
Erdélyi tudósítások2019. augusztus 13.
kedd8

Többen vettek részt idén az 
EMI-táborban, mint tavaly 
– értékelt a vasárnap zárult 
eseménysorozat főszervezője. 
Az utolsó panelbeszélgetésen 
az erdélyi magyar nemzeti 
kerekasztal létrehozásának 
előmozdítását szorgalmazta 
az EMNP és az MPP elnöke, az 
RMDSZ nem képviseltette magát 
a beszélgetésen.

 » GERGELY IMRE

H osszú idő után idén először 
nem verte el az eső az Erdélyi 
Magyar Ifj ak (EMI) egyesületé-

nek nyári táborát, a vasárnap zárult 
ötnapos fesztivál szinte teljes ideje 
alatt derült volt az ég – értékelt Sor-
bán Örs, a tábor főszervezője. Ez a 
táborozók létszámára is jó hatással 
volt: többen vettek részt idén az ese-
ményen, mint egy éve. Az EMI veze-
tője hozzátette, számukra az is pozi-
tívum, hogy nemcsak a koncertekre 
voltak kíváncsiak, hanem a sátrak-
ban tartott beszélgetéseken, előadá-
sokon is szép számban vettek részt 
érdeklődők. Ez, illetve az előadók 
visszajelzései is azt indokolják, hogy 
jövőre is megszervezzék a tábort a 
Gyergyószentmiklóstól 4 kilométerre 
található Forest kempingben.

Kövér László volt
az idei „sztárvendég”
„Anyagi nehézségeink miatt több-
ször is felvetődött az évek során, 
hogy le kell mondanunk az EMI-tá-
borról, de valami mindig arra kész-
tetett, hogy folytassuk. Még nem 
zártuk le az elszámolásokat minden-
kivel, de úgy látszik, hogy idén jól 
zárunk. Ez is okot ad arra, hogy ki 
merem jelenteni: jövőre ugyanitt sor 

kerül a 16. rendezvényre is” – mond-
ta Sorbán. Hozzátette, örül, hogy a 
rendezvényre minden évben számos 
rangos előadó fogadja el a meghívá-
sukat. Idén Kövér László, az Ország-
gyűlés elnökének előadása emelke-
dik ki a sorból. Sajnálja ugyanakkor, 
hogy a meghívás ellenére az RMDSZ 
tisztségviselői távol maradtak a tá-
bortól, de reméli, hogy a szövetség is 
csatlakozni fog az EMI, a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) által kezdeménye-
zett nemzeti kerekasztalhoz. Fel kell 
ismerni, hogy újabb és újabb fi atal 
generációk jelennek itt meg minden 
évben, és az ő igényeikhez is kell al-
kalmazkodni, amikor a jövő évi tábor 
programjának összeállítása történik, 
ideértve azt is például, hogy milyen 
zenekarokat hívnak meg – fűzte hoz-
zá a főszervező.

Eredmények helyett ellentétek
Az erdélyi magyar nemzeti kerekasz-
tal létrehozásának előmozdítása 
volt a témája a tábor utolsó panel-
beszélgetésének is, amelyen Sorbán 
Örs EMI-vezető úgy fogalmazott, a 
legutóbbi európai parlamenti válasz-
tások eredménye is mutatja, hogy a 
választópolgárok – elsősorban a fi a-
talok – inkább otthon maradnak. Sze-
rinte azért, mert nem látnak valódi 
koncepciót, amit támogathatnának, 
csak az ellentéteket látják, eredmé-
nyeket nem. Ezért elkerülhetetlen a 
szervezetek összefogása. Az összefo-
gás, az egység szó már nagyon elcsé-
pelt lett, de tetszik vagy nem tetszik, 
a pártok összefogásra vannak ítélve 
– szögezte le Csomortányi István, az 
EMNP elnöke, rámutatva, látható 
tendencia, hogy egyre nagyobb szám-
ban szavaznak magyarok az újonnan 
alakult román pártokra, vékonyodik 
a magyar etnikai szavazó tömb, és ha 
nem történik változás, előbb-utóbb a 
magyarság nem tud képviselőket kül-

deni a parlamentbe, ami súlyos prob-
lémákat okoz majd.

A néppárt által szervezett legutób-
bi tüntetések is jelezték, ha csak 
külön, egy-egy szervezet kezdemé-
nyezi a megmozdulást, annak nem 
tud ereje lenni. Ha mindhárom párt 
közösen lépett volna fel, és nagyobb 
tömeget mozdít meg a felhívás, az-
zal komolyabb hatást értek volna el 
– mondta Mezei János, az MPP el-
nöke. Hozzátette, az összefogásnak 
nemcsak a választási siker kell hogy 
a célja legyen, hanem valóban közös 
munkát kell jelentenie.

Nincsenek lényegi
ideológiai különbségek
A felszólalók leszögezték: a közösen 
összeállított, nemzeti minimumnak 
is nevezhető prioritási listát mindany-
nyiuknak közösen kell felvállalniuk, 
és közösen kell a megvalósításáért is 
dolgozniuk. Sorbán úgy vélte, a ma-
gyar politikai szervezetek között nin-
csenek lényegi ideológiai ellentétek, 
a közös munkát inkább a múltbeli sé-

A NEVES ELŐADÓKON ÉS ZENEKAROKON KÍVÜL A JÓ IDŐ IS HOZZÁJÁRULT AZ IDEI RENDEZVÉNY SIKERÉHEZ

EMI-tábor: leszámolnának az egyéni érdekekkel

Összefogásra ítélve. A felszólalók nyitottak az együttműködésre, várják az RMDSZ csatlakozását is

Kell a hűsítő. Erdély nagy részében ma még hőség lesz
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relmek és személyes ellenszenvek, 
nézeteltérések akadályozzák. Mint 
elhangzott, az összefogást segíthe-
ti, hogy az EMNP és az MPP élén is 
vezetőségváltás történt, a jelenlegi 
elnökök nem vettek részt a koráb-
bi évek sárdobálásában, és a célok 
érdekében képesek felülemelkedni 
a sérelmeken. Az RMDSZ-nek is le 
kell számolnia a belső egyéni érde-
kekkel, azért, hogy teljes mellszé-
lességgel oda tudjon állni a közös 
magyar ügy mellé – mondták a 
felszólalók. Az összefogás eredmé-
nyességének és a közösségi meg-
mozdulásnak záloga ugyanakkor, 
hogy egy belső nemzeti választás 
történjen, és a közösség által vá-
lasztott személyek képviselhessék 
majd a közösség érdekeit, végre-
hajtva a közösség által meghatáro-
zott célokat – hangzott el a beszél-
getésen, amelyen kiderült: ha első 
lépésként az EMI-tábor „kerekasz-
talánál” helyet foglaló két párt közt 
elindul az együttműködés, várják 
az RMDSZ csatlakozását is.

 » Nemcsak a 
koncertekre vol-
tak kíváncsiak, 
hanem a sátrak-
ban tartott be-
szélgetéseken, 
előadásokon is 
szép számban 
vettek részt ér-
deklődők. Ez, il-
letve az előadók 
visszajelzései is 
azt indokolják, 
hogy jövőre is 
megszervezzék a 
tábort a Gyer-
gyószentmiklós-
tól 4 kilométerre 
található Forest 
kempingben.

 » KRÓNIKA

Kánikula és jelentős lehűlés válto-
gatja egymást a következő két hét-

ben, csapadékra leginkább augusztus 
14-e és 17-e között, valamint augusz-
tus 20-a után számíthatunk – derül ki 
az Országos Meteorológiai Szolgálat 
(ANM) által kiadott, az augusztus 12-e 
és augusztus 25-e közötti időszakra 
vonatkozó előrejelzésből. Erdélyben 
tegnaphoz hasonlóan ma is kániku-
la lesz, 35 Celsius-fok körüli nappali 
csúcshőmérséklettel, majd erőteljes 
lehűlés következik, augusztus 17-én 
sehol nem lesz 25 Celsius-foknál me-
legebb. Augusztus 18-a és 20-a között 
napról napra melegebb lesz, a hőmérő 
higanyszála ismét 30 Celsius-fok fölé 
emelkedik, majd újabb lehűlés kö-
vetkezik. Az éjszakai legalacsonyabb 
hőmérsékleti értékek a nappaliaknak 
megfelelően változnak: a kezdeti 16 
Celsius-fokról 12-re csökkennek, majd 
augusztus 20-körül 14 Celsius-fokra 
nőnek, 21-e után pedig ismét csökken-
ni kezdenek. Csapadékra leginkább 

augusztus 14-e és 17-e között, valamint 
augusztus 20-a után számíthatunk.

A Bánságban és a Körösök vidékén 
a hét első napjaiban kánikula lesz, 37 
Celsius-fok körüli maximummal, majd 
három nap alatt mintegy 10 fokkal 
visszaesik a legmagasabb hőmérsék-

let. Ezt követően 19-éig felmelegedés 
lesz, 32 Celsius-fokos maximummal, 
majd ismét enyhe lehűlés várható, a 
legmelegebb déli órákban sem lesz 
több 26–28 Celsius-foknál. Az éjszakák 
19–20 Celsius-fokos minimuma 13–14 
fokra esik vissza, majd augusztus 20-a 

körül 16–18, azt követően ismét 14 Cel-
sius-fok lesz. Eső 13–14-én, valamint 
augusztus 19-e után valószínű.

Máramarosban is kánikula lesz, 
35 Celsius-fok körüli hőmérséklettel, 
majd erőteljes lehűlés következik, au-
gusztus 17-én legtöbb 25 Celsius-fok 
várható. Augusztus 18-a után egyre 
melegebb lesz, ismét 30 Celsius-fok 
körül alakul a legmagasabb nappali 
hőmérséklet, majd újabb 4–5 fokos 
lehűlés következik. Az éjszakai leg-
alacsonyabb hőmérsékleti értékek 12 
Celsius-fokig csökkenek augusztus 15-
ére, majd augusztus 20-a körül 16 Cel-
sius-fokra nőnek, ezt követően ismét 
lehűlés következik. Csapadékra leg-
inkább augusztus 14-e és 17-e között, 
valamint augusztus 19-e után számít-
hatunk.

A hegyvidéken péntekre 16 Celsi-
us-fok köré esnek vissza a nappali 
maximumok, augusztus 20-án ismét 
21 fok lesz, és ez nagyjából változatlan 
marad a periódus végéig. Légköri ins-
tabilitásra augusztus 14-e és 17-e kö-
zött, valamint 20-a után számíthatunk.

Kánikula és nagy lehűlés váltogatja egymást a következő két hétben
 » Csapadék-

ra leginkább 
augusztus 14-e 
és 17-e között, 
valamint augusz-
tus 20-a után 
számíthatunk.




