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• A koronavírus-jár-
vány miatt érvényben 
lévő veszélyhelyzet 
előírásai szerint a 
magánjellegű beltéri 
rendezvények legma-
gasabb létszáma 20 fő 
lehet, míg a hasonló 
kültéri eseményeken 
is mindössze 50 sze-
mély vehet részt. Emi-
att az idénre tervezett 
lakodalmak közül már 
rengeteg elmaradt, a 
hogyan továbbról ren-
dezvényszervezőknél 
érdeklődtünk.

KORPOS ATTILA

N oémi és Tamás lakodalmára 
júliusban került volna sor. 
Mint megtudtuk, szerencsé-

jük volt, mivel a nagy eseményt egy 
rendezvényszervező cégre bízták, 
amely gyorsan reagált a kialakult 
helyzetre. „Mi még március környé-
kén reménykedtünk az idei lebo-
nyolításban, de a közös egyezteté-
sek nyomán a B terv már a jövő évi 
dátumot vetítette előre. Ha ők nem 
lépnek, mi még vártunk volna, hogy 
hátha, de valószínűleg mostanra 
már nem lenne szabad időpont 2021-
re” – mondta Noémi. Hozzátette, 
mostanra már sikerült mindent át-
szervezni, így ugyanazon a hely-
színen egy év tolódással ugyan, de 
meg tudják tartani a lakodalmukat. 

Zsófi a és párja szintén júliusra ter-
vezte a nagy napot, az átszervezés 
miatt azonban ők is biztosabbnak 
látták a jövő évre való halasztást. 
Mint megjegyezte, a külföldi ven-
dégek miatt is kézenfekvő volt a 
halasztás, hiszen nehéz megjósolni, 
hogy melyik országban mikor és mi-
lyen korlátozásokat vezetnek be.

Jövőre vagy utána

A csíkszentkirályi Magic Moments 
rendezvénysátor aktív működése 
április–november időszakban zajlik, 
idei szezonjuk pedig már az év első 
felében – néhány szabad péntek ki-
vételével – teljesen be volt táblázva. 
„A vendégekkel folytatott egyezteté-

sek nyomán a foglalások kilencven 
százalékát szerencsére át tudtuk 
ütemezni jövőre. Nagyjából csak pár 
vendég mondta le végérvényesen 
a foglalását” – tudtuk meg Györfi   
Zoltán tulajdonostól. Megjegyezte, 
az őszi foglalások esetében vannak, 
akik még bíznak az idei lebonyolí-
tásban, de ezek egyelőre nagyon kér-
dőjelesek. „Azt tapasztalom, hogy a 
bizonytalanság mellett a pénzügyi 
háttér és a külföldről érkező vendé-
gek szempontjai is mérvadók: nem 
mindegy, hogy előzetesen hány fővel 
számoltak és ehhez képest mi válto-
zik, továbbá hogy a meghívott rokon, 
barát be tud-e majd utazni Romániá-
ba korlátozások nélkül” – értékelte a 
helyzetet a tulajdonos.

A szentegyházi Szépasszony 
rendezvénysátor esetében már a 
2021-es év is zsúfolt volt a foglalá-
sok terén, de az idén nyárra terve-
zett események nyolcvan százalé-
kának sikerült még helyet találni. 
„Gyakorlatilag ott tartunk, hogy 
most már kénytelenek vagyunk a 
2022-t javasolni, ami ugyan sokak 
számára ijesztő, de nincs szabad 
dátumunk ennél korábban. Jövőre 
olyan is lesz, hogy péntek-szom-
bat-vasárnap is tartunk lakodal-
mat, de akár hétfői vagy szerdai 
napokra is vannak már foglalása-
ink” – közölték megkeresésünkre. 
Kiemelték, vannak, akik semmi-
képp nem engedték el őszi lako-
dalomtervüket, de amíg konkrét 

információt nem lehet tudni a 
korlátozások feloldásáról, addig 
ők is óvatosan kezelik a meglévő 
foglalásokat. „Hiába lesz erős a jö-
vő évünk, az idei kimaradást már 
semmi nem fogja visszahozni” – 
tették hozzá.

Máshol felemásan

A székelyudvarhelyi Park Étterem 
esetében eddig egyetlen lakodal-
mas foglalást sem mondtak le vég-
érvényesen. „Az áprilisi, májusi, 
júniusi és júliusi lakodalmak 
kivétel nélkül áttevődtek 
jövőre, az őszi események 
pedig még nem kerültek 
szóba” – jelentette ki Nagy 
Levente. Az üzemeltetőtől 
megtudtuk, volt, aki beje-
lentette, hogy egyelőre le-
mondja az eseményt, de az 
előleget nem kérte vissza, 
mert egy későbbi időpont-
ban meg szeretné tartani a 
lakodalmat. Ő is megjegyezte, hogy 
sok esetben a külföldről érkező 
vendégek miatt nehézkes a megfe-
lelő időpontválasztás, de a változó 
intézkedések miatt ők sem tudnak 
hónapokra előre betartható ígére-
teket tenni. „A 2021-re tervezett és 
az idénről átszervezett lakodalmak 
miatt telített szezonnak nézünk 
majd mi is elébe” – összegezte.

Nem járt ilyen jól egy másik, 
gyergyószentmiklósi étterem. A kis- 
és nagyszabású rendezvényekre 
egyaránt alkalmas vendéglátó egy-
ségnél érdeklődésünkre elmond-
ták, az idénre tervezett lakodalmak 
közül szinte egyet sem ütemeztek 
át 2021-re. „Lehetőség volna, hiszen 
vannak szabad időpontjaink, de a 
vendégek egy része teljesen lemond-
ta a foglalásait, mások pedig inkább 
a rendezvénysátoros lebonyolítást 
választották” – tudtuk meg.

KOVÁCS ATTILA

Molnár Tibor polgármesteri man-
dátumát Hargita megye prefektu-

sának rendelete alapján január 30-ától 
tekintik megszűntnek. Ő a Hargita 
Megyei Törvényszéken közigazgatási 
bírósági eljárás során kérte a felfüg-
gesztésről szóló prefektusi rendelet 
érvénytelentítését, ám keresetét feb-
ruárban elutasították. Ezt követően a 
Marosvásárhelyi Ítélőtáblához nyúj-

tott be fellebbezést az elsőfokú ítélet 
ellen, amelyet tegnap utasítottak el, 
elfogadhatatlannak minősítve. Az el-
sőfokú ítélet kihirdetése után a Hargita 
Megyei Törvényszéken egy újabb kere-
setet iktatott, amelyben kérte a febru-
ár 26-án hozott ítélet felülvizsgálatát. 
Molnár Tibor szerint a per elsőfokú 
tárgyalásán a bíró nem vette fi gye-

lembe a vonatkozó törvényt, amely 
azt írja, hogy az eset elévült. Ugyan-
akkor ügyvédje azért is szükségesnek 
tartotta ezt, mivel a Közigazgatási 
törvénykönyv alapján ilyen esetben 
az elsőfokú ítélet véglegesnek számít, 
de a felülvizsgálat útján egy más bírói 
testület hozhat újabb, kedvező ítéletet. 
Erről a kérelemről még nem döntött a 

bíróság, ez az elöljáró utolsó esélye a 
visszatérésre.

A kettős mérce esete?

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla teljesen 
másképp döntött Țepeluș Gelu Gavril 
salamási alpolgármester ügyében, 
aki év elején ugyancsak összeférhe-
tetlenség miatt veszítette el tisztségét. 
A Hargita Megyei Törvényszék szintén 
elutasította a prefektusi rendelet ér-
vénytelenítéséért benyújtott keresetét, 
az ítélőtábla viszont helyt adott Țepe-
luș fellebbezésének, hatályon kívül 
helyezve a Hargita Megyei Törvény-
szék döntését. Molnár Tiborról, aki 
akkor még Szentegyháza alpolgármes-
tere volt, az Országos Feddhetetlensé-
gi Ügynökség (ANI) 2016 áprilisában 
állapította meg az összeférhetetlensé-
get. A jelentés szerint az elöljáró 2011 

októbere és 2014 júniusa között alpol-
gármesterként a helyi Tamási Áron 
Általános Iskola vezetőtanácsi tagja 
is volt, ezzel pedig megsértette a 2003. 
évi 161-es számú, a köztisztségek gya-
korlása átláthatóságának biztosítását, 
a korrupció megelőzését és bün-
tetését célzó törvény előírá-
sait. A 2019. évi 54-es számú 
törvény értelmében viszont a 
köztisztséget betöltő szemé-
lyek az összeférhetetlenség 
időszaka utáni három év 
elteltével elévülés miatt nem 
vonhatók felelősségre. Ennek megfele-
lően tavaly Nagyszeben felfüggesztett 
polgármestere a bíróság döntése után 
térhetett vissza hivatalába, Nagybá-
nya alpolgármesterét pedig a prefek-
tus nem függesztette fel tisztségéből, 
mert úgy ítélte meg, hogy a jelzett ösz-
szeférhetetlenség elévült.

Lakodalmak átütemezés alatt
A koronavírus-járvány kényszerű velejárója: elodázott családi rendezvények

Az egész esküvői iparágat nyakon ütötte 
a koronavírus-járvány

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

Elutasították Molnár Tibor fellebbezését – a felülvizsgálatban bízhatnak
• Nem fogadta el a Marosvásárhelyi Ítélőtábla a tisztsé-
géből összeférhetetlenség miatt felfüggesztett szentegy-
házi polgármester, Molnár Tibor fellebbezését, aki azért 
fordult másodfokon is a bírósághoz, hogy érvénytelenít-
sék a mandátuma megszűnéséről szóló prefektusi rende-
letet. Az elöljáró az elsőfokú ítélet felülvizsgálatát is kérte.

Molnár Tibor fél éve nem dolgozhat 
polgármesterként. Még visszatérhet 
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