
• Az előkelő harmadik 
helyen végzett Maros-
vásárhely abban a ki-
mutatásban, amelyben 
azt vizsgálták, hogy 
melyek azok a váro-
sok, ahol a legjobb 
élni. Marosvásárhelyt 
Brassó és Kolozsvár 
előzte meg. A főváros 
a kilencedik helyre 
szorult vissza.

A Storia lakásközvetítő ügy-
nökség és a D&D Research 
piackutató cég a lakosság 

megkérdezése mellett azt vizsgál-
ta, hogy milyen jövedelmek és ki-
adások vannak egy-egy városban, 
mekkorák a lakbérek, milyen áron 
lehet lakást vásárolni, milyenek az 
életkörülmények és a közszállítás.

Brassó és Kolozsvár vezet

Az adatok feldolgozása és a vá-
laszok értékelése után az első hely-
re Brassó került mint a legélhetőbb 
város. A kimutatás szerint jók a ke-

resetek, elfogadhatóak a kiadások 
és biztonságos az élet. A Cenk alatti 
városban a legkisebb a munkanél-

küliség, e tekintetben Kolozsvár a 
második helyen végzett. Kolozsvárt 
a nemzetközi sajtó az erdélyi Szilí-
cium-völgynek (angolul Silicon Val-
ley) nevezi, hiszen itt számos szá-
mítástechnikai és informatikai cég 

működik, az országban itt alakult 
a legtöbb kis cég, s a főváros után 
itt a legjobbak a fi zetések. A tanul-

mány kiemeli, hogy a kolozsvári 
tömegközlekedés országos szinten 
az első helyen van, a városban ki-
váló a tisztaság is. Elégedetlenek a 
lakók viszont a túl nagy lakbérek 
miatt, hiszen itt drágábban lehet 
lakást bérelni, mint a fővárosban. 
A felmérés-összeállító szerint az el-
következő években Kolozsvár előre 
láthatóan az első helyre kerül, meg-
előzve Brassót.

Vannak munkahelyek, és jók a 
lakásárak

A felmérés alapjául szolgáló ada-
tokból az derül ki, hogy Marosvásár-
hely az elmúlt időszakban jól fejlő-
dött, s az egyik legjobban értékelt 
város Romániában. Ez, a piackutató 
cég eredményei szerint, annak is 

betudható, hogy a Maros megyei vá-
rosban és környékén jelentős cégek 
vannak, például az E.ON, a Gedeon 
Richter, a Hirschmann, a Delgaz és 
az Azomaros, s ezek jelentős mér-
tékben hozzájárultak a munkahely-
teremtéshez. Marosvásárhelyen az 
elmúlt években fejlődött az ingat-
lanpiac, és elfogadható árakon lehet 
jó helyen levő lakásokat vásárolni.

Nagyvárad és Nagyszeben 
következik

Marosvásárhelyt a rangsorban 
Nagyvárad követi, amely számos 
európai uniós pályázatot nyert meg, 
és nagy léptékben fejlődött. A határ-
mentő nagyvárosban számos kül-
földi nagybefektető is vállalkozást 
indított, így idén márciusban a mun-

kanélküliség 3 százalék alatt volt, 
ami kiváló eredmény. Nagyszeben-
ben is jól fejlődő gazdasági élet van, 
több fafeldolgozó- és autóalkatrész 
gyár telepedett ott le. Az adatokból 
az is kiderül, hogy az országban a 
nagyszebeniek élnek a legtöbbet, 
átlagosan három évnél többet, mint 
az ország többi térségében.

A tízes ranglistán szerepel még  
Pitești, Craiova, Temesvár, Buka-
rest és Jászvásár. A legrosszabb 
pontozást Alexandria, Reșița, Vas-
lui, Focșani, Piatra-Neamț, Szat-
márnémeti, Tulcea, Călărași, Bo-
toșani és Brăila érte el.
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„ annak is betudható, hogy 
a Maros megyei város-
ban és környékén je-
lentős cégek vannak

Felmérés: Marosvásárhelyen élni jó!
Maros megye székhelyét Brassó és Kolozsvár előzte meg

• Mínusz 8 Cel-
sius-fokot mértek 
csütörtök reggel 
Csíkszeredában, itt 
volt a leghidegebb az 
országban – közölte 
az Agerpres hírügy-
nökség.

A nagyszebeni regionális mete-
orológiai központ szolgálatos 

meteorológusa, Udo Reckerth szerint 
reggel 7 órakor mérték ezt az értéket, 
utána fokozatosan nőni kezdett a 
hőmérséklet. Hargita megye más te-

lepülésein is fagypont alá csökkent a 
hőmérséklet csütörtök reggel: Maros-
hévízen és Gyergyóalfaluban mínusz 
5, Székelyudvarhelyen mínusz 3, a 
Bucsin-tetőn pedig mínusz 2 fokig 
süllyedt a hőmérők higanyszála. A 
szakember szerint ez nem szokatlan 
a térségben, más években is ehhez 
hasonló értékeket mértek az évnek 
ebben az időszakában. Az előrejel-
zések szerint a következő napokban 
felmelegedés várható, péntek reggel 
azonban még negatív hőmérsékleti 
értékekre kell számítani.

A szeptemberi hónap hidegre-
kordját az 1977-es esztendő tartja, 
amikor 29-én mínusz 10 Celsius-fo-
kot mutattak a hőmérők Csíkszere-
dában.

• Nem vesznek részt a 
kormánypártok a család 
alkotmányos meghatá-
rozásának módosítá-
sáról kiírt népszavazás 
kampányában. 

E rről a szexuális kisebbségek 
jogaiért aggódó európai párt-

családjukat biztosították szerdán a 
szociálliberális kormánykoalíció ve-
zető tisztségviselői. A Brüsszelben 
tárgyaló Viorica Dăncilă szociálde-
mokrata kormányfő a Szocialisták 
és Demokraták Progresszív Szövet-
ségének (S&D) EP-frakciója előtt je-

lentette ki, hogy a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) nem fogja kampánnyal 
befolyásolni a választók döntését, 
mindössze azt tekinti kötelességé-
nek, hogy elmagyarázza, "miről lesz 
szó a referendumon". A PSD elnöke, 
Liviu Dragnea csütörtökön közölte: 
nem kampányolnak, csupán tájé-
koztatnak, mivel a szavazólapon 
szereplő kérdés meglehetősen ho-
mályos. Călin Popescu Tăriceanu, az 
ALDE elnöke elmondta: Brüsszelben 
azt ígérte pártcsaládjának, hogy az 
ALDE nem vesz részt a kampány-
ban, híveit lelkiismereti voksolásra 
buzdítja, a népszavazás után pedig 
„valószínűleg" az élettársi szerződés 
bevezetéséről fog törvénytervezetet 
előterjeszteni.

A székelyföldi városok közül csak 
Marosvásárhely rúghat labdába
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Csíkszereda, az ország hideg pontja Nem kampányolnak




