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Már szilveszterre  készülnek
Még csak október, mégsem nagyon akad kibérelhető kulcsosház
• Noha még október elején 
járunk, a vendéglátásban 
már hetek óta szilveszter-
re készülnek: kibérelhető 
kulcsosház már nemigen 
akad, a szállodák is ér-
tékesítették csomagjaik 
jó részét, és az utazási 
irodáknál is folyamatosak 
a foglalások. Mivel egy 
nagyon keresett időszak a 
szilveszteri, az árak igen-
csak magasak: jól a pénz-
tárcánkba kell nyúlnunk, 
ha nem otthon kívánjuk 
búcsúztatni az óévet.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

V an, aki egy külföldi nagyváros 
pezsgésére, mások egy wellness-
hotel kényeztetésére vágynak, vagy 

épp egy hegyek között megbúvó kulcsosház 
nyugalmára valahol a „világ végén”. Szá-
mos lehetőség kínálkozik azoknak, akik 
nem otthon kívánnak szilveszterezni, mind-
egyikben közös azonban, hogy sokba kerül.

Az igényes kulcsosházak kelendők

Az Erdelyivendeghazak.ro szállásközvetí-
tő portál működtetője, Nagy Árpád szerint 
akik most kezdenek el kulcsosházat keresni 
szilveszterre, igazából már elkéstek, a jobb 
házakat ugyanis már az év elején lefoglal-
ják a szilveszteri időszakra. „Még vannak 
szabad szállások, de amelyik megmaradt, 
annak valamilyen oka van: vagy nincs 
arányban az árral, amit nyújtani tud a ház, 
vagy túl magas az ára a többihez képest, 
esetleg nagyon szegényes a felszereltsége” 
– mondja Nagy Árpád a Székelyhonnak. 
Kérdésünkre hozzáteszi, egy jó kulcsosház-
nak manapság sok mindent kell nyújtania, 
nem árt például, ha van benne egy dézsa, 
egy szauna, amellett hogy mindennel jól 

felszerelt. Ugyanakkor minél kényelmesebb 
a fűtése, annál kelendőbb, hiszen senki sem 
szereti, ha minden órában meg kell rakni a 
tüzet vagy éjszaka fel kell kelni tüzelni, kü-
lönben reggelre kihűl a ház. „Akinek annyi 
pénze van, hogy szilveszterre házat bérel, 
annak bizony igénye is van” – mondja Nagy 
Árpád, rámutatva, hogy a házak ára válto-
zó, de attól függően, hogy mekkora és mit 
nyújt, olyan 500 eurótól 1500 euróig terjedő 
skálán lehet kibérelni ezeket.

Olcsóbb Rómában, mint Bálványoson?

A marosvásárhelyi World Travel utazási 
irodában azt tapasztalják, hogy körülbelül 
egy hónapja már elkezdődött a szilveszteri 
utak, kiruccanások foglalása. Mint Ilyés Lo-
ránd utazási ügynök elmondta, alapvetően 
három kategóriáról tud beszélni: van, aki 
klasszikus városlátogatást foglal óévbúcsúz-
tatóra, és például Rómában, Lisszabonban, 
Milánóban vagy Párizsban szilveszterezik. 
Emellett még wellnesshotelekben foglal-
nak előszeretettel szilveszteri csomagot a 
kliensek, ez esetben főként belföldi vagy 
határ menti magyar szállodákat választa-
nak, például Gyulán, Hajdúszoboszlón, 

Debrecenben. A harmadik kategória pedig 
a hegyvidéki szállodák, amelyeket inkább 
a túrázni, sízni vágyók vesznek igénybe, 
legyen az Brassópojánán vagy különböző 
ausztriai üdülőtelepeken. „Sajnos, a belföldi 
árak eléggé el vannak szállva, a szilveszteri 
árak amúgy is sokkal magasabbak, mint az 
év többi felében, de az üdülési csekkek miatt 
tavalyhoz képest is 25–30 százalékos drá-
gulást tapasztalunk” – mutat rá az utazási 
ügynök. Példaként megemlíti, hogy nemrég 
foglalt római szilvesztert, komplex csomag 
repülőjeggyel, belvárosi szállodában két 
főre 650 euró, ehhez képest az egyik bálvá-
nyosi szállodában fejenként 400 euróért kí-
nálják a szilveszteri csomagot. Ilyés Loránd 
elmondta, vannak a kínálatukban egzoti-
kus szilveszteri ajánlatok is, de azt kevesen 
engedik meg maguknak, hogy például Balin 
szilveszterezzenek 2000 euróért fejenként. 
Ha valaki el akar menni Balira, az év másik 
felében is megteheti körülbelül félennyi-
ért. „Mi szoktuk javasolni a vendégeknek, 
hogy ha nem ragaszkodnak a szilveszteri 
periódushoz, menjenek el kikapcsolódni 
pár nappal később, mert szilveszterkor min-
den két-háromszoros áron van, a repjegytől 
kezdve a szállásig” – összegez a szakember.

November végéig minden elkel

Szilveszteri láz van a szovátai Ensana 
(volt Danubius) gyógyszállodákban is: 
Godra Árpád értékesítési és marketingi-
gazgató elmondása szerint a két szállo-
da teljes kapacitásának több mint felét 
értékesítették már az év végére, egészen 
pontosan 263 szobát, de a tapaszta-
lat azt mutatja, hogy november végéig 
minden elkel majd. „Többnyire belföldi 
vendégeink vannak, román ajkúak, így 
programmal is eszerint készülünk majd. 
Leggyakrabban négyéjszakás csoma-
gokat választanak a vendégek, ebben 
benne van a szilveszteréjszakai parti, 
valamint az újévi bál is, vagyis két dísz-
vacsora, de tűzijáték, zenekar is” – fo-
galmaz Godra. Az árakról érdeklődve 
megtudtuk, szilveszterkor jóval maga-
sabb árakkal dolgoznak, a csomagok 
ára pedig dinamikus, vagyis ahogy a 
foglaltság nő, úgy növekszik a csomag 
értéke is, jelenleg még 2280 lejért lehet 
egy főre 4 éjszakás szilveszteri csomagot 
foglalni a négycsillagos szállodában, a 
négycsillagos superiorban pedig ugyan-
az 2580 lejbe kerül fejenként.

A belföldi szállásokért mélyen zsebbe 
kell nyúlni. Drága szilveszteri csomagok
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A Sapientia nevet viseli a legújabb baktériumnemzetség

A tudomány számára egy újabb, eddig 
ismeretlen baktériumnemzetséget, 
illetve fajt tenyésztettek ki és azono-
sítottak a Szent Anna krátertóból a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem (EMTE) és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) mikrobio-
lógusai, Felföldi Tamás (ELTE, Buda-

pest) mikrobiológus irányításával. Az 
új baktériumnemzetséget Sapientia 
aquatica néven jegyezték be.  A kutatás 
eredményeit a szakterület egyik legel-
ismertebb tudományos folyóiratában is 
közölték. „Az elnevezésben a Sapientia 
szó arra utal, hogy a baktériumot a 
Sapientia egyetem laboratóriumaiban 

izolálták, az aquatica fajnév pedig a 
vízi eredetre vonatkozik. A felfedezett 
baktériumra jellemző, hogy többféle 
cukor- és zsírmolekula lebontására 
képes, és ezáltal szerepet játszik a 
krátertó tápanyag-körforgalmában” 
– fejtették ki a Sapientia egyetem 
közleményében. Egyébként nem ez 

az egyetlen új baktériumnemzetség, 
amelyet a két egyetem mikrobiológusai 
és diákjai felfedeztek a krátertóból, 
ugyanis korábban Máthé István oktató 
vezetésével tartott kutatások során 
Siculibacillus lacustris elnevezéssel új 
baktériumnemzetséget, illetve Rhizobi-
um aquaticum névvel új fajt írtak le.




