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• Rendkívüli ütemben 
drágultak az elmúlt 
hónapokban az épí-
tőipari termékek. Oly-
annyira elrugaszkod-
tak az értékek, hogy 
már nem meglepő, 
ha csak huszonnégy 
órás stabil árajánlatot 
vállalnak a forgalma-
zók. Tanácsot a szak-
emberek sem tudnak 
adni, szerintük csak 
annak nem változik az 
ára, ami már meg van 
vásárolva.

KORPOS ATTILA

Nagy Levente családi vállal-
kozóként vállalja el kisebb 
lakó- és hétvégi házak 

építését, illetve felújítását Szé-
kelyföld-szerte. Megkeresésünkre 
elmondta, noha nincs rálátása 
minden építőipari nyersanyagra, 
de amelyekkel ő is dolgozik, azok-
nak rohamosan megnőtt az ér-
tékük az elmúlt időszakban. „A 
festékanyagok, lakkok hosszú ide-
je stagnáló piaci áron voltak elér-
hetők. Aztán az idei év elején egy 
csapásra tíz-tizenöt százalékkal 
lett drágább kivétel nélkül minden 
termék, még az olcsóbb kategóriá-
júak is” – részletezte. Hozzátette, 
nem a forgalmazó emelt önké-
nyesen árat, mivel több helyről 
érdeklődve is általános drágulást 
tapasztalt. Megemlítette még a 

hőszigetelő anyagok jelentős drá-
gulását: a minőségi kőzetgyapo-
tért és a hungarocellért (homlok-
zati hőszigetelésre használható 
lapért) mélyen zsebbe kell nyúlni 
idéntől, ugyanis csaknem duplájá-
ra nőtt az áruk. A fémből készült 
tetőszerkezeteket csaknem hatvan 

százalékkal drágábban tudja be-
szerezni 2020-hoz képest, de a te-
tőcserepek is átlagosan húsz szá-
zalékkal kerülnek többe.

Válsághelyzetet hitellel?

„Az éremnek két oldala van. Aki 
épít és van rá kerete, az nem vissza-
kozik és nem áll el a szándékától 
a drágulás ellenére sem. Ellenben 
az, aki behatárolt tőkével rendelke-

zik és nem tudja tartani a lépést az 
árakkal, az nehéz helyzetbe kerül” 
– értékelte a megrendelők oldaláról 
a drágulást. Bevallotta, az év első 
felében több megrendelője is banki 
hitelt vett igénybe a folytatás érde-
kében, de néhány kliense kényte-
len volt leállni a munkálatokkal, 

mert egyszerűen elfogyott a pénze. 
„Van olyan kliensem, aki Ytong tég-
lát vásárolt tavaly augusztusban, 
a munkálatok egyéb okokból nem 
kezdődtek el, és túl akart adni raj-
ta. Meglepődve tapasztalta, hogy 
hét-nyolc hónap leforgása alatt a 
tégla köbméterének ára csaknem 
harminc százalékot drágult, így 
még ő is jelentős haszonnal egy 
nap alatt túladott rajta” – magya-
rázta példával a jelenséget. Ellen-

ben leszögezte, nem egyedi, csak 
Romániát sújtó a probléma: a nem-
zetközi piacon is hasonló emelke-
dés tapasztalható. Rámutatott, bár 
jelenleg is a plafont súrolják az 
ingatlanárak, a mostani drágulás 
az év második felében csak tovább 
emeli az értéküket. 

Szinte minden

Az egyik legnagyobb székelyföldi 
építkezési lerakat vezetőjét kérdezve 
megtudtuk, a vasazat és a műanyag 
alapanyagú termékeknél tapasztal-
tak kiugró árnövekedést, de összes-
ségében szinte minden építőipari 
terméket 20 és 40 százalékkal drá-
gábban tudnak beszerezni. „Nem-

zetközi viszonylatban majdnem 
minden nyersanyag megdrágult. 
Ennek egyik oka, hogy gyártóhiány 
van szerte a világon: mára a nagyobb 
gyártók felvásárolták a kisebb vállal-
kozásokat, így az a kevés, nemzetkö-
zi szinten multinacionális cég diktál-
ja az árak alakulását” – részletezte. 
Mint kifejtette, Romániában szinte 
nem létezik alapanyaggyártás, így 
ők is importra szorulnak, ami szintén 
nem kedvez a piaci árnak. „Tegyük 
hozzá, hogy a mostani drágulási hul-
lámmal sem értük el a nyugati piac 
értékeit. Például az osztrák tulajdo-
nost nem igazán érdekli, hogy meny-
nyi az itteni emberek keresete. Ő arra 
törekszik, hogy minél egységesebb 
áron tudja értékesíteni a termékeit” – 
tudatta a vállalkozó. 

Még meddig?

A Székelyföld több városában is lera-
katokkal rendelkező üzletlánc veze-
tője a gyárak hiánya mellett még ab-
ban látja a problémát, hogy Hargita 
megye híján van a nagy volumenű 
beruházásoknak, ami akár több 
hónapon keresztül is munkalehető-
séget biztosítana. „Az építőiparban 
jártas szakemberek jelentős száma 
elöregedőben van, utánpótlás pedig 
gyakorlatilag nincs. Egyre kevesebb 
fi atalt vonz az építőipari vállalkozás 
létrehozása, ugyanakkor a mun-
kások sok esetben semmilyen kép-
zettséggel nem rendelkeznek, így 
nem is tudnak minőségi munkát 
hátrahagyni” – vázolta a probléma 
sokrétűségét. A drágulás kapcsán 
megjegyezte, senkinek nem adtak 
idén tanácsot üzleteikben. „Őszintén 
mondom, ha saját magamnak kelle-
ne most építenem, én sem tudnám 
eldönteni, hogy belevágjak-e vagy 
sem. Ami biztos, hogy olcsóbb nem 
lesz, de hogy hol áll meg a drágulás, 
nem tudom” – összegezte.

A hőszigetelő anyagok 
sokkal drágábbak, mint korábban
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Marosvásárhelyen 2018-ban még 
működött a főtéren, a Kul-

túrpalota szomszédságában egy 
nyilvános illemhely, azóta 

azonban arra is lakat ke-
rült. Rozsdaette lakat van 
a Petőfi  téri közvécén is, mi 
több vannak, akik szeme-
teskukaként használják az 
oda levezető lépcsőket, kis 

teret. Egyedül a Színház téri 
aluljáróban van közvécé, de ezt csak 

a helyiek ismerik, sehol nem jelzik az 
idegenek számára. A korábbi évek-
ben azok a helybéliek, de turisták is, 
akik a központban kerestek illemhe-
lyet, betérhettek egy-egy vendéglő-
be, gyorsétterembe, de ez ma már, a 
koronavírus-járvány miatti szigorítá-
sok miatt egyre kevésbé lehetséges.

Kevés a lehetőség

Hétvégén városnapok lesznek, ami 
azt jelenti, hogy egyebek közt lovas 
felvonulást, koncerteket és kiállí-
tások tartanak a várban, így több 
száz ember fog ott megfordulni. 

Az egyik ismert és rendezvények 
esetén gyakran használt közvécé 
a városháza által működtetett ven-
déglőben volt, ez azonban jelenleg 
zárva van. Akit a vár területén ér 
utol a szükség, betérhet az egyet-
len működő vendéglő mosdójába 
(ha beengedik), vagy használhatja 
a vársétány felőli bejárat melletti 
bástya földszintjén lévő, kevésbé 
ismert illemhelyet. A Székelyhon 
érdeklődésére Soós Zoltán polgár-
mester elmondta, hogy a Petőfi  té-
ren, a vár szomszédságában és a 
Kultúrpalota mellett lévő nyilvános 

illemhelyek olyan leromlott álla-
potban vannak, hogy azok felújítá-
sára legalább fél évre lesz szükség. 
Így, áthidaló megoldásként mobil 

vécéket fognak bérelni és elhelyez-
ni a városban, többek között a Szín-
ház téren és a Várban, valamint a 
Somostetőn is.

Mobil vécéket helyeznek ki Marosvásárhelyen
• Mivel idén nincs pénz és elegendő idő a marosvásárhe-
lyi központi nyilvános illemhelyek felújítására, mobil vécék 
kihelyezését tervezi a városvezetés. A költségvetésben 
négy ilyen típusú illemhely bérlésére hagytak jóvá pénzt.

A Kultúrpalota szomszédságában 
és a Petőfi téren is lakat fogadja 
az illemhelyre igyekvőket
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Dráguló építőanyagok
Hónapok óta egyre csak emelkedik az építőipari termékek ára




