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JÖVŐRE HALASZTOTTÁK A 2020-BAN TERVEZETT LAKODALMAK 90 SZÁZALÉKÁT

„Oltári” nagy összeomlás
az esküvőszervezésben

Az újratervezés újratervezése jellemezte idén a koronavírus-világjárvány mi-
att mindennapjainkat és a gazdaság szinte valamennyi ágazatát. Nem kivétel, 
sőt inkább az egyik olyan szektor, amely a leginkább megszenvedte a 2020-as 
évet, az esküvőszervezés. Mint a friss statisztikai adatok is mutatják, keve-
sebb házasságkötést jegyeztek az erdélyi megyékben a koronavírus-járvány 
jellemezte hónapokban a tavalyi év hasonló időszakához képest, és itt most 
csak a polgári esketésről beszélünk, amire még csak-csak rászánták magukat 
a párok, amelyek lemondani kényszerültek az álomesküvőről. Két, az eskü-
vőszervezői ágazatban tevékenykedő vállalkozónővel végigkövettük az idei 
évet, most pedig mérleget vonunk a 2020-as évről, és próbálunk előretekinte-
ni arra, hogy mi várható jövőre, miután mindannyiunk számára elérhetőnek 
tűnő távolságba került a koronavírus elleni vakcina.

Ritka pillanat. Leginkább csak szabadtéri esküvőket lehetett tartani nagyobb vendégsereggel idén, de a legtöbben halasztottak

Szilveszter hegyekben,
egzotikus tájakon
Bár a koronavírus-világjárvány és 
a pandémia terjedésének megfé-
kezése érdekében foganatosított 
óvintézkedések miatt az idén a 
szilveszter is eltérő lesz a koráb-
ban megszokottaktól, sokaknak 
nem szegte kedvét „az új nor-
malitás”, és elutaznak. Sokan 
a hegyekben, mások egzotikus 
helyszíneken kívánják köszönteni 
az új évet.  6.»

Zajlik az egészségügyi
dolgozók oltása
Folytatódott tegnap az egész-
ségügyi személyzet koronavírus 
ellenzi immunizálását célzó oltási 
kampány: a kór ellen az első vo-
nalban küzdő tíz kórházzal együtt, 
ahol már vasárnap óta oltják az 
egészségügyi dolgozókat, tegnap 
újabb, másodvonalas intézmé-
nyekben is elkezdődött az oltási 
kampány. Eközben London enge-
délyezte az Oxfordi Egyetem és az 
AstraZeneca vakcináját, amire az 
EU-ban még várni kell.  5.»

Büdzsé-előkészület
megszorításokkal
Befagyasztják jövőre a közalkal-
mazottak bruttó bérét, de jövőre 
is lesznek 1450 lej értékű üdülési 
csekkek – többek között ezt írja 
elő az a sürgősségi kormányren-
delet, amelyet tegnapi ülésén 
fogadott el a bukaresti kabinet. 
Florin Cîțu miniszterelnök elmon-
dása szerint nem lehet fi gyelmen 
kívül hagyni, hogy Romániában 
– sok más országhoz hasonlóan – 
válság van.  6.»

 »  A rendez-
vényszervező 
cégek kivárnak, 
a legtöbb ilyen 
vállalkozás szü-
netelteti a tevé-
kenységét, vagy 
megpróbáltak 
2020-ban más 
munkát vállalni.
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Egészséget, boldog új évet kívánunk!

Tisztelt olvasóink!
Következő lapszámunk

a január 1-jei munkaszüneti
nap miatt január 4-én,

hétfőn jelenik meg.

Akiről Jézus lábát „mintázták”
– Gy. Szabó Béla örökségéről 1–2.

Humorral mutat görbe tükröt
a társadalomnak a kézdivásárhelyi
Pittyes 2-es és Gyufa  2.»
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