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Kolozsvár a legdrágább város
Meglepetéseket is tartogat az erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe
• Kolozsvár, Brassó 
és Temesvár után 
Sepsiszentgyörgy a 
negyedik legdrágább 
erdélyi város a tizen-
két górcső alá vett 
település sorában, 
miközben Marosvá-
sárhelyt a legolcsóbb 
négy város között 
találjuk az Erdélystat 
friss elemzésében.

B Á L I N T  E S Z T E R

A z Erdélystat közleménye rá-
mutat: mivel a tizenkét je-
lentős magyar lakossággal 

rendelkező város közül egyértelműen 
Kolozsvár a legdrágább, a kutatás ké-
szítői ezt választották referenciának, 
vagyis a többi város értékeit mindig 
a kolozsvári 100 pontos értékhez vi-
szonyították. A kincses városban a 
legmagasabbak a lakhatási költsé-
gek, a házhoz szállított vendéglátó-
ipari élelmiszerárak, a városon belüli 
utazási költségek (tömegközlekedés, 
parkolás, taxi) és a kultúrafogyasztá-
si kiadások is magasak.  

Rangsor meglepetésekkel

A 7,5 százalékkal olcsóbbnak mért 
Brassóban eközben a lakhatási költ-
ségek számítanak magasnak, ezek 

nagyjából megegyeznek a kolozsvári 
árszínvonallal, és alapvetően ennek 
köszönhető a második helyezés. A 
harmadik legdrágább város Temes-
vár, ahol 8 százalékkal alacsonyabb a 
megélhetés, mint Kolozsváron. A szé-
kelyföldi városok közül a legdrágább 
az élet Sepsiszentgyörgyön, ahol az 
árindex elmaradása csupán 11,4 szá-
zalék Kolozsvárhoz viszonyítva, így a 
negyedik helyezett az Erdélystat rang-
sorában. Szentgyörgyön amúgy a leg-
költségesebb az általános piaci élel-
miszerek beszerzése, illetve relatív 
drága a lakhatás is. A többi területen 

viszonylag olcsó Sepsiszentgyörgy, a 
házhoz rendelhető élelmiszerek, az 
utazás és a kultúrafogyasztás ára-
inak tekintetében a rangsor máso-
dik felében található. Nagyváradon 
eközben 13,5 százalékkal alacso-
nyabb a megélhetés, mint Kolozs-
váron. Szatmárnémetiben átlagosan 
14,9 százalékkal olcsóbbak az árak 
Kolozsvárhoz viszonyítva.

Magas és alacsony költségek

Csíkszereda átlagosan 16,2 száza-
lékkal olcsóbb, mint Kolozsvár. Itt 

viszonylag magasak a lakhatás, a 
városon belüli utazás és a kulturális 
szolgáltatások költségei. Ugyanak-
kor Csíkszeredában a második legol-
csóbb a vendéglátóipari egységekben 
fogyasztható élelmiszerek árszín-
vonala (Kézdivásárhely után), illet-
ve a bolti, piaci élelmiszerárak és a 
sportolási szolgáltatások költségei is 
alacsonyak. Aradon 16,8 százalékkal 
alacsonyabb a megélhetési költségin-
dex, mint Kolozsváron. A lakhatási 
kiadások Kézdivásárhely után itt a 
legkisebbek, és viszonylag olcsók a 
piaci élelmiszerek, illetve a kulturá-

lis szolgáltatások. Marosvásárhely 
a kilencedik a tizenkét város közül, 
itt átlagosan 19,4 százalékkal ala-
csonyabbak a megélhetési kiadások 
Kolozsvárhoz viszonyítva. A lakha-
tási költségek szempontjából közép-
mezőnyben van, illetve a vendéglá-
tóipari élelmiszerek ára is közepes 
színvonalú, más területeken olcsó-
nak számít a város. Egyedül a kul-
turális szolgáltatások árszínvonala 
kiemelkedő. Érdekesség a kutatás 
készítői szerint, hogy az általános 
bolti, piaci élelmiszerekből összeál-
lított bevásárlókosár ára Marosvá-
sárhelyen volt a legalacsonyabb a 
megfi gyelt városok közül.

A legolcsóbbak

A második legolcsóbb város Széke-
lyudvarhely, ahol átlagosan 20 szá-
zalékkal alacsonyabb a megélhetés 
Kolozsvárhoz viszonyítva. Bár a 
lakhatási és utazási költsé-
gek szempontjából inkább a 
középmezőnybe sorolható, a 
relatív olcsó élelmiszerárak, 
a mérsékelt sportolási és kul-
turális költségek jelentősen 
csökkentik a megélhetési in-
dexet. A legolcsóbb város Kézdivá-
sárhely, itt 22,5 százalékkal alacso-
nyabbak a megélhetési költségek 
Kolozsvárhoz viszonyítva. Kézdivá-
sárhelyen az általános bolti, piaci 
élelmiszer kifejezetten drága, az 
átlagárak meghaladják még a ko-
lozsvárit is. Mindezt ellensúlyozza, 
hogy a lakhatás, a vendéglátóipari 
egységekben fogyasztott (jelenleg 
házhoz szállított) kész élelmiszer, 
az utazás és a kultúra költségei Kéz-
divásárhelyen a legkedvezőbbek.

Kolozsváron a lakhatási 
költségek a legmagasabbak

▴  FOTÓ: JAKAB MÓNIKA

Z akariás Zalán rendezésében mu-
tatja be a Csíki Játékszín április 

21-én (szerdán) 19 órától Georges Fey-
deau Bolha a fülbe című klasszikus 
vígjátékát. Az előadás április 24-én és 
25-én 19 órától is látható lesz. 

Bartalis Gabriella színésznő  a 
csütörtöki sajtótájékoztatón elmond-
ta, mivel a városban a sárga járvá-
nyügyi forgatókönyv van érvényben, 
az előadóterem nézőtere csak 30 

százalékos kihasználtsággal 
működhet. Az első, április 
21-ei előadásra már elkelt az 
összes jegy, azt az követőkre 
viszont még vannak helyek. 
Zakariás Zalán rendező a 

sajtóeseményen azt emelte 
ki, hogy igyekszenek ezekben a nehéz 
időkben „egy kis bohózatot” vinni az 
emberek életébe az előadás könnyed 
humora által.  Zakariás Zalánnak a 
Csíki Játékszínben ez az első munká-
ja. Az díszletet Szűcs-Olcsváry Gellért 
tervezte, az előadás jelmeztervezője 
György Eszter. Játsszák: Kozma Atti-
la, Bende Sándor, Kányádi Szilárd, 

Bilibók Attila, Giacomello Roberto, 
Lőrincz András Ernő, Kányádi Anna, 
Márdirosz Ágnes, Szabó Enikő, Bor-
sos Tamás, Tóth Jess, Zsigmond Éva 
Beáta. Jegyek a színház jegypénztá-
rában válthatók 12 és 15 óra között, 
valamint előadások előtt egy órá-
val. Információk, és helyfoglalás 0751-
039026-os telefonszámon lehetséges. 

Az előadásról

Victor-Emmanuel Chandebise és fe-
lesége már-már az unalomig boldog 
házasságban élnek. Egy nap azon-
ban a férj kedvenc nadrágtartóját 
tartalmazó csomag érkezik egy kétes 
hírű lebujból. A szivárványos har-
mónia azonnal szertefoszlik, a félté-
keny feleség névtelen találkára hívja 
társát a Tüzes Kandúr fogadóba, és 
ezzel kezdetét veszi párkapcsolati 
hajsza... (Molnár Rajmond)

Vígjátékot mutat be a Csíki Játékszín
Csősz Boglárka a Székelyhon TV-ben
Noha beállhatna az eltartott feleségek sorába, inkább az álmait való-
sítja meg: színésznő és producer, vállalkozó. Csősz Boglárka sosem áll 
meg, mindig hajtja valami. Nevezték már karrieristának és eltartott fe-
leségnek, de ez őt nem igazán zavarja. „Nem is a férfiakkal van bajunk 
a mai társadalomban, hanem a nőkkel, akik elengedték magukat, akik 
nem motiváltak, akik nem akarnak semmit kihozni az életükből. Ezért 
a többi nőt próbálják meg mindenféle címkével felaggatni vagy esetleg 
bántani. A nőknek a legnagyobb ellenségei mai napig is nők” – jelenti 
ki Csősz Boglárka. A színész-üzletasszonnyal Székely Blanka beszél-
getett a Székelyhon TV Nézőpont című műsorában. „A dinamikus nők, 
akik tisztában vannak önmagukkal, attól érzik sokkal nőiesebbnek 
magukat, ha hagyják őket kibontakozni és szárnyalni. Én azt gondo-
lom, hogy azért mi nők sokkal többre vagyunk képesek, mint amilyen 
kategóriákba minket be szoktak sorolni” – fejti ki Csősz Boglárka. A 
sepsiszentgyörgyi születésű hölgy Magyarországot már meghódította, 
milliomos férjével jelenleg Törökországban él.
A Nézőpont következő adását pénteken 12 órától láthatják a Székely-
hon TV Youtube-csatornáján.

Műsoron Beethoven
A Csíki Kamarazenekar hangversenyén a késői klasszicizmus-korai 
romantika két nagy mesterével találkozhat a közönség. Műsoron: 
Beethoven: Coriolan-nyitány, op. 62; Weber: F-dúr fagottverseny, op. 
75; Beethoven: D-dúr szimfónia, no. 2, op. 36. Időpont és helyszín: 
vasárnap, 18 óra, Csíki Mozi.
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