyből részesülő családok 
tagjai, valamint a 2010/277-es törvény alapján biztosított családfenntartási 
pótlékban részesülő családok tagjai. Ingyen kapnak védőmaszkot a 704 
lejnél kisebb összegű nyugdíjban részesülők, továbbá azok a fogyaték-
kal élő személyek, akiknek kizárólag szociális juttatásokból származik 
jövedelmük (a 2006/448-as törvény 42-es és 58-as cikke alapján). Az egyéni 
védőeszközöket az egészségügyi minisztérium szerzi be, és a megyei köz-
egészségügyi igazgatóságokon keresztül juttatja el a helyi hatóságokhoz. 
Ennek érdekében 230 millió lejjel egészítik ki a szaktárca költségvetését. 
Kormányhatározat rendelkezik arról is, hogy az idősotthonokban és a fo-
gyatékkal élő személyeket ellátó otthonokban szolgálatot teljesítő szociális 
dolgozók is megkapják az egyszeri kockázati pótlékot. 
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