
Összefogás a nıkért  

Bár a csillagászati tavasz a kalendárium késıbbi idıpontjában van, de 
mindannyian érezzük, március 8. a nınap, a természet újjászületésének 
hírnökeként szerepel népszokásaink között. 

Ez az ünnep a múltban nem kevés társadalmi 
jelentıséggel bírt. Az Egyesült Államokban, az 1800-as 
évek közepétıl a nık egyenjogúságát tőzte ki célul 
hirdetni az a mozgalom, amely a Nemzetközi Nınap 
gondolatával az alacsony fizetések és az áldatlan 
munkakörülmények ellen kívánt demonstrálni. A 
mozgalom küldetését, mondanivalóját általános 
társadalmi elfogadottság jellemezte világszerte. 1911-
re már ünnepelték a nınapot Ausztriában, Dániában, 
Németországban és Svájcban is. Magyarországon a 
férfiak 1914 óta vásárolnak a hölgyeknek virágot 
március 8-án. 
 
Az idei nınappal kapcsolatban Gyurisné Szász Ágnest, a szegedi, Dorozsmai út 56. 
szám alatti Virágpaletta növény, és dekorációs kellék áruház vezetıjét kérdezzük, 
hogy egyszerre szakmai és nıi szemmel mit tapasztal ilyenkor a férfiak vásárlási 
kedvével kapcsolatban. „Jó érzés látni a férfiak igyekezetét, ık is igénylik, hogy egy 
kicsit kiszakadjanak a mindennapos taposó malomból, legalább egy szál virággal 
kívánnak mosolyt csalni hölgyismerıseik arcára. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a legtöbben az utolsó elıtti pillanatban rohannak ismerıseiknek virágért. – 
mondja az áruház vezetıje. 
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Ebben az évben, hogyan próbálják a férfiakat tudatosabb vásárlásra bírni? – 
kérdezzük a dorozsmai úti Virágpaletta vezetıjét, aki a válasz közben nagy gonddal 
rendezgeti a férfiak számára szánt nınapi cserepes virágokat. 

„Azért meg kell vallani, nem várhatjuk el a férfiaktól, hogy nıi szemmel válogassanak 
a virágok között. Egyszerően a nıkkel ellentétben nincsen türelmük erre, de ezzel 
nincs is gond, ez így van rendjén. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük, a dolgukat 
egy nınapi cserepes virág termékcsoporttal szolgálunk a férfiaknak. Nagyon 
esztétikus növények, a tavasz elmúltával még ki is ültethetık a kertbe, a nıtársak 
nagy örömére. 

Azért meg kell vallani, nem várhatjuk el a férfiaktól, hogy nıi szemmel válogassanak a virágok 
között. 
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Bejönnek hozzánk, leemelik a polcról és máris kedveskedni lehet velük. Emellett, 
hogy igazi üzenete legyen az idei nınapnak, a férfiakat a sport oldaláról fogjuk meg. 
Azok a férfiak, akik nálunk a Virágpalettában vásárolnak összesen 3 500 Ft értékben, 
ezen a héten vasárnapig - március 8 déli 12 óráig - egy sorsoláson vehetnék részt. A 
díj 2 fı részére, hogy április 5-én, Milánóban, élıben lehet élvezni Ronaldino játékát. 
A nyertes családtagjával, vagy barátjával a Virágpaletta költségén kiutazhat az AC 
Milan – Lecce bajnoki labdarugómérkızésre, amelynek teljes költségét a Virágpaletta 
finanszírozza.  
 

 
 
A sorsolást hétfı délben tartjuk, amelyet a Rádió Plusz élı egyenes adásban fog 
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közvetíteni. Azt gondolom, hogy ez jó üzenet, és jó apropó, hogy a nıkért 
összefogjanak a férfiak. A focit közvetetten szeretem. A férjem, és a két fiam szerint 
– nagy focirajongók- ez egy telitalálat a férfivásárlók részére. Így a hölgyeknek nincs 
más dolguk, csak a férfiakat hozzánk küldeni vasárnapig."  
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