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Pár száz lejtől a csillagos égig
Tanévkezdési kiadások: minden a pénztárca tartalmától függ
• A pénztárcától

tosan el fog menni a tanévkezdésre,
ha fi gyelembe vesszük a munkafüzeteket, akkor lehet, hogy még több.
Soha nem számoltam utána, mert
nem egyszerre kell kifi zetnem ezt
az összeget, hanem »csip-csupba«,
több mint egy hónap leforgása alatt.”

függ, hogy mennyire
terheli meg a családi
költségvetést a jövő
hétfői tanévkezdés.
A tanszerforgalmazó
üzletek eladói szerint
a szülők egyre inkább
a minőségi termékeket
keresik, vagy legalább a középkategóriásokat. A füzeteket,
írószereket, táskákat
kínáló boltokban az
igazi rohamra jövő
héten számítanak.

Keresik a minőséget

Nincs ok panaszra.
A tanszerkereskedések
polcai tele vannak minőségi
felszerelésekkel

A felkeresett irodaszerbolt vezetője,
Fazakas Emőke elmondta, már megkezdődtek a vásárlások, az édesanyák a gyerekekkel már megveszik
azokat a dolgokat, amelyekről biztos
tudják, hogy kelleni fognak a kezdődő tanévben. „Táskákat, tolltartókat, ceruzákat már vesznek, de
a füzetekkel általában megvárják,
hogy milyen elvárásai vannak a tanító néninek, tanároknak. Megtörténik, hogy a tanító néni 80 lapos
füzetet kér, de a szülő inkább vesz
két 48 lapost, így is mentesíti egy
kicsit a gyermeket a sok teher cipelésétől. Mi igyekszünk minőségi termékekkel feltölteni a polcokat, és azt
tapasztaljuk, hogy egyre több szülő
ezeket keresi. A gyerekeknek gyűlik meg a bajuk az iskolában, ha a
silány ceruzákkal nem tudnak írni,
színezni, ha a radír piszkol vagy a
hegyező töri a ceruza hegyét. Férjem
szokta mondani, hogy nem vagyunk
olyan gazdagok, hogy megengedjük
magunknak, hogy ne minőségi termékeket vásároljunk, és ez igaz az
iskolakezdéskor is.”

▴

Legalább néhány száz lej

SIMON VIRÁG

I

ker lányai kezdik az első osztályt Puskás Enikőnek, aki a
Székelyhonnak elmondta, még
nem számolta össze, hogy menynyit költött, illetve fog költeni a jövő
hétfői tanévkezdésre, hiszen több
költség az első iskolai napokban
fog kiderülni. Beszélgetésünk alatt
többször hangsúlyozta, hogy már a
nyár folyamán igyekezett beszerezni – másodkézből, anyukáktól vagy
a hirdetőoldalak segítségével – azokat az eszközöket, amelyekről tudta,
hogy kelleni fognak.

Nem kritérium,
hogy minden új legyen
„Megnéztem a márkás és minőségi
iskolatáskákat, amelyek az üzletben 250 lejnél kezdődtek. Mivel mi
a lányokkal legtöbb 150 métert kell
gyalogoljunk a buszmegállótól az
iskoláig, és egyelőre egyedül nem
fogják sokat cipelni a táskákat, úgy
döntöttem, hogy használtan ve-

szem meg azokat. Két márkás, kisiskolásoknak szánt, használt, de jó
állapotban levő, szépen megőrzött
iskolatáskát vásároltam száz lejért,
postaköltséggel együtt. Felszerelt
tolltartót vettem 30–30 lejért, füzet- és könyvborítókat, matricákat
szintén 25–30 lejért.” Enikő lányai
a református kollégiumba járnak,
ott nincs egyenruha, így erre nem
kell költeni. Az évnyitóra a fekete
szoknyákat és az ingeket, valamint a fekete cipőket másodkézből,
az adok-veszek csoportban áruló
édesanyáktól vásárolta meg, az új
harisnyákért mindössze pár lejt
adott. „Amit biztosan üzletből fo-

gok venni, az egy-egy szebb nadrág
és hozzá illő felső, s természetesen
pótolom év közben, ha valamire
még szükségük van. Az alapgondolat az, hogy jó minőségű dolgokat
lehet másodkézből venni, és nem
érdemes újra költeni” – mondja az
iker lányok édesanyja.

Nem egyszerre kell kiadni
Szabó Ágota két fiúgyermeket indít
iskolába, egyikük a harmadikat,
másikuk az ötödiket kezdi. Mint érdeklődésünkre elmondta, megvárja
az évnyitót, hogy lássa, mit mond a
tanító néni, illetve mit kérnek a ta-
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nárok, és csak azután vásárol majd.
Addig is a ruhatárukat fogja némiképp felfrissíteni a fi úknak, hiszen
sok mindent kinőttek már. De csak
azt veszi meg, ami most szükséges,
a többit majd év közben. „Nem szoktunk csak azért új ruhát venni, mert
kezdődik az iskola. Amikor valamire
szükségük van, mindig megkapják.
Az iskolában nincs egyenruha, csak
egy mellény. Az előző évekhez hasonlóan idén is legalább 500 lej biz-

Nagy Szent Gergely, a nép pápája

• Az antik kultúrán nevelkedett rómaiak utolsó nemzedékéhez tartozik a ma ünne-

pelt egyháztanító, Gergely pápa, akit az utókor a „nagy” névvel illet. Noha az utolsó
római és első középkori pápát liturgikus reformjai és a nevéhez kötött gregorián zene
tette halhatatlanná, korának egyik legnagyobb hatású vezetője volt. „Isten konzuljának” szellemisége Európa mai arculatát is formálta.
MOLNÁR MELINDA

K

özigazgatási pályán kezdte,
Róma prefektusa volt. Lemondott tisztségéről, visszavonult atyja
palotájába, amelyet kolostorrá alakított. Diakónussá szentelése után

a pápa állandó követe lett a konstantinápolyi császári udvarban.
A Tiberis folyó 589-ben elöntötte
Rómát, járvány pusztított, a pápa
is életét vesztette. A római nép és
a klérus Gergelyt látta alkalmasnak a pápai szék betöltésére. „Isten
szolgáinak, szolgájának” sikeres
gazdaságpolitikája mellett gazdag

a liturgikus és irodalmi hagyatéka.
854 levél maradt fenn tőle. A középkor legolvasottabb szerzője volt.
VIII. Bonifác negyedikként a nagy
nyugati egyházatyák közé sorolta.
Az első szerzetes-pápát 590. szeptember 3-án szentelték püspökké.
A naptárreform óta ezen a napon
ünnepeljük. 1969 előtt temetése

napján, március 12-én emlékeztek
meg róla, mint a tudósok, tanítók,
tanárok, tanulók, diákok, iskolák
védőszentjéről. A középkorban a
Gergely-nap iskolai ünnep volt,
gyermekdalaink tükrözik a hagyományt. A név népszerűsége miatt
eredeti helyén, március 12-én szerepel. Patronátusa alá tartoznak a
kóristák, kórusiskolák, énekesek,
zenészek, kőművesek, gombkötők,
paszomántosok.
I. Gergely vagy Nagy Szent Gergely
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Ami az árakat illeti, az üzletvezető szerint gyermekenként egy iskolakezdés belekerül pár száz lejbe
akkor is, ha a szülőnek nem kell
ergonomikus táskát vásárolnia,
aminek darabja 250 lejnél kezdődik. A határ pedig a csillagos ég.
„Táskavásárláskor a szülők a minőséget nézik, a gyerekek pedig
a dizájnt és a figurákat, rajzokat.
Néha hosszasan egyezkednek,
amíg dűlőre jutnak, hogy melyik
modell legyen.”

