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Az Északi fény az 
udvarhelyi moziban
Az év egyik legszebb magyar 
filmjét vetítik le vasárnap 
délután hat és este nyolc órától 
a székelyudvarhelyi Stúdió 
Moziban. Az Aurora Borea-
lis – Északi fény a cannes-i 
nagydíjas és Arany Medve-dí-
jas Mészáros Márta huszon-
hatodik rendezése. Az alkotás 
szokatlan helyzetekben, női 
érzékenységgel beszél az iden-
titásválságból adódó drámai 
helyzetekről, a széttöredezett 
Európa háborúi által okozott, 
soha nem gyógyuló sebek-
ről, az elmúlásról, valamint a 
hazugságok és elhallgatások 
leleplezésének felszabadító 
erejéről. A magyarul beszélő, 
román feliratos film tizenöt 
éven aluliaknak nem ajánlott. 
Jegyek elővételben a Mr. Music 
zeneboltban 10 lejes egységá-
ron válthatók.

Kezdődik az IFESZT
Szombaton kezdődik az 
IFESZT: a rendezvény kilence-
dik kiadását a Tomcsa Sándor 
Színház szervezi. Szombaton 
este hét órától a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Színház 
Szárdár Tagirovszkij rendezé-
sében Carlo Goldoni Chioggiai 
csetepaté című darabját adja 
elő a Művelődési Ház nagyter-
mében. Vasárnap 11 órától lesz 
a Márkó Eszter rendezte A fű-
szerbanya átka című mesejáték 
bemutatója, szintén a nagy-
teremben. Délután hat órától 
a sepsiszentgyörgyi M Studio 
a Fehér Ferenc által rendezett 
Lift – Boys will be boyz című 
stúdióelőadást játssza, majd 
a gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház Mártírok című 
produkciójával zárul a feszti-
válnap. Utóbbi előadás szintén 
a stúdiótérben tekinthető meg, 
a rendező Keresztes Attila.

Népi építészeti 
konferencia
A magyarországi Miszla Art 
Kulturális Központ tart építé-
szeti konferenciát ma délelőtt 
tíz órától a székelyudvarhelyi 
városháza Szent István Termé-
ben. A Falukép és illeszkedés a 
vidék népi építészetében című 
szakmai fórumon tíz neves épí-
tész tart előadást a faluképről 
és a népi építészetről. Az ese-
ményre a belépés ingyenes, a 
szervezők szeretettel várják a 
témakör iránt érdeklődőket.
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A döntéshozatal, az anya-
nyelvhasználat, a gazda-
sági szereplők támogatása, 

az oktatás, a költségvetési tervek, 
valamint az adók és illetékek meg-

határozásának területén is nagyobb 
előrelépéseket várnak a székelyud-
varhelyi önkormányzattól a helyi 
vállalkozói szervezetek – derült ki 
egy tegnapi sajtótájékoztatón. Ja-
kab Áron Csaba, az SZMVSZ elnö-
ke Nagy György UKKSZ-elnökkel 
egyetértve megalázónak és dühí-
tőnek tartja azt is, hogy iktatott 

meghívójuk ellenére a városveze-
tés részéről senki nem vett részt a 
sajtóeseményen. Mindketten úgy 
vélik, hogy bár az elmúlt években 
történtek vállalkozókat segítő ap-
róbb változások, ez vajmi kevés a 
sikerhez. A legnegatívabban talán 
Jakab látta a helyzetet, aki szerint 
a környékbeli vidéki önkormányza-

tok között is vannak olyanok, ame-
lyek e téren jobban teljesítenek a 
székelyudvarhelyinél. Nagy György 
hangsúlyozta, vannak tárgyalásaik 
az önkormányzattal, de szorosabb 
együttműködésre és konkrét cselek-
vésekre volna szükség. „Egy múlt 
heti konferencián éppen azt han-
goztatták a politikusok, illetve a he-
lyi és a megyei önkormányzat kép-
viselői, hogy együttműködve kell 
haladni, és ezzel egyet is értünk, 
csak konkrétumokat szeretnénk 
látni” – fogalmazott. Nagy és Jakab 
szerint is igényes gazdasági straté-
giára van szüksége a városnak.

Nem vállalkozóbarát a város?
Javaslataikat fogalmazták meg az udvarhelyi vállalkozók
• A jelenlegi intézkedéseknél lényegesen többet vár a helyi önkormányzattól az 
Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetsége (UKKSZ), a Székelyudvarhelyi 
Mikrovállalkozók Szövetsége (SZMVSZ), illetve a Hargita Business Center ahhoz, 
hogy vállalkozóbarátnak nevezzék Székelyudvarhelyt.

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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E gy tartozás miatti végrehajtási 
eljárás során a bankszámláról 

való adósságbehajtás esetén előfor-

dulhat, hogy olyan jövedelmekből is 
történik levonás, amelyek egyébként 
a törvény szerint mentesek ez alól. 

A gyerekpénz, tartásdíj, kiszállási 
pénz, beteg gyerek gondozásáért járó 
segély, elhalálozási segély, ösztöndíj 
például nem vonható kényszervégre-
hajtás alá. Sajnos azonban a végre-
hajtók nem mindig tudják vagy ellen-
őrzik, hogy az illető adós számláján 
vannak-e ilyen jövedelmek, ezért 
azok is végrehajtás alá kerülnek. 

Amennyiben valakinek tartozás 
miatt zárolják a bankszámláját és ez 

olyan összeget is érint, amely a törvény 
szerint mentesül a végrehajtás alól, az 
illető tizenöt napon belül óvást nyújt-
hat be a bíróságon. Egy másik lehető-
ség, bár nem mindig eredményes, ha 
egyenesen a végrehajtóhoz fordulunk, 
hiszen meglehet, hogy ő is szeretné 
elkerülni a vitát, ezért kiigazítja az el-
követett hibát.

Bálint Mária
tanácsadó

Milyen jövedelmek nem vonhatók végrehajtás alá?

Lakossági Tanácsadó Iroda
Kossuth Lajos utca 42. szám; tel./fax: 0266-217150; e-mail: bcc.odorhei@yahoo.com.
Ügyfélfogadás:  munkanapokon 8–14 óra között. Alapelveink: ingyenesség, pártatlanság, 
függetlenség, titoktartás. A Lakossági Tanácsadó Irodát a Civitas Alapítvány működteti, 
amihez hozzájárul Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala is.




