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Még nem lélegeztek fel sem a 
házasodni vágyó fi atal párok, 
sem az esküvőszervezésben 
érdekelt vállalkozók a koronaví-
rus-járvány terjedésének meg-
fékezését 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 eskü-
vőszervező cégek viszont egyre 
nehezebben húzzák, sokukat fe-
nyegeti csőd, ha nem kezdhetik 
mielőbb újra tevékenységüket.

 » BÁLINT ESZTER

T ovábbra is a fokozott bizony-
talanság jellemzi a házasodni 
vágyó fi atalok és az esküvőszer-

vezésben érdekelt vállalkozók min-
dennapjait. Igaz, ma már pislákol 
némi reménysugár, hogy a párok 
a közeljövőben barátaik, rokonaik 
körében esküdhetnek örök hűséget 
egymásnak, és egy nagyobb lakoda-
lommal ezt meg is ünnepelhetik. A 
legfrissebb bejelentések értelmében 
június elsejétől beltéren 50, szabad-
téren pedig 70 fő részvételével le-
het lagzit szervezni, és amennyiben 
minden résztvevő beoltatta magát 
koronavírus ellen, nem lesz létszám-
korlát. Az új szabályok azonban még 
nem hozták el a több mint egy éve 
várt felszusszanást egyik fél számára 
sem – tudtuk meg az esküvőszervező 
ágazatban tevékenykedő Rádi Me-
lindától és Szabó Teklától, akikkel a 
tavaly tavaszi első lezárás óta több 
ízben is beszélgettünk. Bő egy éve, a 
teljes leállás idején még sokan abban 
bíztak, hogy augusztustól meg lehet 
tartani a pandémia miatt elmaradó 
tavaszi, nyár eleji lagzikat. A nyár 
végén viszont már jól látszott, hogy a 
2020-as évben már biztosan nem lesz-
nek olyan esküvők, amilyennek azo-
kat megszoktuk, és december végén 
be is igazolódott a pesszimista jóslat.

Sok még a kérdőjel
„Aligha találnánk a Földön olyan 
embert, aki a jelenlegi vírushelyzet 
első napjaiban vagy akár heteiben 
egy fi llért is feltett volna fogadásként 
arra, hogy ez az áldatlan állapot kö-
zel másfél év elteltével is aktuális, sőt 
napi szinten emlegetett téma lesz, 
közvetlenül korlátozva mindnyájunk 
életének alakulását” – fogalmazta 
meg megkeresésünkkor Rádi Melin-
da, a nagyváradi Mlinda Wedding 
Planner cég tulajdonosa. A helyzet 
drámaiságát illusztrálva pedig rá-
mutatott, olyan pár is van, akik már 
a negyedik lagziidőpontnál tartanak 
másfél év alatt.

„Állíthatnánk, hogy nehéz peri-
ódus végéhez közeledünk, hiszen 
sokaknak a vakcina lehetősége auto-
matikusan a megoldást jelenti. Elfo-
gultság nélkül – a vendéglátóipar és 
a turizmus után – az esküvők és más 

rendezvények a következő hatalmas 
szektor, amely felmérhetetlen káro-
kat szenvedett az elmúlt egy évben – 
és sajnos itt nem csak anyagi kiesés-
ről beszélünk. Eszmei és soha vissza 
nem hozható pillanatok maradtak el, 
mint például egy meg nem tartott es-
küvő, amelyen még ott lehetett volna 
a menyasszony nagymamája, aki azó-
ta már nem él, viszont ha tavaly meg-
tarthatták volna az esküvőt, akkor 
a mama is büszkén ölelhette volna 
meg unokáját” – osztotta meg velünk 
tapasztalatait az esküvőszervező. 
Hozzátette: ezek azok a szempontok, 
amelyekről kevés szó esik, akárcsak 
az újratervezés okozta, szűnni nem 
akaró nyugtalanságról, az össze nem 
egyeztethető szolgáltatók miatti fej-
fájásról, „És akkor nem is beszéltünk 
még arról, hogy milyen érzékeny 
pontot fogunk érinteni, mikor a meg-
hívottak nagy része esetlegesen nem 
lesz beoltva, és vissza kell utasítani-
uk az esküvői meghívást, mert egy, a 
feleken túlmutató faktor akadályozza 
a több évtizedes, mindenki által elfo-
gadott és kedvelt hagyomány megtar-
tását. Nagyon érzékeny területen lép-
kedünk, még ha az emberek csakis 
az oltást látják a szemük előtt. Sajnos 
nagyon sok konfl iktusba és akadály-
ba fognak ütközni az emberek a ren-
dezvények helyszínein. Ki fogja elle-
nőrizni az oltási igazolást? Külföldi 
vendég külföldön kiállított igazolását 
hitelesnek tekintik-e, ha nincs egy 
európai szintű, központosított adat-
bázis, ahol az leellenőrizhető lenne 
a román hatóságok által? Aki egész-

ségügyi problémák miatt nem oltat-
hatja be magát, akkor ő élete végéig a 
diszkrimináció tárgyává válik?” – so-
rolta az ágazatban tevékenykedőknek 
és a fi atal pároknak, családjaiknak 
mostanság fejfájást okozó kérdéseket 
Rádi Melinda.

Pislákol a remény
Amúgy amint a korlátozásokból is 
feloldottak néhányat, egyre több em-
ber tekint pozitívan a 2021-es esküvői 
szezonra. A váradi szakember szerint 
viszont egy dolgot muszáj letisztáz-
nunk az elején: amennyiben az idei 
év sem kompenzálja valamennyire 
a tavalyi kieséseket, és valami miatt 
mégsem lehet esküvőket tartani, az 
a szolgáltatók nagyon nagy részére 
nézve a konkrét csődöt jelenti, nincs 
már több tartalék, nem lehet húzni 
tovább az időt, a párok türelme is 
elfogy, és borul a teljes kártyavár. „Vi-

szont ha egy pillanatra eljátsszunk a 
pozitív szcenárió gondolatával, akkor 
talán mégis csak van egy kis remény, 
hogy idén végre önfeledten szórako-
zó embereket lássunk esküvőkön” – 
mondta az esküvőszervező. Rögtön 
hozzá is fűzte azonban, hogy  csábító 
ugyan az ajánlat, hogy beoltott sze-
mélyek korlátlan számban vehetnek 
részt a lagzikon, ám szerinte „ez az 
idei évben a lehetetlen teljesítés hatá-
rát súrolja”.

„Sok pár már maga be van oltva, 
és a szűk családi körük is elmond-
hatja ugyanezt magáról, így vannak 
olyan párok, akik erre alapozva mer-
nek bátrabban szervezkedni, mert 
tudják, hogy néhány tucat hozzájuk 
közel álló személy már biztosan ott 
tud lenni a nagy napon. A rendez-
vénytermek is biztatják a fi atalokat, 
hiszen mindenki azt szeretné, hogy 
ne kelljen újabb és újabb dátumokat 
keresni. Így idén a házasodni vágyó 
párok egy része biztos megtartja az 
esküvőjét, mert a türelme sajnos min-
denkinek fogytán van, és bizonytalan 
helyzetre senki nem szeretne építeni” 
– mutatott rá Rádi Melinda. Tapasz-
talatai szerint amúgy összességében 
elmondható, hogy a párok is és a ren-
dezvényszervező szolgáltatók is mind 
arra hajlanak, hogy idén végre meg 
lehet tartani ezeket a rendezvényeket. 
„És bár a gyakorlati kivitelezés na-
gyon sok akadályt fog még elénk gör-
díteni, mindenki bizakodik a legjobb 
eset elkövetkeztében” – fogalmazta 
meg bizakodóan az esküvőszervezés-
ben érdekelt szakember.

Sokan inkább még várnak
Sokan viszont még mindig inkább a 
kivárást választják, és a jelenlegi bi-
zonytalan helyzetben inkább 2022-re 
halasztják a nagy napot – osztotta 
meg velünk tapasztalatait Szabó Tek-
la, a maroshévízi székhelyű Urmán-
czy Events tulajdonosa. „A tavalyi év 
korlátozásait vizsgálva épp ezekre a 
lazításokra lehetett számítani, nem 
túl jelentős az eltérés. Nagyobb bi-
zonytalanságot hoz viszont, hogy a 
tervezett lazításokat a helyszín fertő-
zöttségi rátájához tervezik igazítani. 
Aki ezekkel a várható feltételekkel is 
bevállalja az esküvőt, az már többnyi-
re elkezdte a szervezést. De inkább az 
a jellemző, hogy a párok még mindig 
kivárnak, és 2022-re teszik át a nagy 
esemény dátumát” – válaszolta a 
dolgok jelenlegi állását fi rtató kér-
désünkre az esküvőszervezésben 
érdekelt vállalkozó. Rámutatott: az 

BÁR IDÉN MÁR LESZNEK LAGZIK AZ ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALKOZÓK SZERINT, A NAGY ÁTTÖRÉS ELMARADHAT

Esküvőszervezés: remény és bizonytalanság

„Kint tágasabb”. A szabadtéri lagzik résztvevői tekintetében megengedőbbek a romániai hatóságok
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augusztusra meglebegtetett maxi-
mum 150 fő kültéren kevés, de ekko-
ra létszámmal azért már kihozható 
nyereségesen egy esküvő, és ez sok 
fi atal párnak fontos.

„A legtöbb házasulandó beltéri 
helyszínt foglalt még 2020 nyarára, 
így nekik ezek a lazítások nem szá-
mítanak, kivéve ha megelégszenek 
augusztusban 100 meghívottal. Ebbe 
a számba a vendégekkel találkozó 
személyzetet is bele kell számolni, 
tehát inkább 90 fős beltéri lakoda-
lom lenne. Sokan már harmadszorra 
szervezik át az esküvőjüket, kevesen 
számoltak azzal, hogy az idén nyá-
ron sem lesz vége a pandémiának. 
Jellemzően elmarad a lagzi, szinte le-
hetetlen a 2020-ra megálmodott csa-
pat, a kedvenc fotós, videós, DJ vagy 
zenekar, gazda  összeverbuválása. 
Sokuknál már a gyerek keresztelője 
esedékes. Egyszerűbb most last mi-
nute esküvőket összehozni, mint a 
tavalyi eseményeket újraszervezni, 
főleg ha kötöttségek vannak, fogla-
lókat fi zettek ki. A mi cégünknek is 
van még szabad időpontja a nyárra, 
pedig a kültéri rendezvények szerve-
zése, a sátorbérlés a fő tevékenységi 
körünk” – ecsetelte Szabó Tekla.

A kizárólag beoltottakból álló 
násznéppel zajló lagzi ugyanak-
kor meglátása szerint „nem túl 
életszerű, nehéz megszervezni”. 
„Klienseim körében ez nem jelent 
megoldást, a leendő vendégek 80 
százaléka nincs beoltva. A Székely-
földön köztudottan alacsony az ol-
takozási kedv. Egy esküvőért biztos 
nem fogják meggondolni magukat. 
Ugyanakkor télen, tavasszal még 
valós problémának látszott, hogy 
hiába akar valaki oltást, főleg ha 
fi atal, nem tud hozzájutni. Ez a kér-
dés szerencsére megoldódott. Aki 
ilyen esküvőt szervez, számítson 
arra, hogy kevesebb vendége lesz, 
mint amennyire számított” – hívta 
fel a fi gyelmet a szakember.

Hangsúlyozta egyúttal, hogy a 
meghívottak engedélyezett ala-
csony száma miatt 2022–2023-ban 
vesz nagyobb lendületet az eskü-
vői piac, holott tavaly még min-
denki az idei évre várta a boomot.

„Ha túl sok esküvő lesz egy dá-
tumra szervezve, az emberek fi zika-
ilag nem fognak tudni részt venni. 
Sokuknak nem lesz elég pénze sem 
az ajándékra. A szolgáltatók szem-
szögéből nézve pedig kevés lesz az 
a cég, amely kibír két év kényszer-
szünetet, és ilyen hosszú ideig meg 
tudja tartani az alkalmazottakat. A 
cégeknek a fi zetések nagyon sokba 
kerülnek. Ha felpörög a piac, nem 
lesz elég ember aki dolgozzon, és 
ez a jelentős színvonalcsökkenés-
hez vezethet. További problémákat 
okoznak a lazítások azon cégek kö-
rében, amelyek eddig segélyt kap-
tak a kényszerszabadságra küldött 
alkalmazottak fi zetésére. Június 
elsejétől elméletileg szervezhetnek 
magánrendezvényeket, így az állam 
nem folyósít számukra több segélyt, 
pedig ezek a lazítások nem elegen-
dők a vállalkozás gazdaságos mű-
ködéséhez” – sorolta a felmerülő 
gondokat Szabó Tekla.

 » „Eszmei és 
soha vissza nem 
hozható pillana-
tok maradtak el, 
mint például egy 
meg nem tartott 
esküvő, amelyen 
még ott lehetett 
volna a menyasz-
szony nagyma-
mája, aki azóta 
már nem él, 
viszont ha tavaly 
megtarthatták 
volna az esküvőt, 
akkor a mama is 
büszkén ölel-
hette volna meg 
unokáját” – osz-
totta meg velünk 
tapasztalatait az 
esküvőszervező. 

 » „ A Székely-
földön köztudot-
tan alacsony az 
oltakozási kedv. 
Egy esküvőért 
biztos nem 
fogják meggon-
dolni magukat. 
Aki ilyen es-
küvőt szervez, 
számítson arra, 
hogy kevesebb 
vendége lesz, 
mint amennyire 
számított” – hív-
ta fel a fi gyelmet 
a szakember. 




