JAVASLAT
A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a
telepulesi ertektarba torteno felvetelehez.

Keszitette:

Grapmann Laszio
Papa, 2015 augusztus 25.

I.
A javaslattevo adatai
1. A javaslatot benyujto szemely neve:
Nev: Gracsmann Laszio
Levelezesi cime: 8500 Papa, Arok u. 22.
Telefonszama: 06/30/392-8655
E-mail cim: gracsmann.laszlo47@gmail.com

II.
A nemzeti ertek adatai
1. A nemzeti ertek megnevezese
A papai kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasa
2. A nemzeti ertek szakteruletenkenti kategoriak szerinti besorolasa
Kulturalis orokseg
3. A nemzeti ertek fellelhetosegenek helye
Papa varos

4. Ertektar megnevezese, amelybe a nemzeti ertek felvetelet
kezdemenyezik.
telepules
5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es
tortenetenek leirasa.
Orszagszerte evtizedek ota nagy hagyomanya van az iskolai
ballagasoknak. 1966 evben az akkori Varosi Tanacs vezetdsege a
kozepfoku iskolak vezetoivel egyeztetve elhataroztak, hogy a varos
iskolavarosi jelleget erositve; a ballagast meg unnepelyesebbe es
egyedibbe teve, hagyomanyt teremto modon egy erdekes ujftast
vezetnek be. Az ujitasnak az volt a lenyege, hogy a vegzos ballago
diakok a varos utcain at vonulva, dalolva bucsuznak el negy ev utan
a varostol. Majd ezt kovetoen a szabadteri szmpadon unnepi
beszedek es a kulturmusor utan a vegzos diakok atadjak az utanuk
kovetkezoknek - a harmadikosoknak - az iskola zaszlokat. Vegul
pedig a polgarmester ket kivalasztott diakot jelkepesen diszoklevel
atadasaval varosi polgarra fogad.
A Veszprem megyei NapIo 1966 majus 8.-i vasarnapi kiadasa fgy
tudosit az elso kozos papai ballagasrol:

„ Az egesz megyeben tegnap tartottak kozepiskolaink hagyomanyos
ballagasi unnepsegeiket. Papan erdekes kiserlettel osszevontak a
negy kozepiskola - a Jokai Mor szakkozepiskola, a Petdfi Sandor es a
Turr gimnazium, valamint a Mezogazdasagi Technikum - bucsu
unnepelyet A szabadteri szmpadon mintegy otezer Ismeros es szulo
kiserte a vendiakokat."
Azota is minden evben tobb ezer hozzatartozO; barat es ismeros
kiseri vegig a ballagokat a varos utcain.

6. Indoklas az ertektarba torteno felvetel mellett.
Egesz Magyarorszagon hagyomany, es nagyon nepszeru a kozepfoku
iskolak ballagasa. Van ahol mokas bolond ballagasnak, mashol
jelmezes, nem egy helyen pedig rongyos ballagasnak nevezik a
diakok. A papai ballagasok

1966 ota kulonboznek ezektol a

ballagasoktol, foleg emelkedettsegukben, unnepelyessegCikben; es
nem utolso sorban abban, hogy nem csak az iskolajuktol hanem a
varostol

is

bucsuznak.

Mindez azert

van,

mert

ugyancsak

hagyomanyosan jo a varos, a polgarok es a diakok kapcsolata.
Megannyi

rendezvenyen

a

kozos

fellepesek

es

a

diakok

ragaszkodasat bizonyitja a varoshoz. Arra is rendkfvul biiszkek a
diakok, hogy a hires „Dunantui Athenjebe" az orszagszerte ismert
iskolavarosban tanulhattak. Mindezek es a meg sok-sok mas egyeb
esemeny is indokoija, hogy a kozos varosi ballagas resze legyen a
heiyi ertektarnak.

7. A nemzeti ertekkel kapcsolatos informaciot megjeleni'to forrasok
listaja.
Jokai Mor Varosi Konyvtar
Veszprem megyei NapIo

1966 majus 8.-i
1967 majus 7.-i
1968 majus 9.-i szamai

Papa Varosi Televizio

Mellekletek
1. Ajanlas
2. A javasiathoz csatolt 3 db sajat keszitesu fenykep felvetel, amelynek
a felhasznalasahoz hozzajarulok3. A Papa Varosi Televizio felvetele a 2005 es a 2015 evi kozos varosi
ballagasrol.

Afelvetel felhasznalasahoz hozzajarulok.

Varga Andras
intezmenyvezetd

Ajanlas

Ragyogo majus delelotti napsiites, sok-sok virag, tobb szaz mosolygos f
lany es fiu setaja a varos foteren, majd az iiiineplokkel teli szabadteri szi
Mindenki jokedvii, a ballagok a nezoteren, a szinpadon a varos es az intezmen
vezetoi, a szereplok es a szervezok. A tanev legszebb napja. Ennek reszese l
harom alkalommal osztalyfonolckent es husz even at minden evben igazgatokent.
Iskolavaroshoz melto hagyoniany teremtodott.
A reggelente megtartott iskolai ballagas bensoseges bucsuztatas,
visszatekintes az elmult kozepiskolai eveki-e, lelkileg felkeszit az utolso
megmerettetesre, a zarovizsgaki-a s a tovabbi tanulmanyokra. Ahogy a ballagok
kilepnek az iskola kapujan, hogy a varosi iinnepsegre vonuljanak, megvaltozik
iinnep jellege. Mintha a szabadteri szinhazig megtett seta jelkepe lenne a mi
ukra varo egyeni utnak, melyet mar felnottkent, onalloan kell megtenniiik, ug
kor azt is jelenti, az egyiitt iinneplok egesz eletiikon at egyiive tartoznak
papai diakok voltaic. Ezt az erzest erositi meg a varosi iinnepseg, tisztelete
fiataloknak azert a munlcaert, ami eljuttatta oket idaig, s koszontve felnott
valasukat ugy, hogy papai polgarra avalja oket a polgarmester. Mikozben a va
utjuki-a bocsajtja a ktilonbozo iskolak vegzoseit, erositi bennuk az egymashoz
varoshoz valo tartozasukat.
Lehet, hogy a 18-20 eves ilnnepeltek nem tudjak megfogalmazni a
fentieket,
de ertik es erzik a felejiik iranyulo figyelmel es szivesen fogadjak azt.
Amikor ugy alakult, hogy szakmai korokben elmeseltem, hogyan zajlik
nalunk a varosi ballagas, csodalkozassal vegyes amulatta! hallgattak, majd az
erdeklodtek, mi modon voltunk kepesek ezt a szep hagyomanyt megteremteni es
tovabbvinni. Valaszom mindig az volt, csakis az osszefogas kepes e szep es ig
rendezveny megtartasara,a varos vezetese, az iskolak, a miivelodesi intezmeny
szervezo ,s a sztilok egyiittmiilcodese sziikseges. Papa varosa ebben az
osszefogasban peldaul szolgalhat mas telepiileseknek , a varosi ballagas melt
keriilhet az Ertektarba.

Papa, 2015.aug.l4.
Gmber Marianna
cimzetes igazgato

