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H I R D E T É S

ENYHÉN DRÁGULTAK AZ ISKOLAI FELSZERELÉSEK, A SZAKÜZLETEKBEN ELKEZDŐDÖTT AZ ERŐTELJES FORGALOM

Beindult a tanszervásárlási roham
Akadnak, akik hetekkel, 
míg mások napokkal az 
iskolakezdés után indulnak 
tanszert vásárolni. Drágulás 
ugyan idén is tapasztalható 
a kellékek és kiegészítők 
terén, de a széles választék-
nak köszönhetően mindenki 
a saját zsebéhez mérten fel 
tudja készíteni gyerekét a 
közelgő tanévre. A nehéz 
sorsú gyerekek számára több 
alapítvány, polgármesteri 
hivatal adományoz tanszer-
csomagot.

 » KORPOS ATTILA

Amíg a tavalyi tanévkezdés 
bizonytalanságai távol 
tartották a vásárlókat az 

iskolai tanszereket forgalmazó 
üzletektől, addig idén ismét az 
utolsó métereken tapasztalt vá-
sárlói roham a jellemző. A sta-
tisztikai adatok alapján most 
nagyobb forgalom, mint a tavalyi 
iskolakezdéskor – számolt be a 
Papírmadár Csíkszereda írósze-
reket és irodai eszközöket forgal-
mazó szaküzlet tulajdonosa.

Tanévkezdeti jótékony 
akciók
„Nálunk két hete indult be az 
igazi forgalom, idén pedig már 
jóval több iskolatáskát érté-
kesítettünk, mint tavaly. Igaz, 
tíz-tizenöt százalékos általános 
áremelkedést is tapasztaltunk 
ugyanakkor” – vázolta Birtalan 
Levente. A tulajdonos kifejtette, 
tolltartót a henger alakú 8 lejes-
től egészen a 80 lejes, hegyező-
vel, vonalzóval és ceruzákkal 

felszerelt változatig lehet kapni, 
a táskák ára pedig 35 lejtől akár 
400 lejig is terjedhet. Füzeteket 
már 1,20 lejért is be lehet szerez-
ni, ceruzákat pedig 30 banitól 
5–6 lejig, de mint a bolttulajdo-
nos összegezte, mindenki a sa-
ját zsebéhez mérten talál megfe-
lelőt. Meglátása szerint a szülők 
továbbra is a minőséget részesí-
tik előnyben, ugyanakkor évről 
évre egyre gyakoribb, hogy jóté-
konykodók adományokkal segí-

tik a rászoruló iskolakezdőket. 
„Miskolcról pénzbeli adományt 
küldtek, hogy tanszereket vá-
sároljunk gyerekeknek. Helyi 
szinten a Juventutti Alapítvány 
jótékonysági tanszergyűjtő akci-
ója szintén sikeres volt, így több 
nehéz sorsú kisiskolás kezdheti 
meg a tanévet megfelelő iskolai 
felszereléssel” – méltatta a segí-
tő szándékot a tulajdonos. Több 
csíkszéki, vidéki polgármesteri 
hivatal képviselői is megkeres-
ték az üzletet, hogy tanszercso-
magokat kérjenek. Így előké-
szítő osztályosok számára 150 
lejből olyan táskákat állítottak 
össze, amelyek ceruzákat, füze-
teket, színes ceruzákat, kifes-
tőt, temperafestéket, ecseteket 
és rajztömböt tartalmaztak. 
Birtalan Levente megjegyezte, 
hagyományteremtő szándékú-
ak ezek a jótékonykodások, és 
értékelendő, hogy segítik a ne-
hezebb körülmények között élő 
iskolakezdőket.

Járvány előtti trendek
Szász Csaba, a Zenit Plusz üzlet 
tulajdonosa optimista a tan-
évkezdés kapcsán, a vásárlók 
szempontjából is. „A tavaly 
rendhagyó módon, döcögősen 
indult be a tanév és az ilyen-

kor szokásos vásárlási kedv. 
Idén viszont újból a 2019-es 
iskolakezdési állapotokat idéz-
zük. Szokás szerint mindenki az 
utolsó héten szerzi be a tansze-
reket, ez pedig nagy forgalmat 
okoz” – fejtette ki. Csíkszeredai, 
tanszereket és irodai eszközö-
ket forgalmazó két üzletével 
kapcsolatban úgy fogalmazott, 
nincs olyan iskolai kiegészí-
tő, ami a legkelendőbb lenne, 
minden iránt egyformán nagy 
a kereslet. Az árakról jelezte, 
a szokásos, évente jelentkező 
drágulás idén is megfi gyelhe-
tő, ellenben nem számottevő. 
„Összességében tíz százalékkal 
emelkedett a tanszerek ára, 
néhány kiegészítő pedig a tava-
lyihoz hasonló áron is beszerez-
hető. Tapasztalataim szerint a 
műanyag alapanyagú termékek 
ára ugrott meg leginkább” – tet-
te hozzá a Sepsiszentgyörgyön 
is hasonló üzletet fenntartó 
tulajdonos. Egy alap-tanfelsze-
reléseket tartalmazó csomag ér-
tékét táskával együtt nagyjából 
200–300 lejre becsülte, de meg-
jegyezte, vannak, akik ebben az 
árban csak táskát vásárolnak. A 
vásárlói szokásokról elmondta, 
elsősorban tartós, minőségi, 
termékeket keresnek a szülők.

Széles választék. A tanszerek közül lehet olcsóbb 
és drágább termékeket is választani 
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