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Csaknem ötven százalékkal 
drágább egy alapélelmisze-
rekből álló fogyasztói kosár 
Zilahon, mint Bukarestben az 
Országos Statisztikai Intézet 
(INS) adatai alapján készült 
elemzés szerint. Az árakat 
nézve elmondható, hogy az 
erdélyi városokban sok tekin-
tetben drágább az élet.

 » B. E.

H atalmas különbségek mutat-
koznak a Románia különböző 
vidékein gyakorolt élelmisze-

rárak között, ugyanaz a kosár 48 szá-
zalékkal kerül többe Zilahon, mint 
Bukarestben – derül ki az Economica.
net által közzétett elemzésből. A gaz-
dasági portál az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által rendelkezésére bo-
csátott adatok alapján vetette össze, 
mennyibe kerül egy élelmiszerkosár a 
megyeszékhelyeken. A kosárban bur-
gonya, sárgarépa, hagyma, fokhagy-
ma, tej, túró és tojás kapott helyet.

Egy ilyen bevásárlás átlagára Bu-
karestben 53 lej, a legdrágábbnak 
minősített Zilahon viszont 78,4 lej, 
ami jelentős, 48 százalékos különbsé-
get jelent olyan körülmények között, 

hogy a román fővárosban az átlagbér 
is jóval magasabb, mint Szilágy me-
gye székhelyén. Ugyanezért a kosárért 
Temesváron 63 lejt, Kolozsváron pe-
dig 68 lejt kell fi zetni. A különbségek 
abból adódnak, hogy ugyanaz az élel-
miszer lényegesen drágább tud lenni 
az ország különböző vidékein. Az 
elemzésből kiderül, hogy például egy 
kilogramm krumpli ára 1,13 és 2,75 lej 
között alakul, egy kilogramm hagyma 
ára Tulceán és Botoşani-ban 2 lej, ám 

Déván, Csíkszeredában vagy Nagyvá-
radon már 5 lejt kérnek ugyanezért. 
Hasonló különbségeket láthatunk a 
tojás árában is, míg Aradon 90 bani 
darabja, addig például Bákóban az 
átlagár elmegy 1,5 lejig.

Amint arról korábban írtunk, az 
Erdélystat statisztikai szolgálat ápri-
lisban közzétett elemzése arra irányí-
totta rá a fi gyelmet, hogy erdélyi vi-
szonylatban Kolozsváron, Brassóban, 
Temesváron, Sepsiszentgyörgyön és 

BUKAREST A LEGOLCSÓBB, ZILAH A LEGDRÁGÁBB ROMÁNIAI MEGYESZÉKHELY EGY ELEMZÉS SZERINT

Óriási különbségek az élelmiszerárakban

Nem mindegy, hol vesszük. Egy kilogramm krumpli ára 1,13 és 2,75 lej között alakul, a hagyma van, ahol 2 lej, máshol viszont 5 lej
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Nagyváradon a legdrágább a megél-
hetés, miközben Kézdivásárhelyen, 
Székelyudvarhelyen, Nagybányán, 
Marosvásárhelyen és Aradon a leg-
olcsóbb élni. Az Erdélystat az egyes 
városok megélhetési költségeinek 
megállapításához összeállított „fo-
gyasztói kosárban” összesen 43 ter-
mék és szolgáltatás súlyozott árát 
vették fi gyelembe a burgonya piaci 
árától a szemétszállítási díjon át az 
edzőtermi bérletig.

 » Hasonló 
különbségeket 
láthatunk a tojás 
árában is, míg 
Aradon 90 bani 
darabja, addig 
például Bákó-
ban az átlagár 
elmegy 1,5 lejig.

 » KRÓNIKA

K onferencia-központot terveznek 
Nagyváradon a kulturális, tu-
dományos és üzleti turizmus 

fejlesztésére – a beruházást közö-
sen hozná tető alá Bihar megye és a 
Körös-parti város önkormányzata. 
A megállapodás értelmében az új köz-
pontban találkozókat, kongresszu-

sokat és konferenciákat szerveznek 
majd. A létesítményt a Bihar megyei 
közgyűlés sajtóosztályának tájékozta-
tása szerint a sportgimnázium pályá-
ja, a Partenie Cosma Főgimnázium, a 
Gheorghe Șincai Megyei Könyvtár, a 
Körösvidéki Múzeum, a Bihar megyei 
Munkaügyi Felügyelőség, a Számve-
vőszék új székhelye és a Fogaras utca 
által határolt területre építik, azon a 

környéken, ahol már nagyrészt meg-
épült egy sportcsarnok, és stadion 
építését is tervezik.

 „Nagyvárad és Bihar megye fejlődé-
sének egyik fontos eleme az idegenfor-
galom és a kultúra. A turisztikai rész 
esetében olyan helyzetben vagyunk, 
hogy fejleszteni tudjuk a kulturális, tu-
dományos és üzleti turizmust, így elis-
mert embereket tudunk Nagyváradra 

Konferencia-központtal a kulturális és üzleti turizmusért

 » Ilie Bolojan 
úgy számol, leg-
később 2025-ig 
elkészülhet az 
új központ, ám 
reméli, hogy még 
ennél hamarabb 
átadhatják. 

és Bihar megyébe meghívni” – érvelt 
a beruházás szükségessége mellett 
Ilie Bolojan, a megyei közgyűlés elnö-
ke. Mint hangsúlyozta, szükség van a 
korszerű szabványoknak megfelelő 
felszereltségű konferencia-központra, 
ugyanis a  jelenlegiek vagy nem meg-
felelőek, vagy túl régiek. „Vannak né-
hány száz férőhelyes termeink, azon-
ban nem rendelkezzünk olyannal, 
ami nagy események helyszínéül szol-
gálhat. Vannak olyan intézményeink, 
amelyek hozzájárulnak a kulturális 
élet gazdagításához, de ehhez infra-
struktúrára van szükségük. Korlátozott 
azon helyiségek száma, ahol jelenleg 
működhetnek, állandó vitatéma a 
színház vagy a fi lharmónia termeinek 
használata. Ezenkívül egyes esetekben 
bizonyos termek akusztikája nem meg-
felelő. Egy ilyen helyiség, amit építeni 
fogunk, koncertterem is lehet” – rész-
letezte az elképzeléseket Nagyvárad 
korábbi polgármestere. Elmondása 
szerint ebben a konferencia-központ-
ban helyet kapnának a nagyváradi füg-
getlen művészek is.

Bolojan úgy számol, legkésőbb 
2025-ig elkészülhet az új központ, ám 
reméli, hogy még ennél hamarabb 
átadhatják. A beruházást a megyei 
önkormányzat fi nanszírozza, az épü-
let körüli zöldövezetek, parkolók, a 
parkok és a bekötőutak kialakításá-
ért pedig a helyi önkormányzat felel. 
A hivatalos tájékoztatás szerint 2021. 
szeptember 1-ig a város saját költség-
vetéséből elkészíti a szükséges város-
rendezési terveket, a megyei önkor-
mányzat pedig decemberig előkészíti 
az új konferencia-központ terveihez 
szükséges műszaki dokumentációt.

Alaposan megtépázta a romániai idegenforgalmat a koronavírus-világjárvány

Az első három hónapban Romániában, 24,7 százalékkal, 2,608 millióra csökkent a vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 
a tavalyi év azonos időszakához mérten – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által tegnap nyilvánosságra hozott adatsorokból.  A 
belföldön utazó turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 13,9 százalékkal, 2,459 millióra csökkent, a külföldi turistáké 75,5 százalékkal, 
149 100-ra apadt. A kereskedelmi szálláshelyekre érkező vendégek száma 20 százalékkal, 1,410 millióra csökkent. A belföldi turisták száma 
9,9 százalékkal, 1,346 millióra apadt, 
míg a külföldieké 77,2 százalékkal 
maradt el a tavalyitól, miután 64 500 
külföldit láttak vendégül a román 
kereskedelmi szálláshelyek. Márci-
usban ugyanakkor a vendégéjszakák 
száma 61,6 százalékkal, 781 ezerre 
nőtt a tavalyi év harmadik hónapjá-
hoz képest. A kereskedelmi szállás-
helyekre érkezett vendégek száma is 
78 százalékkal, 143 ezerre emelke-
dett éves összevetésben. Tavaly 51,6 
százalékkal, 14,444 millióra csökkent 
a vendégéjszakák száma előző évhez 
mérten a koronavírus-járvány miatt. A 
kereskedelmi szálláshelyekre érkező 
turisták száma is 52,3 százalékkal, 
6,335 millióra apadt, ebből 5,882 
milliót a belföldi vendégek tettek 
ki, akiknek száma 44,5 százalékkal 
csökkent 2019-hez mérten. A külföldi 
vendégek száma 83 százalékkal, 453 
ezerre zsugorodott. Kevés turista csengetett. Negyedével csökkent a Romániában töltött vendégéjszakák száma




