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Megújult tanszervásárlási roham
A jelenléti oktatással kezdődő tanév előtt ismét nagy a forgalom a szaküzletekben
• Hetekkel vagy na-
pokkal a kezdés előtt 
– sokan sokféleképpen 
állnak az iskolakez-
déssel járó tanszervá-
sárláshoz. Drágulás 
ugyan idén is tapasz-
talható a kellékek és 
kiegészítők terén, de 
a széles választéknak 
köszönhetően min-
denki a saját zsebéhez 
mérten fel tudja készí-
teni gyerekét a közelgő 
tanévre. Mivel jelenléti 
oktatás következik, 
tanszerekre is nagyobb 
szükség van, és ez 
látszik a szaküzletek 
forgalmán.

KORPOS ATTILA

M íg a tavalyi tanévkezdés 
bizonytalanságai távol 
tartották a vásárlókat az 

iskolai tanszereket forgalmazó üz-
letektől, addig idén ismét az utolsó 
métereken tapasztalt vásárlói ro-
ham a jellemző a tanszervásárlás 
terén. A statisztikai adatok alapján 
is nagyobb forgalomról számolt be 

a Papírmadár Csíkszereda írószere-
ket és irodai eszközöket forgalma-
zó szaküzlet tulajdonosa a tavalyi 
iskolakezdéshez képest. „Nálunk 
két hete indult be az igazi forgalom, 
idén pedig már jóval több iskola-
táskát értékesítettünk, mint tavaly. 
Igaz, tíz-tizenöt százalékos általá-
nos áremelkedést is tapasztaltunk 
ugyanakkor” – vázolta Birtalan Le-
vente. A tulajdonos kifejtette, tolltar-
tót a henger alakú 8 lejestől egészen 
a 80 lejes, hegyezővel, vonalzóval és 
ceruzákkal felszerelt változatig le-
het kapni, a táskák ára pedig 35 lejtől 
akár 400 lejig is terjedhet. Füzeteket 
már 1,20 lejért is be lehet szerezni, 

ceruzákat pedig 30 banitól 5–6 lejig, 
de mint összegezte, mindenki a sa-
ját zsebéhez mérten talál megfelelőt. 
Meglátása szerint a szülők továbbra 
is a minőséget részesítik előnyben, 
ugyanakkor az évről évre növekvő 
összefogásról és adományozásról 
is szót ejtett. „Miskolcról pénzbeli 
adományt küldtek, hogy tanszere-
ket vásároljunk gyerekeknek. He-
lyi szinten a Juventutti Alapítvány 
jótékonysági tanszergyűjtő akciója 
szintén sikeres volt, így több nehéz 
sorsú kisiskolás kezdheti meg a tan-
évet megfelelő iskolai felszerelés-
sel” – méltatta a segítő szándékot 
a tulajdonos. „Egyedülálló módon 

több csíkszéki, vidéki polgármesteri 
hivatal is megkeresett minket, hogy 
tanszercsomagokat állítsunk ösz-
sze a tanévkezdésre” – részletezte a 
kezdeményezést. Így előkészítő osz-
tályosok számára 150 lejből olyan 
táskákat állítottak össze, amelyek 
ceruzákat, füzeteket, színes ceruzá-
kat, kifestőt, tempera festéket, ecse-
teket és rajztömböt tartalmaztak. 
Mint megjegyezte, hagyományte-
remtő szándékról van szó, amely ér-
tékelendő a nehezebb körülmények 
között élő iskolakezdők számára.

Járvány előtti trendek

Szász Csaba, a Zenit Plusz üzlet tu-
lajdonosa optimista a tanévkezdés 
kapcsán, mind a vásárlók, mind saját 
szemszögéből. „Tavaly rendhagyó 
módon, döcögősen indult be a tan-
év és az ilyenkor szokásos vásárlási 
kedv. Idén viszont újból a 2019-es is-
kolakezdési állapotokat idézzük. Szo-
kás szerint mindenki az utolsó héten 
szerzi be a tanszereket, ez pedig nagy 
forgalmat eredményez” – tudatta. A 
Csíkszeredában tanszereket és iro-
dai eszközöket forgalmazó üzleteivel 
kapcsolatban úgy fogalmazott, nincs 
olyan iskolai kiegészítő, ami ki-
emelkedően fogyna, minden 
iránt egyformán nagy a keres-
let. Az árakról érdeklődve je-
lezte, hogy a szokásos, évente 
jelentkező drágulás idén is 
megfi gyelhető, ellenben nem 
számottevő. „Összességében 
tíz százalékkal emelkedett a 
tanszerek ára, néhány kiegé-
szítő pedig a tavalyihoz hasonló 
áron is beszerezhető. Tapasztalataim 
szerint a műanyag (PVC) alapanyagú 
termékek ára ugrott meg leginkább” 
– tette hozzá a Sepsiszentgyörgyön 
is hasonló üzletet fenntartó tulajdo-
nos. Egy alapvető tanfelszereléseket 
tartalmazó csomag értékét táskával 
együtt 200–300 lejre becsülte, de 
megjegyezte, hogy vannak, akik eb-
ben az árban csak táskát vásárolnak. 
A vásárlói szokásokra rákérdezve el-
mondta, tartós, minőségi termékeket 
keresnek a szülők, továbbá rámuta-
tott, számukra üzleti szempontból 
nagyon jó, hogy jelenléti oktatással 
veheti kezdetét a tanév.

Ízlés és pénztárca szerint is 
lehet választani a kínálatból
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M egszavazta a sérülékeny, ve-
szélyeztetett energiafogyasz-

tók védelméről szóló törvényterve-
zetet a bukaresti képviselőház, a 
jogszabály alapján mintegy félmillió 
háztartás, vagyis több millió ember 

részesülhet állami fűtéstá-
mogatásban. A védendő 
fogyasztók minimális ener-
giaszükségleteinek biz-
tosításáról szóló törvényt 
döntéshozó kamaraként fo-
gadta el kedden az alsóház 

(a szenátus már korábban megsza-
vazta), már csak az államfőnek kell 
kihirdetnie, és akkor novembertől 
hatályba lép. A jogszabály alapján 
a koruk, egészségi állapotuk, elég-
telen jövedelmük miatt szociálisan 

rászorulónak minősülő vagy ener-
getikai szempontból elszigetelt te-
rületen élő családok, illetve egyedül 
élő személyek a lakásuk fűtéséhez 
használt energiahordozótól, illetve 
jövedelmüktől függően állami támo-
gatást kaphatnak energiaszámláik 
kifi zetéséhez.

Több millióan kapnak támogatást

Raluca Turcan munkaügyi miniszter 
becslése szerint mintegy félmillió 
romániai háztartásnak, vagyis több 
millió embernek nyújt segítséget a 
védendő fogyasztókról elfogadott 
törvény. A gázfűtéses lakások ese-
tében a havi 250 lejnél, a villanyá-
rammal fűtött lakások esetében az 

500 lejnél, a szilárd vagy folyékony 
tüzelőanyagú fűtés esetében pedig 
a 160 lejnél nem nagyobb energia-
számla kifi zetését minősítik támo-
gathatónak. A fűtéstámogatás a 
védendő fogyasztó nettó jövedelme 
függvényében arányosan csökken. 
Az a rászoruló család, ahol az egy 
főre eső nettó jövedelem nem éri el 
a 200 lejt – a törvényben meghatá-
rozott, később kormányhatározattal 
aktualizálható energiafogyasztási 
kereten belül – 100 százalékos fűtés-
támogatásra jogosult. A legkisebb, 
10 százalékos fűtéstámogatást pedig 
olyan családok kaphatják meg, ahol 
az egy főre jutó nettó jövedelem nem 
haladja meg az 1386 lejt. A képvi-
selők jóváhagyták a szociáldemok-
rata (PSD) Adrian Solomon módosító 
javaslatát, amelyet a szakbizottság 
eredetileg elutasított. Ez a fával va-
ló fűtés támogatására vonatkozik, 

és havi 160 lejről 320 lejre emeli a 
referenciaértéket. Szintén a PSD ja-
vaslatára a képviselők elfogadtak 
egy másik módosítást, amely havi 50 
lejről havi 70 lejre emeli az alacsony 
jövedelmű családok és egyedülál-
lók villamosenergia-támogatását, 
ha a lakásban ez az egyetlen hasz-
nált energiaforrás. „A családok és 
az egyedülálló személyek havonta, 
beleértve a hideg évszakot is, a fel-

használt energiaforrásoknak megfe-
lelő összegű energiatámogatásban 
részesülnek, amelynek összege 30 
lej/hó a villamos energia, 10 lej/hó 
a földgáz, 10 lej/hó a hőfogyasztás, 
20 lej/hó a fával való fűtés esetében. 
Ha az egyetlen felhasznált energia-
forrás a villamos energia, akkor a 
pótlék összege 70 lej/hó” – szerepel 
az Agerpres hírügynökség által is-
mertetett törvényben.

Nettó jövedelmük alapján jár a fűtéspótlék a leginkább rászorulóknak
• Már csak Klaus Iohannis államfőnek kell kihirdetnie 
a veszélyeztetett energiafogyasztók védelméről szóló 
törvényt, és novembertől érkezhet is a fűtéstámogatás 
a leginkább rászoruló háztartások számára, miután a 
parlament mindkét háza elfogadta a jogszabályjavasla-
tot. Újdonság, hogy a fával fűtőknek is jár szubvenció.

A tűzifát használók is kapnak támogatást
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