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> Kézművestábor kisdiákoknak. Üveg
gyöngy, tű, ecset, tulipán, gyapjú és sok más 
eszköz képezi a Játssz, tanulj, nyaralj ve-
lünk! székelyudvarhelyi kézművestábor 
„hozzávalóit”. Az Udvarhelyi Fiatal Fó
rum által szervezett táborban a kisdi
ákok napi rendszerességgel foglalkozá
sokon vesznek részt, betekintést nyerve 
eg yeg y régen és ma is élő mesterség 
rejtelmeibe. Üg yeskedő kezük g yöng y
dekorációkat, ékszereket munkált meg , 

valamint eg y kisebb időutazás során be
barangolták az udvarhelyszéki bútorfes
tés múltját és jelenét. Megismerkedtek a 
vidékünkre jellemző szín és motívum
használattal, a szótárunkból lassacskán 
eltűnő, régen használt bútordarabok 
megnevezéseivel, mint a téka, tulipános 
láda, kontyos szék. Hétfőtől az időuta
zást eg y valóságos utazás követte a nag y 
fazekasok birodalmába és a só hazájába. 
A lelkes diákcsoportot Korondon Páll 
Ágoston fazekasmester kalauzolja az 
ag yagtól a kész tárg yig vezető úton, ez

után érkeznek meg a tábor utolsó hely
színére, Parajdra, ahol tovább zajlanak a 
foglalkozások. Hangsúlyos szerepet kap 
a nemezelés és a batikolás, melyet g ye
rekdalok, népi g yermekjátékok fűsze
reznek. A g yerekek eg y izgalmas bánya 
és múzeumlátogatásban is részesülnek, s 
természetesen megtekintik az Áprily La
josemlékházat is. A program a g yerekek 
által készített tárg yak kiállításával zárul. 
A kézművestábort a Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal és Communitas 
Alapítvány támogatja.

> Áramszünet. A Villamossági Válla
lat vezetősége felhívja a lakosság figyel
mét, hogy ma és július 8án 9–15 óra kö
zött felújítási munkálatok miatt szünetel 
az áramszolgáltatás Homoródremetén és 
Gyepesben. 

Szintén áramszünetre számíthatnak 
ma 8 és 15 óra között javítási munkálatok 
miatt Farkaslakán a 65–135., 463–546. 
és 574–615. házszámok között. 

Ugyancsak javítási munkálatok mi
att nem lesz áram ma 8–15 óra között 
Homoródfürdőn. 

Körkép
udvarhely

Nem indokolt drágítás

Antal István sajtótájékoztatóján elmondta azt is, hogy a gáz ára 2009 
óta nem emelkedett, holott az illetékes hatóságot törvény kötelezi 
minden év elején az ármódosításra. A koalíciós pártokkal való egyez
tetésen – melyen az RMDSZt Olosz Gergely és Antal képviselték – 
sikerült elérni azt, hogy július elsejétől csak az ipari fogyasztók számá
ra emelkedik a gázár, a lakosság számára változatlan marad. A honatya 
hangsúlyozta: „Nagyon sokan igyekeznek a gázáremelés leple alatt 
jócskán drágítani termékeiket, holott ez nem indokolt, legfeljebb két
három százalékos drágítás elfogadható, mivel a termék árában a gáz 
csupán 56 százalékos szinten van jelen.” Antal szerint a vártnál las
sabban ugyan, de észlelhető némi gazdasági növekedés az országban, 
ehhez viszont „politikai stabilitásra van szükség”.

Mérleget voNt a politikus

Antal: „Ébresztő, Székelyföld!”
Ma startol a X. 

székelyföldi rockMaratoN

Dübörgés 
Szejkefürdőn

Ma tizedik alkalommal startol el 
a zeneudvar kulturális egyesület 
szervezte minőségi zajok fesztivál-
ja, a Székelyföldi Rockmaraton. A 
jubileumi újdonság, hogy Hargita 
Megye Tanácsának társszerve-
zésével Open Est néven első íz-
ben rendezik meg a Székelyföldi 
Rockzenekarok Találkozóját.

J. Á.

Szejkefürdőn ma délután fél há
romtól a helyszínen tartott hiva
talos sajtótájékoztatóval startol a 

X. Székelyföldi Rockmaraton. Az ese
ményt szervező Zeneudvar Kulturális 
Egyesület a jubileumi kiadásra újítani 
is próbált, így idén felvezetője is van a 
minőségi hangok fesztiváljának. Dél
után háromkor kezdődik a Hargita 
Megye Tanácsa társszervezésével lét
rehozott Open Est névre hallgató Szé
kelyföldi Rockzenekarok Találkozója, 
amelynek célja a székelyudvarhelyi és 
környékbeli zenekarok támogatása és 
népszerűsítése nagyobb fesztiválokra. 
A fesztivál egyik sztárcsapatának szá
mít a magyarországi P.Box együttes, 
az a csapat, amely a Székelyföldi 
Rockmaraton megszületésénél is 
bábáskodott, 2002 augusztusában. 
Említést érdemel a fennállásának 25. 
évét ünneplő Ossian, Magyarország 
legdinamikusabban fejlődő csapata, 
a Depresszió, a közkedvelt Ismerős 
Arcok, a folkmetálban utazó orosz 
Arkona vagy a South Park feelinget 
tálaló Rózsaszín Pittbull.  Természe
tesen nemcsak a délutánonként 3 óra
kor kezdődő koncertsorozatról szól 
a maraton, ezúttal is lehet számítani 
az értékes nyereményekkel díjazott 
délelőtti vetélkedőkre, versenyekre, a 
koncertek után dedikáltatni is lehet, 
s ha ügyesek és szerencsések vagyunk, 
még egy koccintást is összehozhatunk 
kedvenceinkkel. Ingyen lehet sátoroz
ni, és délelőtt 11ig zuhanyozni, az 
árak pedig a tavalyiakhoz képest 20 
százalékkal alacsonyabbak: 40 lej a 
napi belépő (szerdán csak 35), a heti 
beugró pedig 150 lejért szerezhető be.

Ami nem változik, az minden 
bizonnyal a szejkei feeling meg a han
gulat, hogy a rockbarátok számára ez 
a hely az együvé tartozás színtere, va
lamint az is, hogy a már hagyományo
san kiszámíthatatlan időjárás ellenére, 
ha törik, ha szakad, ha esik, ha zuhog, 
akkor is lesz buli.

Ami a kormányprog-
ramban kiemelt szerepet 
kapó 126 törvényterve-
zetet illeti: 36-ot elfoga-
dott, négyet visszautasí-
tott a parlament, három 
jelenleg is az alkotmány-
bíróság, egy pedig az ál-
lamelnök asztalán van 
véleményezés végett.

„Az egység nem fikció, léteznie 
kell, s nemcsak négyévente” – 
mondta tegnapi sajtótájékozta-
tóján Antal István. A parlamenti 
képviselő hangsúlyozta: létünk-
ről, sorsunkról van szó, ezért 
ideje felébrednie az egyre jobban 
megosztott erdélyi magyarság-
nak. A politikus a parlamenti 
vakáció előtt vont mérleget az 
elmúlt fél évről.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Antal István RMDSZes par
lamenti képviselő tegnap 
azt mondta: a február–jú

niusi parlamenti szesszióban a kép
viselőház összesen 480 törvényter
vezetet tárgyalt, ebből 44 szerepelt 
kiemelten a kormányprogramban. 
A képviselők negyven ülést tartot
tak, ebből hat közös volt a szenátus 
tagjaival. Összesen 220 törvényt fo
gadtak el, a szakbizottságok aszta
lán további 672 tervezet szerepel – 
ezek közül 182ről készült jelentés, 
szeptemberben ezekkel folytatják 
a munkát. 135 képviselő összesen 
1812 kérdést intézett a kormány 
tagjaihoz, ezek  hetvenhét százalé
kára, azaz 1399 kérdésre kaptak vá
laszt. Napirend előtti interpellálás 
során 819 kérdéssel „bombázták” 
a miniszterelnököt, aki 654re vála
szolt, tizennyolc ülés során összesen 
1737 politikai nyilatkozat született. 
A honatyák elutasították a három 
egyszerű és egy bizalmatlansági in
dítványt.

Ami a kormányprogramban 
kiemelt szerepet kapó 126 törvény
tervezetet illeti: 36ot elfogadott, 
négyet visszautasított a parlament, 
három jelenleg is az alkotmánybí
róság, egy pedig az államelnök asz
talán van véleményezés végett.

A képviselőház tizenhárom 
állandó szakbizottsága 2240 ter
vezetre bólintott rá, a legtöbb 
módosító indítványt sorrendben 
a jogi, a pénzügyi és az ipari – 
amelynek Antal is tagja – vitatott 
meg. Az RMDSZ képviselőházi 
frakciójának tagjai 110 módosító 
indítványt nyújtottak be, ebből 
kilencvenkettőt el is fogadtak a 
szakbizottságok.

A képviselő udvarhelyi munka
helye tulajdonképpen panasziro

daként működik – tudtuk meg a 
tegnapi sajtótájékoztatón: nagyon 
sok udvarhelyszéki lakos fordul a 
politikushoz a föld és erdőterüle
tek visszaszolgáltatásával kapcso
latos fennakadások miatt, sokan – 
főként nyugdíjasok – szociális pa
naszokkal fordulnak Antalhoz. A 
képviselő elmondta továbbá, jóma
ga, illetve irodájának munkatársai 

folyamatosan tartják a kapcsolatot 
a vidéki lakossággal is, támogatási, 
pályázati lehetőségekről tájékoztat
ják a gazdákat, vállalkozókat.

„Ébresztő, Székelyföld!” – 
mondta Antal, kitérve arra, hogy a 
régióátszervezés kapcsán ismétel
ten bebizonyosodott: az RMDSZ 
megkerülhetetlen tényező a ro
mán parlamentben. „Forró nyár és 

még forróbb ősz következik. Most, 
amikor megkérdőjelezik Székely
föld létét, remélhetőleg a székelyek 
is megértik, létünkről, sorsunkról 
van szó. Szükség van az összefogás
ra, a bukaresti képviseletre, hiszen 
a sok magyar párt a román érdeke
ket szolgálja. Tévednek, akik azt 
hiszik, Budapestről mindent meg 
lehet oldani.”

Antal István parlamenti képviselő. Ülésszak utáni számadás  fotó: archív


