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Betartott távolság. Az intéz-
mények is sajátosan értelmezik 
a rendelet szövegét
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Az iskolaudvaron megrende-
zett kicsengetési ünnepségek 
törvényes hátterét az Orszá-

gos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) 
2021. május 27-én megjelent 32-es 
rendeletének 16. cikkelye szabályoz-
za. Ebben úgy fogalmaznak, hogy 
javasolják, a tanévzáró ünnepsége-
ken a diákok és a tanárok, valamint 
hozzátartozóik részvételével lehes-
sen ünnepséget tartani, ha utóbbiak 
beoltatták magukat a SARS-CoV-2 ví-
rus elleni vakcinával, és eltelt tíz nap 
a második adag után, illetve ha 72 
óránál nem régebbi negatív RT-PCR 
teszteredménnyel rendelkeznek, 
vagy 24 óránál nem régebbi negatív 

gyors antigénteszt-eredmény-
nyel jönnek, vagy a korona-
vírus-fertőzés megerősítését 
követő 15. naptól a 90. napig 
tartó időszakon belül van-
nak, amit orvosi igazolással 
támasztanak alá (pozitív 

RT-PCR teszt a diagnózis felál-
lításának napján, kórházi kibocsátó 
igazolás vagy a rendezvény előtt leg-
feljebb 14 nappal elvégzett IgG an-
titestek jelenlétét igazoló vizsgálat) 
az oktatási és az egészségügyi mi-
niszter közös rendeletében megha-
tározott feltételek szerint. A cikkely 
szövegéből azonban nem derül ki, 
hogy kötelező lenne a ballagáson 
részt vevő hozzátartozóknak az ol-
tási igazolás, illetve a negatív teszt 
vagy az IgG antitestek jelenlétét 
igazoló irat. Az intézmények is sa-
játosan értelmezik a rendelet szö-
vegét, van olyan iskola, amely kéri 

az említett védettségi igazolásokat, 
ráadásul csak egy szülőt enged be 
a ballagásra, de olyan is van, ahol 
mindkét szülő mehet, és nem kell 
oltási igazolást felmutatniuk.

Helyszűke miatt szigorúbbak

A marosvásárhelyi Liviu Rebreanu 
iskola Maros megye legnagyobb ál-
talános iskolája, idén 129 nyolcadikos 
ballag el innen. A június 10-ei balla-
gási ünnepségre azonban minden 
diák részéről csak egy szülő mehet 
be, és neki is bizonyítania kell vé-
dettségét a fent említettek alapján – 
oltás, negatív teszt, fertőzésen átesett 
időszak vagy antitestek jelenléte. Az 

ezeket igazoló iratok valamelyikéről 
készült fotót már a ballagás előtt el 
kell küldeni az osztályfőnököknek. 
Popa Cornel, a tanintézet igazgatója 
lapunknak elmondta, nagyon kicsi a 
hely az iskolaudvaron, mert van egy 
nagy sportcsarnokuk és egy pályá-
juk, ezek pedig két kisebb iskolaud-
varra osztják a teret. „A Rebreanu 
iskola a legnagyobb általános iskola 
a megyében, ráadásul a hetedikesek 
egy része is jelen lesz az ünnepségen, 
mert ők díszítik fel a végzősök ter-
meit, ezért fi zikailag nem engedhető 
meg a nagy tömeg az udvaron. Szíve-
sen beengednénk minden hozzátar-
tozót, ha nagyobb lenne a hely, de így 
nem lehet” – fejtette ki az igazgató.

A szülő saját belátása 
szerint dönt

A marosvásárhelyi Bernády György 
Általános Iskolában idén három osz-
tály összesen nyolcvan diákja végez. 
A ballagási ünnepségre mindkét 
szülő mehet, és nem kötelező az ol-
tási igazolás vagy más, védettséget 
igazoló irat felmutatása – tudtuk meg 
a tanintézet vezetőjétől, Kupán Edit-
től. „Nem találtam olyan utasítást, 
hogy csak az egyik szülő lehet jelen, 
és elég nagy az udvarunk ahhoz, 
hogy mindkét szülő bejöhessen a 
ballagásra. Megjelenik a május 27-ei 
határozatban, hogy beoltott legyen 
a gyerek hozzátartozója, vagy tesztet 
hozzanak, de csak ajánlásképpen. Ezt 
pedig különbözőképpen értelmezik 
az intézmények, van, aki kötelezőnek 
veszi. Felkértük az osztályfőnököket, 
hogy olvassák fel a szülőknek a cik-

kelyt, hogy tudjanak róla, mit javasol-
nak a rendeletben, és ennek ismereté-
ben eldöntik a szülők, hogy jönnek-e. 
Mi nem fogjuk ellenőrizni a védett-
séget, hisz személyzet hiányában 
képtelenek vagyunk ezt megtenni” 
– magyarázta Kupán Edit. Hozzátette, 
a szülőktől védőmaszk viselését kérik 
az iskolaudvaron, a gyerekeknek nem 
kell maszkot viselniük, mert távol 
lesznek egymástól.

Az iskolák maguk döntenek

Illés Ildikó, Maros megye főtanfel-
ügyelő-helyettese megkeresésünk-
re kifejtette, minden iskola maga 
dönti el, hogy miként szervezi meg 
a ballagást, mivel azonban a Liviu 
Rebrea nu Általános Iskola nagyon 
nagy tanintézet, ezért valószínű-
leg szigorúbb intézkedésekre gon-
doltak, de még nem értesítették a 
tanfelügyelőséget a ballagási ke-
retekről. „Nincs tudomásom arról, 
hogy valamelyik most zajló tizen-
kettedikes ballagást oltási igazo-
láshoz kötnék az iskolák. Nem is 
a mi feladatunk ez, a miénk az, 
hogy oktassunk, vizsgákat szer-
vezzünk, jó példát mutassunk. Én 
beoltattam magam, de mást nem 
tudok erre kényszeríteni vagy ta-
nácsot adni, mert nem vagyok 
orvos. Mindenki a saját belátása 
szerint dönti el, hogy beoltatja-e 
magát vagy sem. A törvényeket 
viszont be kell tartani” – fogalma-
zott a főtanfelügyelő- helyettes. 

Demeter Levente, Hargita me-
gye főtanfelügyelője is azt hang-
súlyozta, hogy az ünnepségek 
megszervezésében nem a tanfel-
ügyelőségek döntenek, hanem az 
iskolák. Nekik kell eldönteniük, 
hogy be tudják-e tartani a szabá-
lyokat vagy sem. „Tudok olyan 
iskolát a megyében, ahol ebből ki-
folyólag nem szerveznek szülőkkel 
ünnepséget, és vannak olyanok is, 
ahol szülőkkel szervezik, a döntés 
az iskolaigazgatók kezében van” – 
szögezte le Demeter Levente.

• Bár a héten a középiskolák végzőseire figyelünk leginkább, már javában szer-
vezik a nyolcadikosok ballagási ünnepségeit is, amelyekre jövő héten kerül sor. Az 
Országos Vészhelyzeti Bizottság május 27-én megjelent 32-es rendeletében meg-
említik, hogy a ballagáson javasolják az oltási igazolással való részvételt, de nem 
egyértelmű ennek kötelező érvénye. Így minden intézmény sajátosan dönt arról, 
hogy milyen feltételek mellett engedi be a ballagók hozzátartozóit.

Ballagás csak oltási igazolással ?
Az iskolák vezetősége dönt a ballagási ünnepségek kereteinek megszervezéséről




