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H A J N A L  C S I L L A

A tizenkettedikes diákok a 
héten iratkozhatnak fel az 
érettségi vizsgára, és mind-

ezt június 4-éig, péntekig tehetik 
meg, aznap a tanév is lezárul szá-
mukra. A szóbeli megmérettetések 
digitális és nyelvi kommunikációs 
készségeik felmérése terén idén is 
elmaradnak, helyettük a négy tan-
év végi átlag alapján kapnak minő-
sítéseket. Például ha román nyelvi 

kommunikációból a négyéves osz-
tályzat átlaga 5 és 6,99 között van, 
akkor az „átlagos szintű felhaszná-
ló” minősítést kapják, ha 7 és 8,49 
közötti az átlaga, akkor „haladó 
szintű felhasználó” minősítés, il-
letve ha 8,5 és 10 közötti az átlaga, 
akkor a „tapasztalt szintű felhasz-
náló” minősítés kerül az oklevelére. 

A román írásbelire június 28-án 
kerül sor, június 29-én a szaknak 
megfelelő kötelező tantárgyból vizs-
gáznak, június 30-án a választott 
tantárgyból, július elsején anya-
nyelvből bizonyítanak szintén csak 

írásban. A vizsgaeredményeket jú-
lius 5-én délig közlik a diákokkal, 
óvásokat 18 óráig fogadnak. Július 
9-én teszik közzé a végleges ered-
ményeket – olvasható az érettségi 
idei módszertanában.

A kicsengetési ünnepségek tör-
vényes hátterét a 2021. május 27-én 
megjelent 32-es rendelet szabályoz-
za. Ennek alapján június elsejétől 
kulturális, művészeti és szórakozta-
tó tevékenységek tarthatók szabad-
téren legfeljebb ezer fő részvételével, 
feltéve, hogy személyenként lega-
lább két négyzetméteres területet 
biztosítanak számukra, védőmaszk 
viselésének kötelezettsége mellett. 
Mindezt akkor, ha a településen az 
előző 14 nap során a koronavírusos 
betegek száma nem haladta meg a 
hármat ezer lakosra vetítve.

A legtöbb végzőst búcsúztató 
alma materek

Székelyföld két legtöbb végzőst bú-
csúztató középiskolájában érdek-
lődtünk a tervezett ballagási ünnep-
ségről. A marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Gimnázium 229 végzősének 
kicsengetési ünnepségét a középko-
ri vár udvarán rendezik meg június 
2-án, szerdán 11 órától. A diákok és 
a tanárok a meghívottakkal együtt 
szalaggal lesznek elkerítve, a nézők 
a vár udvarán tartózkodnak, de az 
iskola csupán a szalaggal elkerített 
mintegy 400 személyért vállalja a 
felelősséget – tájékoztatott Mátéfi  Ist-
ván, a gimnázium vezetője. A szerdai 
rendezvényt színvonalasabbá teszi a 
különdíjak kiosztása, amelyekkel a 
diákok minőségi munkáit értékelik, 

egyike ezen díjaknak az Amerikai 
Magyar Koalíció Díja. „Sok diák pá-
lyázott ezekre, és nagy jutalmakban 
fognak részesülni. Szekeres Zsolt, az 
Amerikai Magyar Koalíció elnöke az 
Amerikai Egyesült Államokból fog 
érkezni, hogy átadja a díjakat. Össze-
sen 2500 dollárt ad át, és négy diák 
osztozik rajta” – említette meg Mátéfi  
István. A Bolyai Farkas Gimnázium 
ballagási ünnepsége élőben követhe-
tő lesz a tanintézet honlapján (www.
bolyai.ro), Youtube-csatornáján és 
Face book-oldalán is.

A csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnázium ballagási ünnepségét 
június 4-én, pénteken 11 órától tartják 
az iskola hátsó udvarán lévő sport-
pályán. Idén hat osztály 169 végzős 
diákja búcsúzik el a középiskolától. 
Mint Varga László, a főgimnázium 
igazgatója beszámolt, a rendelet ér-
telmében az épületen belül és kívül 
is kötelező a maszkviselés és a tá-
volságtartás, de az iskolaépületbe 
a diákokon és tanárokon kívül más 
nem léphet be. „A kicsengetési ün-
nepséget a sportpályán megnézhetik 
a szülők és a testvérek, mert akkora 
terület van, hogy ott be lehet tartani a 
távolságtartási szabályokat. Ajánljuk 
mindenkinek az oltást, de nem ak-
tuális az oltási igazolás ellenőrzése, 
hiszen nem tartjuk reálisnak a szülők 
és testvérek részéről az oltási igazolás 
ellenőrzését, de a többi szabályt be 
kell tartani” – mondta el Varga Lász-
ló. A sportpályán lesznek a ballagók 
és a tantestület, a kerítésen kívüli 
domboldalban pedig a szülők és a 
testvérek, akik saját felelősségükre 
tartózkodnak ott, ahonnan követhe-
tik az ünnepséget, de tőlük is kérik 
a maszkviselés betartását – hang-
súlyozta az igazgató. Mint a taninté-
zetvezetők lapunknak elmondták, 
mindkét középiskolában feliratkozott 
érettségire az összes végzős diák.

Idén ballaghat a „vén diák”
Korlátozásokkal ugyan, de legalább közösen ünnepelnek a végzősök

A csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnáziumtól pénteken 
hat osztály 169 végzős diákja 
búcsúzik
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• Megkezdődött 
tegnap a tizenkette-
dikesek érettségire 
való feliratkozása, és 
pénteken lezárul szá-
mukra a tanév, ezzel 
együtt a középiskolai 
évek is véget érnek. 
Június 28-án kezdő-
dik el az érettségi a 
román írásbelivel, a 
szóbeli megmérette-
tések idén is elmarad-
nak. A héten zajlik a 
legtöbb székelyföldi 
középiskola ballagási 
ünnepsége – jó hír, 
hogy korlátozásokkal 
ugyan, de legalább 
személyes együttlét-
tel ünnepelhetnek a 
közösségek.

A L B E R T  E S Z T E R

J elenleg Gyergyóditróban két is-
kolaközpont működik, a Puskás 

Tivadar Szakközépiskola és a Siklódi 
Lőrinc Általános Iskola. Ez utóbbi ta-

nintézmény egyik szárnya 
az egyháztól bérelt épület-
ben van. Ezért döntött úgy 
Gyergyóditró önkormány-
zata, hogy felújíttatja a te-
lepülés központjában lévő, 
1800-as években készült 

épületet, amely régebben 
községházaként, majd bentlakásként 
működött, és végül több mint tíz évig  
állt üresen. A terv szerint az épület a 
2021–2022-es tanévtől már a Puskás 

Tivadar Szakközépiskola otthona lesz, 
a tanintézmény régi épületébe egy fel-
újítást követően beköltöztetik a Sikló-
di Lőrinc Általános Iskola azon osztá-
lyait, amelyek most a bérelt épületben 
működnek. „Két éve nyertünk meg 
egy pályázatot az épület felújítására. 
A pályázat értéke 4 millió lej volt, de 
sajnos csak a terveztetés során derült 
ki, hogy a megnyert összeg kevés, 6,5 
millióra van szükség. Ezért idén úgy 
döntött a ditrói testület, hogy 2,5 mil-
lió lej banki hitelt veszünk fel, hogy 
teljesen fel tudjuk újítani ezt az épü-
letet és az Orotvai Általános Iskolát, 
amely szintén része volt ennek a pro-
jektnek” – fogalmazott Puskás Elemér 
polgármester. „Nagy örömünkre múlt 
héten fogadott el Hargita Megye Ta-
nácsa egy határozatot, amelyben 600 

ezer lejt juttatott Ditrónak, az iskola 
teljes berendezésének modernizálásá-
ra, valamint a bentlakás és az orotvai 
iskola felszereltségére” – tette hozzá a 
településvezető. 

Jól felszerelt laboratórium is helyet 
kap az épület falai között, és egy ki-
sebb, főleg edzőteremnek berendezett 
tornaterem is lesz a Puskás Tivadar 
középiskolában. „Itt duális képzésben 
két olyan szak működik, ahova na-
gyon várjuk a fi atalokat, ez az erdőgaz-
dálkodás és a cukrász-pék-elárusítói 
szak. Jelenleg úgy látjuk, erre nagyobb 
a jelentkezés, ezért cukrászlabort is 
fogunk berendezni, és szeretnénk az 
erdőgazdálkodási szakon lévőknek 
egy csemetekertet is létrehozni” – nyi-
latkozta Puskás Elemér. A felújítás so-
rán a tanárok véleményét is kikérték az 
új épület berendezése és az osztályok 
kialakítása kapcsán, a településvezető 
pedig úgy látja, pozitív volt a fogadta-

tás, a pedagógusok értékelték az ön-
kormányzat erőfeszítéseit. „Legutóbbi 
ülésén a gyergyóditrói testület elfoga-
dott egy határozatot, amely arról szól, 
hogy a Puskás Tivadar középiskola 
duális képzésére járó fi atalok, akiknek 
jó a tanulmányi előmenetelük és meg-
felelnek bizonyos kritériumoknak, az 
önkormányzat költségén szerezhesse-

nek B kategóriás hajtási jogosítványt. 
Ezzel is szeretnénk ösztönözni a gye-
rekeket, hogy jöjjenek Ditróba tanul-
ni” – summázott a polgármester. Az 
idő rövidsége feszes tempót diktál, 
de a polgármester úgy véli, hogy 
szeptember 15-én már itt kezdheti a 
tanévet a Puskás Tivadar Szakközép-
iskola minden diákja.

Új épületbe költözik a gyergyóditrói szakközépiskola 
• Látványos beruházás zajlik Gyergyóditróban, ahol ősz-
től a Puskás Tivadar Szakközépiskola új épületbe költözik.

Jelentős felújítás zajlik Gyergyóditróban   ▴  F O T Ó :  S U C I U  C R I S T I A N




