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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.
Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lin-
dab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti munká-
latokat – előnyös árakon. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0740-918348.

 » RÖVIDEN

Nem dolgozhat
a sértegető diszpécser
Felfüggesztették állásából a 
112-es egységes segélyhívó szám 
központjának egyik diszpécse-
rét, miután sértő hangnemben 
beszélt egy segítséget kérő roma 
nővel. „Úgy beszélsz, mint a var-
jak! Menj az ördögbe!” – mondta 
a diszpécser a betelefonálónak. 
A Különleges Távközlési Szolgálat 
(STS) tegnapi közleményében 
megjegyzi, hogy a hívást – amely-
ről hangfelvétel jelent meg a 
médiában – április 25-én 19 óra 
körül adták le, majd a központ 
átirányította azt a Szilágy megyei 
rendőr-főkapitánysághoz. Az STS 
elismeri, hogy a hívást átvevő 
diszpécser az emberi méltóságot 
sértő módon járt el, és „hatá-
rozottan elítéli magatartását és 
nyelvezetét”. A közleményben 
hangsúlyozzák, hogy belső vizs-
gálat indult az ügyben, melynek 
idejére felfüggesztették állásából 
az érintett alkalmazottat.

Egyre többen látogatják
a parajdi sóbányát
Az év kezdete óta több mint fél-
millióan fordultak meg a parajdi 
sóbányában. A látogatók száma 
nőtt a tavalyihoz képest – derült 
ki Seprődi Zoltán bányaigazgató 
tegnapi beszámolójából. Az Ager-
pres hírügynökség tájékoztatása 
szerint január elejétől augusztus 
végéig 523 129-en léptek be a 
sóbányába. A tavalyi esztendő-
höz képest csaknem valamennyi 
hónapban nőtt a látogatók száma 
– kivételt csak március képezett 
ez alól. Tavaly februárban például 
19 875, míg idén februárban 26 100 
személy fordult meg a létesítmény-
ben. A legnagyobb turistaszámot 
augusztusban regisztrálták: ekkor 
160 645-en látogatták meg a 
bányát (2018 augusztusában ez a 
szám 151 210 volt). Seprődi Zoltán 
szerint idén a látogatók év végi 
létszáma is meg fogja haladni a 
tavalyi értéket (2018-ban ösz-
szesen 656 697-en fordultak meg 
a parajdi sóbányában). Seprődi 
Zoltán igazgató beszámolója 
szerint a növekvő tendencia egyik 
oka a közalkalmazottak számára 
kibocsátott üdülési utalványok 
használata lehet, de az is, hogy a 
120 méteres mélységben található 
turisztikai és gyógykezelési létesít-
mény ország- és világszerte egyre 
ismertebb. A legtöbb látogató 
Romániából, Magyarországról és a 
Moldovai Köztársaságból érkezik. 
A jó időnek köszönhetően ezen 
a nyáron sokan keresték fel a 
parajdi sós vizű strandot is: 80 353 
belépőt regisztráltak, ez 5000-rel 
több, mint a tavaly nyári látogatók 
száma.

PÁR SZÁZ LEJTŐL „A CSILLAGOS ÉGIG” TERJEDHETNEK A SZÜLŐK KIADÁSAI AZ ŐSZI BECSENGETÉS ELŐTT

Pénztárcafüggő tanévkezdés

A pénztárca vastagságától 
függ, hogy mennyire terheli 
meg a családi költségvetést a 
szeptember 9-ei tanévkezdés. 
A tanszerforgalmazó üzletek 
eladói szerint a szülők egyre 
inkább a minőségi termékeket 
keresik, vagy legalább a közép-
kategóriásokat. A füzeteket, 
írószereket, táskákat kínáló 
boltokban az igazi rohamra 
jövő héten számítanak.

 » SIMON VIRÁG

S zeptember 9-én az első osz-
tályt kezdik Puskás Enikő iker -
lányai. Az édesanya a Székely-

honnak elmondta, még nem számol-
ta össze, hogy mennyit költött, illetve 
fog költeni a hétfői tanévkezdésre, 
hiszen több költség az első iskolai 
napokban fog kiderülni. Beszélge-
tésünk alatt többször hangsúlyozta, 
hogy már a nyár folyamán igyekezett 
beszerezni – másodkézből, anyukák-
tól vagy a hirdetőoldalak segítségé-
vel – azokat az eszközöket, amelyek-
ről tudta, hogy kelleni fognak.

Nem feltétel,
hogy minden új legyen
„Megnéztem a márkás és minőségi 
iskolatáskákat, amelyek az üzlet-
ben 250 lejnél kezdődtek. Mivel mi 
a lányokkal legtöbb 150 métert kell 
hogy gyalogoljunk a buszmegállótól 
az iskoláig, és egyelőre egyedül nem 
fogják sokat cipelni a táskákat, úgy 
döntöttem, hogy használtan veszem 
meg őket. Két márkás, kisiskolások-
nak szánt, használt, de jó állapotban 
levő, szépen megőrzött iskolatáskát 
vásároltam száz lejért postaköltség-
gel együtt. Felszerelt tolltartót vettem 
30-30 lejért, füzet- és könyvborítókat, 

matricákat szintén 25-30 lejért” – 
avatott be a részletekbe a marosvá-
sárhelyi szülő. Enikő lányai a refor-
mátus 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 cso-
portban áruló édesanyáktól vásárol-
ta meg, az új harisnyákért mindössze 
pár lejt adott. „Amit biztosan üzletből 
fogok venni, az egy-egy szebb nad-
rág és hozzá illő felső, s természete-
sen 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 ikerlányok 
édesanyja.

Nem egyszerre kell
sok pénzt kiadni
Szabó Ágota két fi úgyermeket indít 
iskolába: egyikük a harmadikat, má-
sikuk az ötödiket kezdi. Mint érdeklő-
désünkre elmondta, megvárja az év-
nyitót, hogy lássa, mit mond a tanító 
néni, illetve mit kérnek a tanárok, és 
csak azután vásárol majd. Addig is a 
ruhatárukat fogja némiképp felfris-
síteni 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 isko-
la. Amikor valamire szükségük van, 
mindig megkapják. Az iskolában 
nincs egyenruha, csak egy mellény. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is 
legalább 500 lej biztosan el fog men-
ni a tanévkezdésre, ha fi gyelembe 
vesszük a munkafüzeteket, akkor 
lehet, hogy még több. Soha nem szá-
moltam utána, mert nem egyszerre 
kell kifi zetnem ezt az összeget, ha-
nem »csip-csupba«, több mint egy 
hónap leforgása alatt” – fogalmazott 
az édesanya.

Keresik a minőséget
A felkeresett irodaszerbolt veze-
tője, Fazakas Emőke elmondta, 
már megkezdődtek a vásárlások, 
az édesanyák a gyerekekkel már 
megveszik azokat a dolgokat, ame-
lyekről biztos tudják, hogy kelleni 
fognak a kezdődő tanévben. „Tás-
kákat, tolltartókat, ceruzákat már 
vesznek, de a füzetekkel általában 
megvárják, hogy milyen elvárásai 
vannak a tanító néninek, tanárok-
nak. Megtörténik, hogy a tanító 
néni 80 lapos füzetet kér, de a szü-
lő inkább vesz két 48 laposat, így 
is mentesíti egy kicsit a gyermeket 
a sok teher cipelésétől – fejtette 
ki a boltvezető. – 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 ceruzák-
kal nem tudnak írni, színezni, ha 
a radír piszkol, vagy a hegyező 
töri a ceruza hegyét. Férjem szok-
ta mondani, hogy nem vagyunk 
olyan gazdagok, hogy megenged-
jük magunknak, hogy ne minőségi 
termékeket vásároljunk, és ez igaz 
az iskolakezdéskor is.”

Legalább néhány száz lejt 
elvisz az iskolakezdés
Ami az árakat illeti, az üzletve-
zető szerint gyermekenként egy 
iskolakezdés belekerül pár száz 
lejbe akkor is, ha a szülőnek nem 
kell ergonomikus táskát vásárol-
nia, amelynek darabja 250 lejnél 
kezdődik. A határ pedig a csillagos 
ég. „Táskavásárláskor a szülők a 
minőséget nézik, a gyerekek pedig 
a dizájnt és a fi gurákat, rajzokat. 
Néha hosszasan egyezkednek, 
amíg dűlőre jutnak, hogy melyik 
modell legyen” – vázolta Fazakas 
Emőke.

 » „Nem szok-
tunk csak azért 
új ruhát venni, 
mert kezdődik az 
iskola. Amikor 
valamire szüksé-
gük van, mindig 
megkapják” – 
fogalmazott egy 
anyuka.

 » Ami az ára-
kat illeti, az üz-
letvezető szerint 
gyermekenként 
egy iskolakezdés 
belekerül pár 
száz lejbe akkor 
is, ha a szülőnek 
nem kell ergono-
mikus táskát vá-
sárolnia, amely-
nek darabja 250 
lejnél kezdődik. 
A határ pedig a 
csillagos ég.
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Lehet válogatni iskolakezdés előtt. A tanszerkereskedések polcai tele vannak minőségi felszerelésekkel




