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• Bár a korábbi évek-
ben már hetekkel az ok-
tatási év kezdete előtt 
elkezdték beszerezni 
a szülők a szükséges 
tanszereket és iskolai 
kiegészítőket, a jövő 
heti tanévkezdéssel 
kapcsolatban egyelőre 
több a kérdőjel, mint a 
biztos fogódzó, ezért 
egyelőre kivárnak a 
vásárlással.

KORPOS ATTILA

A jövő heti iskolakezdéshez 
legszükségesebb tanszerek 
tárházának böngészésére 

egy tanítónőt kértünk fel. Mint el-
mondta, az elemi (1–4.) osztályos 
tanulók szüleivel a tanítók többsé-
ge általában közli, hogy mire lesz 
szüksége gyereküknek az év fo-
lyamán, így elkerülik a fölösleges, 
olykor túlzásokba menő költeke-
zést. „Jómagam ezúttal előkészítő 

osztályt fogok tanítani. Ami 
esetükben mindenképp kel-
leni fog, az az olló, ragasztó, 
üzenőfüzet, tornafelszere-
lés, több ceruza, háromfajta 
ecset, vízfesték, öt sima lapú 

füzet, rajztömb, hegyező, ra-
dír” – sorolta az alapvető felszere-
léseket. Kiemelte, a közösen hasz-
nált eszközöket (színes ceruzák, 
krepp-papírok, fénymásolt lapok, 
munkafüzetek) az osztálypénzből ő 
fogja megvásárolni. Hozzátette, eze-
ken túl már a szülőkön múlik, hogy 
milyen egyéb kiegészítőket (toll-
tartó, füzetborító, füzetcímke) sze-
reznek be. A 3–4. osztály számára 
viszont a felsoroltak mellé bejönnek 

a vonalas füzetek tantárgyanként, a 
mértanfelszerelés, toll, földrajzfüzet 
és a nagyobb rajztömb is.

Minimális drágulás

„Jelenleg óvatosabban vásárolnak 
tanszereket, a mi üzletünket lega-
lábbis nem rohanták le olyan mérték-
ben, mint a korábbi években” – ezt 
Birtalan Leventétől tudtuk meg. A 
Papírmadár Csíkszereda tulajdonosa 
szerint a kormány döntésére vár min-
den szülő, ugyanakkor megjegyezte, 
az igények idén nem csökkentek, 
inkább a minőségi tanszereket része-
sítik előnyben a vásárlók. „Az olyan 
biztosnak tűnő felszereléseket sem 
kapkodták el, mint a tolltartók és is-
kolatáskák. Tavaly a négyszáz lejes 
táskák úgy fogytak, akár a barackok 
szezon idején” – jegyezte meg vicce-
sen. A grafi tceruzák árai 25 banitól 
egészen 4 lejig terjedhetnek, színes 
ceruzát 2,5 lejért is lehet vásárolni, 
de van akár 25 lejes is. Huszonnégy 

lapos füzetekhez már egy lejtől is 
hozzá lehet jutni, de ugyancsak 25 
lejért díszített külsővel rendelkező is 
kapható. Az 50 lejes iskolatáskák már 
nehezebben értékesíthetők, inkább a 
tartósabb, hosszabb távú megoldást 
részesítik előnyben. Minimális tan-
szerdrágulásról is beszámolt a tulaj-
donos: 2–7 százalékos növekedés ta-
pasztalható 2019 őszéhez képest, de 
például bizonyos ceruzamárkáknál 
enyhébb árcsökkenést is észrevettek. 
Meglátása szerint egy kezdő tanfel-
szerelést iskolatáskával, néhány fü-
zettel és felszerelt tolltartóval akár 
110 lejből is ki lehet hozni, de minő-
ségi felszerelésekkel akár 700 lejbe is 
kerülhet mindez. „Évről évre tudato-
sabban vásárolnak ugyan a szülők, 
de legalább harminc százalékuk 
megenged magának bármilyen árka-
tegóriát” – tudatta Birtalan Levente. 

A Zenit Plusz két üzlettel is ren-
delkezik Csíkszeredában, nemsoká-
ra pedig egy harmadik megnyitását 
is tervezik. Az irodai eszközökkel 

és tanfelszerelésekkel foglalkozó 
egységnél megtudtuk, e hét köze-
pén kezdtek megjelenni a vásárlók, 
de még közel sincs tolongás. „Most 
minden felszerelés iránt van keres-
let, a tolltartók és táskák kevésbé 
fogynak. Leginkább ezekből adnak 
a minőségre a szülők” – mondta 
Szász Csaba. A húsz éve ezzel fog-
lalkozó tulajdonos csekély áremel-
kedésről számolt be, ugyanakkor 
azt is elárulta, hogy egy alapvető 
tanfelszerelésekből álló csomagot 
150–200 lejből tudtak összeállítani 
tolltartó és táska nélkül (utóbbi 60, 
de akár 200 lejbe is kerülhet).

Online oktatásra is készülnek?

„Egyelőre csak érdeklődés van az 
olyan elektronikai eszközök iránt, 
amelyek a tanulást elő tudják segí-
teni ”– jellemezte az elmúlt heteket 
Antal István. A csíkszeredai Elect-
romix háztartási és elektronikai 
eszközöket forgalmazó üzlet tulaj-

donosa kifejtette, a vásárlók kivár-
nak, hiszen állami támogatásról 
is szó volt a táblagépek esetében, 
ami egyelőre megrekedt az ígéret 
szintjén. Mint mondta, áprilisban 
volt egy nagy roham a hordozható 
számítógépek és táblagépek iránt, 
amikor a gyártók polcai is kiürültek, 
ezek pótlása pedig még mindig nem 
történt meg. „Tavalyhoz képest a 
laptopok 25 százalékot drágultak. 
Így a kimondottan csak tanulásra 
szánt, alsó kategóriás modellek 
1300–1600 lejbe kerülnek jelen-
leg. A táblagépek esetében 500 lej 
körül mozog egy oktatáshoz meg-
felelő típus ára” – magyarázta An-
tal, aki szerint leginkább az utóbbi 
esetében emelkedhetnek meg az 
eladások. Megjegyezte, amint biz-
tosat lehet tudni a támogatás mér-
tékéről és az igényekről, náluk is 
meg fognak jelenni a polcokon a 
különböző modellek.

Tanszervásárlás: kivárnak a szülők
A bizonytalan tanévkezdés miatt egyelőre nem rohamozták meg az üzleteket

Későbbre halasztott vásárlás. 
A bizonytalanság miatt kivárnak 
a szülők 
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Egyelőre 82 ezer táblagépet biztosítanak
Az oktatási minisztérium már előkészített 82 000, kétéves internetszerző-
déssel rendelkező táblagépet, hogy elküldhesse ezeket azoknak a tanin-
tézményeknek, amelyekben online tanítás lesz tanévkezdéskor – jelentette 
ki szerdán Monica Anisie szakminiszter. A tárcavezető hangsúlyozta ugyan-
akkor, hogy az iskoláknak is van lehetőségük beszerezni európai alapokból 
elektronikus felszereléseket az online tanításra – számol be az Agerpres. 
A kormány 175 millió eurót utalt ki elektronikus eszközökre, valamint egész-
ségügyi felszerelésekre, beleértve az egészségügyi konténereket is azon 
tanintézmények számára, amelyekben nincs benti illemhely – mondta még 
el Anisie. A miniszter arról is beszámolt, hogy jelenleg nincs pedagógushi-
ány az oktatásban, és a tárca meghozza a szükséges törvényes intézkedé-
seket, hogy helyettesítő tanárok tarthassák majd meg a tanórákat abban 
az esetben, ha egy-egy tanár nem tudja folytatni tevékenységét az iskolá-
ban. Az iskolai tanterv a kulcsfontosságú készségek kifejlesztését írja elő. 
A különböző tartalmak tanítása a pedagógusoktól is függ, mivel a lényeg 
az, hogy a tanév végére a diákok elsajátítsák a készségeket, nem pedig az, 
hogy minden szöveget megtanuljanak – szögezte még le a miniszter.
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