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HIÁBA A NAGY VÁRAKOZÁSOK, IDÉN IS ELMARADHAT A „LAGZIÁTTÖRÉS”

Remény és bizonytalanság
övezi az esküvőszervezést

Még nem lélegeztek fel sem a házasodni vágyó fi atal párok, sem az eskü-
vőszervezésben érdekelt vállalkozók a koronavírus-járvány terjedésének 
megfékezését célzó intézkedések meglebegtetett lazítása hallatán. Sokan 
reménykednek abban, hogy idén lesznek lagzik, az óvatosabbak viszont 
inkább jövőre vagy 2023-ra halasztják életük nagy napját. Az esküvőszerve-
ző cégek viszont egyre nehezebben húzzák: sokukat fenyegeti csőd, ha nem 
kezdhetik mielőbb újra tevékenységüket. A Krónikának nyilatkozó vállalko-
zók szerint egyelőre nem jelent életképes opciót az, hogy ha a násznépben 
mindenki beoltott, akkor korlátlan lehet a résztvevők száma, ugyanis egye-
lőre – főként a Székelyföldön – igen alacsony az átoltottság. 6.»

Még mindig csak álom a nagy nap. Sok fi atal reméli, hogy idén eljön a rég várt pillanat, ám egyre többen inkább jövőre halasztják az esküvőt

Nyitva van a 
magyar ügyfélkapu
Működik a Romániában beoltott 
magyar állampolgárok online 
védettségiigazolvány-igénylése: 
cikkünkben lépésről lépésre 
bemutatjuk, hogyan kérelmezhe-
tő otthonról, a számítógép elől a 
Magyarországon rendkívül hasz-
nos okmány. Ugyanakkor azok 
se bánkódjanak, akiknek nincs 
magyar e-személyiük: nemcsak az 
anyaországban, hanem a kolozs-
vári és csíkszeredai főkonzulátu-
son, illetve a bukaresti nagykövet-
ségen is igényelhető személyesen a 
plasztikkártya.  2.»

Vita a vakcinák
fi zetőssé tételéről
Ellentmondtak egymásnak vezető 
kormánypárti politikusok arról, 
hogy megszűnik-e a koronavírus 
elleni védőoltások ingyenessége: 
miközben Ludovic Orban PNL-el-
nök szerint a jövőben csak a 
sérülékeny csoportokba tartozók 
juthatnak majd hozzá ingyenes ol-
táshoz, Florin Cîţu miniszterelnök 
ezt határozottan cáfolta. 5.»

Debreceni színházi
premier Váradon
A Magyar Elektra című, Bornemi-
sza Péter közel fél évezredes szö-
vegén alapuló előadást mutatta be 
Nagyváradon a debreceni Csokonai 
Színház vasárnap este. A Szabó K. 
István rendezte, Elektra családjá-
nak történetét feldolgozó előadás 
arra a vezérgondolatra épült, hogy 
az emberi jellemek semmit nem 
változnak az idők során.  9.»

„Legyőzték” a váradi
diákok az angolokat
A Problema Solvenda România 
történelmi témájú problémamegol-
dó verseny keretében I. Napóleon 
francia császár „bőrébe bújva” tel-
jesítettek a legjobban a nagyváradi 
Ady Endre Gimnázium diákjai. 
Szilágyi Panna, a Hu nyADYék 
nevű győztes csapat egyik tagja 
stratégiájukról, a megmérette-
tés nyújtotta élményről beszélt 
lapunknak.  12.»

 » Olyan 
házasodni 
vágyó fi atalok 
is vannak, akik 
már a negyedik 
lagziidőpontnál 
tartanak másfél 
év alatt.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

RR
ÁS

: P
IX

AB
AY

.C
O

M

Nyitás oda-vissza
a magyar–román határon  3.»

„Amíg Csíksomlyó népe maradunk,
lesz jövőnk”  4.»

Perelik a „legnagyobb medvét”
kiáltó környezetvédőt  8.»
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