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A z általunk megkérdezett 
szülők szerint a tanév-
kezdés különösképpen az 

évadkezdő osztályosok esetében 
jár nagyobb kiadással, hiszen egy 
elsős esetében kell megfelelő isko-
latáskát venni, de az egyenruhára, 
a tornaórához szükséges kellékek-
re is pénzt kell fordítani. „Mindig a 
közepes árfekvésű ceruzákat, füze-
teket szoktuk megvenni, mert azok 
megfelelőek és meg tudjuk fi zetni 
őket. De egy iskolatáska esetében 
ez úgyis legalább 100 lejbe kerül, 
gyermekenként. Nem veszünk 
minden évben új táskát, iskolakez-
dés előtt a tavalyit kimosom, ha 
kell itt-ott megvarrom, általában 
három iskolai évet kitartanak, úgy, 
hogy mindennap dobálják, s néha 
labdaként is használják a táskát az 
iskolában a gyermekek” – mondja 
egy kétgyermekes Ádám Piroska. 
A füzeteket és a rajzórához szük-
séges kellékeket csak becsenge-
tés után veszi meg, fi gyelembe 
véve, hogy mit várnak a tanítók, 
tanárok. Általában a tanszerekre 

50–100 lejt szokott költeni gyerme-
kenként, s még  legalább 100–150 
lej kell egy új cipőre, tréningre. 
„Nem szoktuk összeszámolni, 
hogy általában menyit költünk is-
kolakezdésre, s azért sem, mert a 
kiadásoknak nem lesz vége szep-
tember közepén, ha megkezdődik 
az iskola, kell munkafüzeteket 
vásárolni, össze kell adni az osz-
tálypénzt. 250 lejt gyermekenként 
biztos elköltünk.”

A legjobbat mindenből

Az egyik főtéri papírüzletben 
találkoztunk Nagy Edittel, aki el-
sős kislányával vásárolgatott. Mint 
mondta, a tanítónő előre elküldte a 
listát, hogy miből mennyit kell ven-
ni, így ők időben tudnak vásárolni. 
A kiválasztott márkás iskolatáska 
280 lejbe került, a tanítónő által ösz-
szeírt tanszerek 165 lejbe, ebbe ben-
ne volt a vízfesték, ecsetek, színes 
ceruzák és fi lctollak, tolltartó is.  
„Legalább ezer lejt el fogunk költe-
ni, most az iskolakezdésre. Minden-
ből megvesszük a legjobbat, hogy 
Beátának mindene szép és tartós 
legyen. Elzás lett a táskája, tolltar-
tója és a füzetborítók is, mert most 
épp ezért a rajzfi lmfi guráért rajong” 
– mondta az édesanya. A ruha és 
cipőkészletet már a nyár folyamán 
felújították, így most csak egy új 
tréninget fognak vásárolni.

Nagy választék, változó árak

A könyvesboltként is működő 
papírüzletben az eladóktól meg-

tudtuk, hogy nagyon sokan csak 
nézelődnek, felmérik az árakat, 
a nagy vásárlás hétfő délutánra 
és keddre várható, hiszen, akkor-
ra már minden szülő tudni fogja, 
hogy mit akarnak a tanítónő, taná-
rok. „Vannak olcsóbb és drágák ce-
ruzáink, tollaink, füzeteink, min-
denki talál a pénztárcájához való 

terméket. A rajzfi lmfi gurás kellé-
keket keresik, a lányok továbbra is 
az Elzáért és a hercegnősökért ra-
jonganak, a fi úk a focistásokat és 
az autósokat is keresik. Év közben 
is sokan jönnek még vásárolni, így 
mindig tartunk füzeteket, írósze-
reket, vízfestékeket is” – mondta 
az egyik eladó. A füzetek ára 1–2,5 
lej között váltakozik, a nagyobb 
méretűek 5 lejek is lehetnek. Egy 
radír 2–5 lej, a grafi t ceruzák dara-
bonként 1,5–3 lej, a színes ceruzák 

6-12-32 kiszerelésben találhatóak, 
a legdrágábbak, amelyeket  akár 
rajzszakos diákok is használhat-
nak, elérhetik a 60 lejt a 32 darabo-
sok ceruzák esetében. Egy toll 15 
lejtől kezdődik, a tolltartók üresen 
10, teli akár 40 lejesek. „Ha csak 
a ceruzákat, füzeteket vásárolják 
meg itt a szülők, akkor általában 

50-70 lejbe kerül minden, ha már 
tolltartó és  táska is kell, akkor 300 
lejnél is nagyobb lehet a kiadás” – 
mondta az eladó.

Egy idényre való ruhák

A nagyáruházak ruha és cipő-
részlegein, de az „orosz piacon” is 
napok óra nagy a sürgés forgás, a 
szülők, kisebb-nagyobb gyerme-
kekkel együtt nézelődnek, vásá-
rolnak. Sokan részesítik előnyben 

ezeket a helyeket, ha iskolakezdés-
re szükséges ruhát, cipőt keresnek. 
Részben, mert elfogadható áron 
vásárolnak ruhát és cipőt, részben, 
mert ezeket a gyermekek gyorsan 
kinövik, így jövőre úgyis pótolni 
kell. A tréningek a legkelendőbbek 
ilyenkor, egy nadrág a nagyáru-
házakban 30–50 lej között van, az 
orosz piacon pár lejjel olcsóbb. A 
sportcipők ára nagyon változó, ál-
talában 50 lej felett már lehet talál-
ni olyan minőséget, amely nemcsak 
tornaórákon, hanem mindennap 
használható. A fehér pólók is na-
gyon keresettek, sok szaktanár ké-
ri, hogy tornaórán kötelező módon 
ilyent viseljenek a gyermekek. Ezek 
ára is változik, lehet kapni 7 lejest, 
de 25 lejest is.  A gyermekruhákra 
szakosodott árus kérdésünkre el-
mondta, hogy vannak szülők, akik 
vesznek egy nyári és egy vastagabb 
tréninget is, vagy legalább a nad-
rágból kettőt, de vannak, akik csak 
egy vastagabbat vesznek, hogy a 
gyermek azt a hűvösebb időben is 
tudja hordani. Keresettek a farmer 
nadrágok és az egyszínű, fehér 
vagy kék ingek is, mert, ahol kö-
telező az egyenruha, ott inget kell 
viseljenek a mellénnyel a fi uk. Ezek 
ára mind-mind változik, ingeket 
mérettől függően lehet 15–30 lejért 
kapni, a gyermek farmernadrágok 
ára 25 lejtől kezdődik.

• Átlagosan 250 
lejbe kerül egy gyer-
mek esetében az 
iskolakezdés Romá-
niában – derül ki 
egy friss felmérés-
ből. Boltokban és 
érintett családoknál 
érdeklődtünk arról, 
mi a helyzet e téren 
Marosvásárhelyen, 
Maros megyében. 
Mint kiderült, a pa-
pírárukkal kereskedő 
üzletekben egyelőre 
inkább csak tájéko-
zódnak, nézelődnek 
a szülők, gyermekek, 
várják a tanítóktól, 
tanároktól a tanszer-
jegyzéket. A ruha- és 
cipőboltokban azon-
ban már próbálgat-
nak a gyerekek és 
vásárolnak a szülők, 
készülnek a hétfői 
becsengetésre.

#iskola  #boltok  #papíráru

Egy iskolatáska legalább 
100 lejbe kerül

▴  A R C H Í V  F E L V É T E L :  
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Költséges a tanévkezdés
A papírboltokban hétfőre és keddre várják a nagy tömeget

„ Ha csak a ceruzákat, 
füzeteket vásárolják 
meg itt a szülők, akkor 
általában 50–70 lejbe 
kerül minden, ha már 
tolltartó és  táska is 
kell, akkor 300 lejnél is 
nagyobb lehet a kiadás.
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