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Sok esküvőszervező cég nem 
fogja megérni a jövő évet – 
vetítik előre pesszimistán a 
Krónikának nyilatkozó érin-
tettek, akik – sorstársaikkal 
egyetemben – tavasszal még 
arra számítottak, hogy au-
gusztus–szeptemberben már 
visszatér a „régi életstílus”, 
és újra lehetnek lagzik. Ehhez 
képest még most sem látszik a 
fény az alagút végén, a fi atalok 
nagy napjának megszervezése 
helyett most is azzal foglalkoz-
nak, hogy 2021-ben találjanak 
egy szabad időpontot. A párok 
valamivel könnyebben viselik 
a helyzetet.

 » BÁLINT ESZTER

„Ha 2019-ben bárki azzal mert vol-
na viccelődni, hogy a következő 
évben elmaradnak az esküvők, ne-
tán az egész szezon kimarad, ak-
kor azt biztosan hangosan szembe 
nevették volna, mivel semmilyen 
racionális alapja nem volt. Sajnos 
az idei év bebizonyította, hogy tör-
ténhetnek olyan nem várt, világot 
átívelő problémák, amelyek ke-
resztül tudják húzni akár több mil-
liárd ember életét” – foglalta ösz-
sze a Krónika megkeresésére Rádi 
Melinda nagyváradi esküvőszer-
vező, a M’linda Wedding Planner 
vezetője. Hozzátette: az esküvői 
szektor ilyen mértékű kiesést még 
nem szenvedett el a rendszerváltás 
óta. „Amióta a demokratikus rend-
szernek köszönhetően magánvál-
lalkozók ezrei közreműködésével 
felépült az esküvői szolgáltatói 
szektor Romániában, azóta ilyen 
krachhal még nem kellett szem-
benéznie ennek az ágazatnak” – 
mutatott rá a helyzet súlyosságára 
Rádi Melinda. Mint részletezte, az 
idei év első felében mindenki meg-
torpant, nem tudott mit kezdeni a 
kialakult helyzettel, nem volt köve-
tendő példa, hogy mi alapján szer-
vezzék át a párok az esküvőjüket, 
ezért egy-két hónapig mindenki 
várta, hogy „kitisztuljon a köd”. 
Amint egyre jobban kikristályoso-
dott, hogy tömegrendezvények a 
nyár elején valószínűleg nem lesz-
nek, akkor kezdett kettéoszlani a 
házasulandók tábora: az egyik fél 
– bízva a koronavírus-világjárvány 
rövid kifutási idejében – az idei 
őszi dátumokat kezdte el nézeget-
ni, míg a másik tábor nem akart 
bizonytalanra menni, azonnal egy 
2021-es lakodalmat kezdett el meg-
szervezni a szolgáltatókkal.

Újratervezés után jöhet
az újraszervezés
„Sajnálatos módon a jelenlegi hely-
zet már egy fokkal ismét rosszabb, 
mint ezelőtt egy hónappal, hiszen 
a napokban tették több megyében 
is kötelezővé a védőmaszk viselé-
sét forgalmasabb közterületeken, 

TOVÁBBRA IS AZ ÚJRATERVEZÉS JELLEMZI AZ ESKÜVŐSZERVEZŐ CÉGEK MINDENNAPJAIT, SOKAN CSŐDBE MEHETNEK

Rémálommá vált az álomesküvők megszervezése

Kültéren az 50 fős létszám megengedett, ezért a párok a szűk körűre kényszerített lakodalmakhoz nem igénylik a rendezvényszervező szolgáltatását

 » A párok jól 
kezelik a kiala-
kult helyzetet, 
higgadtan igye-
keznek új alter-
natívát találni, és 
a szolgáltatók is 
nyitottak, közre-
működőek, és a 
kialakult helyzet 
miatt nem kérnek 
el semmilyen 
pluszdíjat egy 
esetleges átszer-
vezés miatt.

 » Az eskü-
vőszervező 
tapasztalatai 
alapján azok a 
párok, akik ko-
rábban nyár végi, 
őszi időpontra 
halasztották 
esküvőjüket, 
most új időpon-
tot kénytelenek 
keresni. Ez pedig 
egyáltalán nem 
könnyű feladat, 
mert a helyszínek 
már rég beteltek. 

villamosmegállókban, piacokon vagy 
egyéb nagyobb embertömeget felvo-
nultató, szabadtéri rendezvényen. 
Beltéren pedig továbbra sem lehet 
100–150 fős rendezvényt tartani” – 
húzta alá az esküvőszervező. Mint 
kifejtette, a párok közül – a kilátás-
talan helyzet ellenére – néhányan 
még mindig hisznek idei esküvő-
jükben. Vannak, akik áttették az év 
első felében esedékes esküvőjüket 
októberre vagy novemberre, és a mai 
napig bíznak abban, hogy ez járható 
út lesz. Amennyiben idővel kiderül, 
hogy ez a verzió sem lesz kivitelezhe-
tő, az utolsó szabad időpontok után 
kapkodva, a jövő évi dátumokra 
csapnak majd le. Szomorú és elke-
serítő a kialakult helyzet, ám ennek 
ellenére – a váradi esküvőszervező 
tapasztalatai szerint – a párok jól ke-
zelik a kialakult helyzetet, higgadtan 
igyekeznek új alternatívát találni és 
a szolgáltatók is nyitottak, közremű-
ködőek, és a kialakult helyzet miatt 
nem kérnek el semmilyen pluszdíjat 
egy esetleges átszervezés miatt.

Túlságosan optimista volt
a szolgáltatószektor
Ami viszont a szolgáltatókat illeti, 
sokkal súlyosabb a gond. „Sokan 
kizárólag ebből a szektorból éltek, 
így bevételeik konkrétan nullára es-
tek, vállalkozások is mehettek tönk-
re csendben a háttérben. A legtöbb 
szolgáltató – sajnálatos módon – 
ebbe a kategóriába tartozik, hiszen 
míg a fotós »átprofi lálja« magát 
termékfotóssá, vagy a videós fi lmez 
szabadtéri színházi előadásokat, 
interjúkat, addig az esküvői dekorá-
ciókat készítőnek nincs mit feldíszí-
tenie, a menyasszonyiruha-kölcsön-
zőnek nincs kinek eladnia a ruhákat, 
a zenekarnak nincs, ahol zenélnie, 
hiszen minden csoportosulás tiltott, 
és a rendezvénytermek is üresen 
konganak” – illusztrálta a helyzetet 
Rádi Melinda. Hozzátette, nem ál-
lunk messze attól, hogy a jövőben 
egyetlen pár se mondhassa el: 2020-
ban olyan hangulatban és annyi fő-
vel tartotta meg esküvőjét, ameny-
nyivel eredetileg szerette volna. „A 

fertőzöttek száma meghaladja a napi 
ezret, így racionális elgondolás alap-
ján az idei esküvők esélye roppant 
kicsire zsugorodik. A szolgáltatók 
továbbra is megrekedve, a jövő évi 
naptár túlzottan tele, és a párok to-
vábbra is szoronganak, hogy vajon 
mikor tarthatják meg életük egyik 
legszebb napját szeretteikkel” – fo-
galmazott az esküvőszervező. 

Nagyváradi paradoxon ugyanak-
kor – irányította rá a fi gyelmünket 
Rádi Melinda –, hogy alig 20 kilomé-
terrel arrébb, a román–magyar határ 
másik oldalán már megengedettek 
a 200 főt nem meghaladó rendezvé-
nyek, amelyekbe az esküvők 99 szá-
zaléka beletartozik.

„Mi, rendezvényszervezők
meghaltunk egy kicsit”
Hasonló tapasztalatokról számolt 
be megkeresésünkre Szabó Tekla, 
a maroshévízi székhelyű Urmánczy 
Events tulajdonosa, aki éppen csak 
elindította és máris kényszerszünet-
re kényszerült vállalkozásával: ren-

dezvénysátor, -bútor bérbeadásával 
és esküvői ajándékokat is kínáló 
webshopjával segít a fi ataloknak, 
hogy minden álmuk teljesüljön 
életük nagy napján. „Most vissza-
gondolva, túl optimista voltam, és 
nemcsak én, hanem az egész szak-
ma. Április végén az tűnt a lehető 
legpesszimistább forgatókönyvnek, 
hogy csak július 15-én nyithatnak 
meg beltéren is a vendéglők, és 
csak a 100 fős kültéri rendezvé-
nyeket engedélyezik” – idézte fel 
a meghiúsult terveket. Hozzátette: 
akkor próbálta más európai orszá-
gok korlátozó intézkedéseit fi gyelve 
„megjósolni”, mi várható nálunk, 
de a fertőzöttek számának ilyen 
mértékű megugrására nem szá-
mított, ahogy a lakosság többsége 
sem. „Most ott tartunk, hogy szóba 
sem jöhetnek a lazítások a családi 
rendezvényeket illetően. Ráadásul a 
tánc is tilos. Ezt végképp nehéz el-
fogadtatni valakivel, aki ünnepelni 
szeretne. Őszintén szólva, mi, ren-
dezvényszervezők meghaltunk egy 

kicsit” – mondta szomorúan Szabó 
Tekla. Mint emlékeztetett, kültéren 
most megengedett az 50 fős lét-
szám, ami a beltéri további 20 fővel 
együtt igazából a tágabb családot 
jelenti, esetleg a baráti társaságot. 
Ezekhez a szűk körűre kényszerített 
kis lakodalmakhoz, ballagásokhoz, 
keresztelőkhöz, születésnapokhoz 
viszont nem is igényelik a rendez-
vényszervező szolgáltatását, a csa-
lád úgy érzi, az ismerősök, rokonok 
segítségével megbirkózik a feladat-
tal. Az ilyen események többségét 
a vendéglők teraszán tartják, ideá-
lis esetben kis tetővel, fi lagóriával, 
öreg fa lombjával fedett helyen, na-
gyon ritkán bérelnek sátrat, inkább 
vállalják a kockázatát annak, hogy 
az eső elmossa a nagy napot, mint 
ahogy azt sem bánják, ha a nap tűz 
végig a vendégek fejére, az ételre, 
italra. „Tulajdonképpen érthető ez 
a hozzáállás, hiszen a sátor, a ren-
dezvénybútorok bérlése valóban 
költséges lehet. Ezeknek a költségét 
csak egy nagyobb méretű, legalább 

százfős rendezvény tudja kihozni” – 
mutatott rá a rendezvényszervező.

Tapasztalatai alapján azok a pá-
rok, akik korábban – bízva a vendég-
lők benti helyiségeinek megnyitásá-
ban – augusztus végi, szeptemberi, 
októberi időpontra halasztották es-
küvőjüket, most új időpontot kény-
telenek keresni. Ez pedig egyáltalán 
nem könnyű feladat, mert a hely-
színek már rég beteltek. A fi atalok 
amúgy az ő tapasztalatai szerint is 
mostanra már elfogadták a helyzetet. 
Jellemző ugyanakkor, hogy sokan 
félnek kitenni szeretteiket a vírus-
veszély kockázatának, többen azért 
is halasztanak, mert az idősebb ge-
nerációt nem éreznék biztonságban. 
„Az esküvőszervezői szakma nagyon 
megsínylette ezt a szezont, mindenki 
várta az őszt, amikor igyekszik pótol-
ni az elmaradásokat. A szakmában 
többen átmenetileg más munka után 
néztek. Azonban sok cég nem fogja 
megérni a következő szezont, amikor 
rengeteg felkérés lesz” – összegzett 
nem túl derűlátóan Szabó Tekla.
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