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> Magyar tanítókat keresnek. Segítsé-
gért fordult szerkesztőségünkhöz a Temes 
megyei Újszentes község polgármestere, 
Szilágyi Géza. Iskolájuk magyar tagoza-
tát ugyanis a megszűnés veszélye fenyegeti. 
Nem gyerekek hiányoznak ezúttal az iskolá-
ból, hanem pedagógusok. Újszentes gyakor-
latilag egybeépült Temesvárral, lakosságának 
20 százaléka magyar. A nagyváros északi ré-
szén levő községben eddig tanító két magyar 
tanítónő lakhelyéhez közelebb helyeztette 

magát, így az iskola két összevont magyar 
elemi osztálya pedagógus nélkül maradt. 
Kiss Ferenc tanfelügyelő tájékoztatása sze-
rint Temes megyei szinten nincs kihelyezhe-
tő magyar tanító, ezért keresnek más megyé-
ből pedagógust. 

A Hargita Népe kérdésére Szilágyi Géza 
polgármester elmondta, egyelőre helyettes-
ként elfoglalható katedrákról van szó, ám 
az új tanügyi törvény értelmében, ha az ön-
kormányzat alkalmazza a pedagógusokat, 
hosszú távú szerződést szeretnének kötni 
a jelentkezőkkel. Megtudtuk azt is, hogy a 

százéves iskolaépületet nemrég felújították, 
az önkormányzat és a kormány jóvoltából 
új, kétemeletes szárny is épült az iskolához. 
Ami azonban még ennél is vonzóbb lehet 
egy (azaz két) állást kereső pedagógus szá-
mára, az a felajánlott szolgálati lakás: kor-
szerű otthont kínálnak a jelentkező peda-
gógusoknak, amelynek a fenntartási költ-
ségeit is állná az önkormányzat. Egy állást 
kereső pedagógus számára a körülmények 
mellett természetesen fontosak a gyerekek 
is. Nos, Újszékelyen 10-11-es létszámú ösz-
szevont osztályok vannak: az első és harma-

dik, illetve a második és negyedik osztály 
tanul együtt. 

Az iskola napközis rendszerrel működik, 
a tanórák után ebédelnek a gyerekek, majd 
három óráig az iskolában tanítóik irányítá-
sával tanulják meg és készítik el leckéiket. A 
délutáni munkáért tavaly a tanítók 20 lejes 
órabért kaptak. 

Bővebb információkért az érdeklődők 
hívják Szilágyi Géza polgármestert a 0735–
547576 vagy a 0256–214272 számon vagy 
Benkő Hajnal iskolaigazgatót a 0722–587445 
vagy a 0256–214274 számon. (Takács Éva)
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Csíkszereda legtöbb tanszereket 
forgalmazó üzletében alig néhány 
vásárlót találtunk a tegnap déli 
órákban. Az eladók szerint pár 
éves jelenség már, hogy a szülők 
megvárják az iskolakezdést a tan-
szervásárlással, a tanítók igénye 
ugyanis eltérő, és senki sem akar 
fölösleges költésbe bocsátkozni. 
A gyermekruhaneműt forgalmazó 
üzletekben viszont már érződik az 
iskolakezdési láz.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Iskolatáskákat, tolltartókat, és 
legfennebb néhány füzetet vásá-
rolnak a legtöbben a napokban a 

tanszereket forgalmazó üzletekben, 
éppen csak azt, ami már az első iskolai 
napon kellhet a gyereknek az osztály-
teremben. A teljes tanfelszerelés be-
szerzésével még kivár a legtöbb szülő – 
mondják az eladók –, mert lejárt már 
az a világ, amikor egységes tanfelszere-
lés kellett mondjuk az elsősöknek, ma 
már a tanítók igénye igencsak eltérő.

Ha a vásárlás még nem is indult 
be teljes gőzzel, mi utánanéztünk, 
körülbelül mennyi pénzt kell kive-
gyen a zsebéből a szülő ahhoz, hogy 
gyerekét iskolába indítsa. 

Füzetekre, apróságokra
ötven-hatvan lej
Az egyik boltban az eladó volt 

olyan kedves, hogy összeírta mind-
azt, amire egy első osztályosnak 
szüksége van az iskolában – füze-
tek, borítók, gyurma, vízfesték, 
ceruzák, radír, ragasztó, olló stb. 
–, és kiszámolta: ezekre körülbelül 
50 lejt kell rászánni. Ehhez adódik 
még az iskolatáska ára, amely már a 
szülő zsebének függvényében lehet 
olcsó vagy méregdrága – mi láttunk 
30 lejes táskát, de több mint 100 
lejest is –, és a tolltartó, amelynek 
ugyancsak változó az ára, 7 lejtől 
50 lejig is terjedhet attól függően, 
hogy egy gyengébb minőségű, üres 
tolltartóról van-e szó vagy éppen 
egy teljesen berendezett darabról. 

– Az olcsóbb kategória kelendő 
általában mindenből – mondja egy 
másik boltban az eladó. Persze, van-
nak, akik nem az árat nézik, hanem 
a minőséget, de sokkal kevesebben 
– teszi hozzá.

Mintha csak a szavait igazolná 
egy, unokájának éppen tanszert 
vásárló nagymama: a hegyzőből, 
vízfestékből, ragasztóból is a leg-
olcsóbbat kéri. Kivétel a vonalzó: 
a gyenge, könnyen törő műanyag 
helyett fát kér, hogy tartson. 

– Első osztályt és ötödik osztályt 
kezdő gyerekeim vannak, és úgy kö-
rülbelül 150-200 lejt tettem félre 
a tanfelszerelésük megvásárlására 
– mondja egy anyuka, aki éppen a 
nagyobb gyerek számára keres isko-
lástáskát. Azt mondja, semmiből sem 
veszi a legolcsóbbat, mert már tapasz-
talatból tudja, hogy az ráfizetéses 
– rövidesen ugyanis új kell a gyenge 
holmi helyett –, de a legdrágábbat 
sem, mert az már felérhetetlen volna.

Kiszámoltattuk egy ötödikes szá-
mára is a szükséges tanfelszerelés árát. 
Ugyancsak a kötelező táska, tolltartó 
nélkül, mindenből a közepes árkategó-
riájú termékeket véve, úgy 60 lejben áll 
a füzetek, borítók, írószerek ára. Ennél 
sokkal többet is lehet költeni, persze, 
az árak ugyanis nagyon változók. A 
színes ceruzák ára például – 12 színűről 
beszélünk – 3,50 lejtől 20 lejig terjed, 
egy töltőtollat lehet venni 3 lejest is, de 
34 lejest is, temperát 3,20 lejért vagy 
éppen 21 lejért, de igen nagy az eltérés 
a különböző minőségű rajztömbök, fü-
zetek, füzetborítók árában is. 

Kelendő a ruhanemű
Míg a tanszerárusok még várnak 

a csúcsidőszakra, a gyermekruha-
boltokban már érződik az iskolakez-
dés előtti láz. Főleg sportruházatot 
keresnek a szülők – mondja egyik 
üzletben az eladó. Ott egyféle tré-
ningrend van készleten, azt mondja, 
igen jó minőségű, ezért az aránylag 
magas ár: 100 lej. Más üzletben ta-
lálunk olcsóbbat is, tény, gyengébb 
anyagból, jobban kitérdesedik tehát 
addigra, mire kinövi a gyerek. 

– Iskolában hordható farmernad-
rágokat, blúzokat, trikókat vesznek 
sokan, de keresettek a fehérneműk, 
zoknik is – mondja egy másik bolt-
ban az eladó. Az iskolakezdési szám-
lát itt is lehet srófolni felfelé: 50 lej 
körül van egy elsősnek való farmer, 
20 lej körül egy blúz. Ehhez jön még 
egy cipő, egy tornaórára való sportci-
pő, és máris újabb 100-assal lett sze-
gényebb a család. 
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Várat még magára 
a tanszervásárlási láz


