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A kicsengetési ünnepségek költségeit mértük fel

Sokba kerül a csengőszó

csíki levelek A szenátus tAnügyi bizottságánAk 

Magyarul könnyebb

májusban a ballagási ünnepségek 
jelentősen megnövelik számos 
család kiadásait. A végzős évfolya
mok diákjai képekre, kicsengetési 
kártyák készíttetésére, bankettre, 
ruhára, ajándékokra és a kicsen
getési ebédre akár több ezer lejt is 
áldozhatnak.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Jelentősek a kicsengetési ünnepsé-
gekkel járó kiadások a XII.-es di-
ákok szülei számára: egy-egy bal-

lagásra és az ehhez kapcsolódó ebédre 
akár több ezer lejt is költhetnek. Érin-
tettek a rokonok és a barátok is, hiszen 
a kis, közepes, illetve nagy képekkel át-
nyújtott borítékokat viszonozni is kell 
némi „útravalóval”.

Menü negyven főre
„Ahhoz, hogy vendéglőben tart-

hassuk az ebédet, már tavaly decem-
berben jeleznünk kellett a helyfogla-
lást. A csíkszeredai Sapientia egyetem 
ebédlőjében pénteken rajtunk kívül 
még három család lesz, mindegyik 
általában negyven-negyvenöt meghí-
vottal” – tudtuk meg Bors Sárától, a 
Kájoni Jánosban végző Ottó édesany-
jától. A csíkszentkirályi szülők elmon-
dása szerint az előételből, levesből, fő-
ételből, két kávéból és egy röviditalból 
álló menü ára személyenként 80 lej, 
azaz negyven vendég esetében az ün-
nepi étkezés 3200 lejbe fog kerüli. 

„Az osztályban gyűjtöttünk pénzt 
a tanároknak szánt ajándékra, ezenkí-

vül két helyen is csináltattam tablóké-
peket, hiszen a keresztszülőknek csak 
komoly képet lehet adni, de a bará-
toknak másmilyent szerettem volna. 
Az osztálypénz és a képek jelentette 
kiadás együtt körülbelül 500 lejre rúg” 
– egészítette ki Bors Ottó.

Sok kicsi sokra megy
„A bankettre gyűjtöttünk osz-

tálypénzt, havonta 15 lejt; a képek 
és a kártyák együtt 200 lejbe ke-
rültek. Az ebédet Szentsimonban 
oldjuk meg: van egy bérelhető 
terem, ahol főznek is. Ötven sze-

mélyt hívtunk meg” – tudtuk meg 
Jánossi Piroskától, a Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium vég-
zősétől.

„Mi is otthon, Szentsimonban 
tartjuk az ebédet, a menü 50 lej-
be kerül fejenként, összesen 2500 
lejt fogunk fizetni. Az osztályban 
gyűjtöttünk pénzt ajándékokra, a 
tanároknak könyvutalványokat vá-
sároltunk. Külön kiadás volt a ké-
pekért és kártyákért fizetett pénz, 
a csoportkép is 10 lejbe kerül, úgy 
láttuk helyesnek, hogy pótoljunk az 
érettségiztető tanároknak is kávéra, 

szendvicsre” – részletezte kiadásai-
kat Szép Brigitta, a Joannes Kájoni 
Iskolaközpont diákja.

Ebéd vagy lakoma?
Sok esetben a szülők nem en-

gedhetik meg maguknak az éttermi 
kiadásokat, így otthon, háznál szer-
vezik meg az ünnepi ebédet. „Tizen-
nyolc meghívottunk van, inkább 
csak a keresztszülők. A kötelező 
kiadásokon túl takarékoskodnunk 
kellett, sajnos többet most nem tu-
dunk erre fordítani” – mondta egy 
név nélkül nyilatkozó anyuka.  

A szerény rendezvények mel-
lett viszont extravagáns ünneplésre 
is akad példa bőven: egy általunk 
megkérdezett család a falusi kultú-
rotthonban tartja az ebédet, és száz 
személyt várnak a nagy eseményre.

„Igaz, olyan lesz, mint egy kisebb 
lakodalom, de összetartó a családunk, 
a rokonság, kölcsönösen segítjük egy-
mást, és nem szerettünk volna senkit 
kihagyni. A kicsengetési ebédek is jó 
alkalmak az együttlétre” – mesélte a 
büszke édesapa.

Borítékért boríték jár
A végzősök hozzátartozói, a roko-

nok, barátok, akik a napokban kártyát 
kaptak a ballagóktól, az ajándékozás 
különböző formáival élnek. Virágot 
mindenki visz, e mellé van, aki vásár-
lási utalványt, ékszert, könyvet, ház-
tartási gépet, ágyneműt, időtálló érté-
kű tárgyat ajándékoz, de sok esetben 
pénzt szoktak adni. „A keresztfiunk 
kicsengetésére kaptunk meghívást, 
tehát elég közeli hozzátartozóként mi 
300 lejt fogunk ajándékozni. Csinál-
tatunk egy szép csokrot is, de ennél 
többre most nem futja” – tudtuk meg 
egy kicsengetésre igyekvő házaspártól. 
Az ajándékozásnak is megvan egy jól 
kialakult protokollja, mindamellett, 
hogy mennyire futja az embereknek, 
fontos az is, hogy az adott közösség-
ben, faluban, városon „hogy járja, 
mennyiket adnak”.  Az íratlan szabály 
szerint a megkérdezettek véleménye 
alapján a közeli rokonok 300 lejt, a ke-
vésbé közeliek 150-200 lejt, a barátok 
pedig 50-100 lejt ajándékoznak idén.

Több mint ötven, pedagógusok, 
szülők vagy diákok által aláírt 
levelet postáztak tegnap a Csíki 
Anyák Egyesületének, valamint 
Csík Terület Ifjúsági Tanácsának 
képviselői a román felsőház tan
ügyi bizottsága számára. A fel
adók azt kérik a testülettől, ne 
hagyják jóvá azt a törvénymódo
sító javaslatot, amely a földrajz és 
történelem oktatását ezentúl csak 
román nyelven tenné lehetővé.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

„Megértjük annak szük-
ségességét, hogy a di-
ákok tanuljanak meg 

románul kommunikálni. Ugyanolyan 
fontos, hogy ismerjék a történelmét és 
földrajzát annak az országnak, amely-
ben élnek, illetve az egész világét. 
Ugyanakkor mindannyian tudjuk, 
hogy az új dolgok könnyebben meg-
tanulhatók anyanyelven, és hisszük, 

hogy a diákok sokkal jobban fejlőd-
nek, ha megadjuk nekik ezt a lehető-
séget” – áll többek között azokban a 
levelekben, amelyeket tegnap délután 
tettek postára Csíkszeredában a Csíki 
Anyák Egyesületének, valamint Csík 
Terület Ifjúsági Tanácsának képviselői. 
A levél aláírói – szülők, pedagógusok, 
diákok – azt kérik a szenátus tanügyi 
bizottságától, ne véleményezzék ked-
vezően azt a törvénymódosító javasla-
tot, amely ezentúl nem tenné lehetővé 
a történelem és földrajz magyar nyel-
ven történő oktatását. Mint ismeretes, 
ez a módosító javaslat hallgatólagosan 
már átment a képviselőházon, és félő, 
hogy a szenátus plénuma elé kerül, ha 
a tanügyi bizottság jóváhagyja azt.

Korodi Attila képviselő – aki ez 
ügyben már felszólalt a parlamentben 
– a postázáskor arról is beszélt, mennyi 
munka áll a tanügyi törvény mögött, 
amely mind megsemmisülhet, ha a 
szenátus elfogadja a módosító javas-
latot. „Nagyon nehéz eredményeket 
elérni, de amit elértünk, azt meg is kell 
tartani” – mondta a honatya. A Csíki 
Anyák Egyesülete a napokban újabb, 
több szülő kézjegyével ellátott hivata-
los levelet küld Bukarestbe.

Kicsengetési ebéd. Van, aki szerényebben, mások lakodalomhoz illő külsőségek között ünneplik a ballagó diákot

Szenátoroknak címzett borítékot postáznak. Levél a jövő nemzedéktől  fotó: mihály lászló
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