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Későbbi időpontra halasztja a Miniszterelnökség a Kőrösi Csoma 
Sándor és Petőfi Sándor Program következő szakaszának 
meghirdetését 

A globális járványhelyzetre való tekintettel és a fertőzések terjedésének megfékezése 

érdekében hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága azt a döntést hozta, hogy a diaszpórában élő magyarság 

támogatását célzó Kőrösi Csoma Sándor Program és a Kárpát-medencei 

szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program 2020/2021-es programszakaszának 

2020. július 15-re tervezett meghirdetését későbbi időpontra halasztja. A világ különböző 

pontjain élő magyar közösségek megerősítése, a magyar nyelv és identitás megőrzése 

érdekében indított ösztöndíjprogramok a jövőben is folytatódni fognak, az új 

programszakaszra való jelentkezés azonban csak akkor nyílik meg, amikor az 

ösztöndíjasok biztonságos kiutazását és a közösségépítő programok szervezését az 

egészségügyi helyzet lehetővé teszi. 

 

Hivatalos: szeptember 27-én tartják a helyhatósági választásokat  

Kihirdette Klaus Iohannis államelnök csütörtökön a 2020-as helyhatósági választások 

időpontját leszögező törvényt – tájékoztatott az Államelnöki Hivatal. A képviselőház a 

múlt héten fogadta el döntő házként az önkormányzati választások szeptember 27-i 

megszervezéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezetet 253 támogató és 2 ellenszavazattal, 

36 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. Az elfogadott tervezet értelmében szeptember 

27-én, vasárnap tartják az önkormányzati választásokat Romániában. Eredetileg június 

végén kellett volna megszervezni a választásokat, de a koronavírus-járvány miatt 

elhalasztották, ezért törvényt kellett alkotni arról is, hogy a helyi választottak mandátumát 

meghosszabbítják idén november elsejéig.  

 

Elutasította az alkotmánybíróság a román törvény elleni óvást 

Nem sérti a román alaptörvényt a trianoni békeszerződés évfordulóját ünnepnappá 

nyilvánító törvény, amelyet májusban szavazott meg a bukaresti képviselőház – állapította 

meg szerdán az alkotmánybíróság. A törvény ellen Klaus Iohannis államfő emelt 

alkotmányossági óvást, arra hivatkozva, hogy sérti a hatalmi ágak szétválasztásának 

alkotmányos elvét, valamint a diszkrimináció tilalmát és a polgárok jogegyenlőségét 

garantáló előírást, és inkább politikai nyilatkozat, mintsem egy jogokat és 

kötelezettségeket meghatározó jogszabály. Az alkotmánybíróság szavazattöbbséggel – 

sajtóértesülések szerint 5-4 arányban – megalapozatlannak ítélte az elnök óvását, s 
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megállapította: a kihirdetésre váró jogszabály kifogásolt előírásai nem sértik az 

alkotmányt. A képviselőház által május 13-án nagy többséggel – 21 ellenszavazattal és 25 

tartózkodással – elfogadott jogszabály értelmében a kormánynak és a helyi hatóságoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én – az első világháborút lezáró, Magyarországot 

területe kétharmadától megfosztó békeszerződés évfordulóján – kitűzzék a köztereken 

Románia nemzeti lobogóját. 

 

Vesztett a bákói prefektúra: ki kell adnia a kért dokumentumokat a 
Hargita megyeieknek  

Borboly Csabáék javára döntött a Marosvásárhelyi Ítélőtábla abban az ügyben, amelyben 

azt kérték a moldvai megye prefektúrájától, hogy adja ki a hiteles másolatát azoknak a 

dokumentumoknak, amelyekkel Dormánfalva közvagyonába vette az úzvölgyi 

katonatemetőt. Az ítélőtábla döntése végleges, korábban a csíkszeredai bírósági is hasonló 

ítéletet hozott, de azt megfellebbezték a Bákó megyeiek. Borboly beszámolója szerint a 

prefektúrának ki kell adnia a dokumentumokat, amiket kikért, egyébként bűncselekményt 

követ el. A Hargita Megyei Tanács elnökének elmondása szerint 18 perük zajlik jelenleg 

Úzvölgye ügyében. 

 

SZNT: szombaton folytatódhat az aláírásgyűjtés a nemzeti régiókért 

Folytatódhat szombaton a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés 

aláírásgyűjtése - mondta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke pénteken a Kossuth 

rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Izsák Balázs közölte: szombaton ismét 

élesítik az online felületet, így a kezdeményezést az Európai Unió minden tagállamából 

aláírhatják. Ugyanakkor önkénteseik is elindulnak az ívekkel, így aki még nem támogatta a 

kezdeményezést, az elkövetkező három és fél hónapban megteheti - tette hozzá. 

Hangsúlyozta, a kezdeményezés sikere nagymértékben attól függ, hogy mekkora lesz az 

európai legitimitása, mennyien támogatják. Legalább ötmillió aláírásra volna szükség és 

arra is, hogy 15-20 országban teljesüljön a minimális feltétele a kezdeményezésnek, vagyis 

túl kell teljesíteni a minimális feltételeket - hívta fel a figyelmet Izsák Balázs.  

 

Forró Krisztián lett az MKP elnöke 

Forró Krisztián lett a Magyar Közösség Pártjának (MKP) új elnöke. Az MKP új vezetését a 
párt szombaton tartott tisztújító kongresszusán választották meg az Érsekújvárhoz közeli 
Farnadon. Mivel a párt vezetőjéről tartott titkos szavazást megelőzően több jelölt 
visszalépett, a kongresszusi küldöttek két jelölt – Őry Péter, az MKP ügyvezető 
testületének elnöke és Forró Krisztián, a párt elnökségi tagja – közül választhattak. A 
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kongresszuson 198 küldött vett részt, közülük 197-en szavaztak, Forró Krisztián 114, Őry 
Péter pedig 78 voksot kapott. Forró Krisztián a 2016 júniusában megválasztott Menyhárt 
Józsefet váltja az MKP élén, aki a teljes vezetőséggel együtt, a februári parlamenti 
választási kudarc után mondott le. Az MKP új elnöke megválasztása után magyar 
újságíróknak nyilatkozva prioritásának nevezte a magyarság megmaradásának segítését és 
az asszimiláció csökkentését, és ennek eszközeként a politikai és a társadalmi egység 
megteremtését említette. Forró elsőként az Összefogással kíván tárgyalni az egységes 
magyar képviselet létrehozásáról, de szeretne leülni a Most-Híd szlovák-magyar 
vegyespárt magyar ágával is. Az MKP Országos Tanácsának (OT) élére Köpöncei Pétert, a 
Lévához közeli Palást község polgármesterét választották a tisztújító kongresszus 
küldöttjei. A kongresszuson elfogadták a párt új alapszabályát is. Ennek alapján az MKP 
most megválasztott vezetése az eddig megszokott négy év helyett csak 2022 végéig kap 
megbízást. Az alapszabályban eszközölt további változtatások szerint a pártnak az eddigi 
négytagú alelnöki testülete helyett csak három alelnöke lesz, a következők: Berényi József 
a párt korábbi elnöke, Ciprusz Zoltán, a párt korábbi elnökségi tagja és Farkas Iván, a párt 
egyik korábbi alelnöke. Ugyancsak változás, hogy a párt legszűkebb döntéshozó 
testületének, az elnökségnek 13 tagja lesz az eddigi 17 helyett. 

 

Aki beleszületett a külhoniságba 

Egy naptári év közepén akkor is érdemes lenne futó pillantással felmérni a megtett utat és 

az előttünk álló szakasz feladatait, ha nem történt volna olyan nem várt és drámai fordulat, 

mint az idén. Ilyen áttekintésre kérte a Felvidék Ma Potápi Árpád Jánost, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, s szavaiból kiderül: programjaik 

kényszerű átrendezéséből új formák és ötletek születtek. Kiemelte: rengeteg olyan réteget 

– külhoni magyar fiatalokat, időseket – értek el, akikkel a jövőben is szeretnék tartani a 

kapcsolatot. Trianon 100. évfordulója kapcsán elmondta: a 20. század minden 

viszontagsága ellenére ma a magyarság az egyik legnagyobb és legerősebb nemzet Közép-

Európában. Nemcsak Magyarország lett sokkal erősebb, de vele együtt a külhoni magyar 

közösségek is. 

 

A VMSZ-nek várhatóan ismét lesznek államtitkárai a szerb 
kormányban 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a következő négy évben is a kormánykoalíció részét 

fogja képezni országos, vajdasági és önkormányzati szinten is – jelentette ki Pásztor 

István, a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke szerdán, miután a kormányalakítási 

tervekről tárgyalt az államfővel. Mint mondta, a VMSZ továbbra is államtitkári szinten 

kíván részt venni a belgrádi kormány munkájában, arról azonban egyelőre nem esett szó, 

hogy mely minisztériumokban töltenének be pozíciókat a VMSZ politikusai. Pásztor István 
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közölte, hogy az utóbbi hat évben sikeres volt a VMSZ és az Aleksandar Vucic államfő 

vezette Szerb Haladó Párt koalíciója, ezért szeretnék folytatni a közös munkát. Az együttes 

munkáról koalíciós szerződés is készül a következő néhány hétben. A vajdasági tartományi 

képviselőházban – ahol az eddigi hat helyett tizenegy képviselője lesz a VMSZ-nek – a 

megállapodás értelmében továbbra is Pásztor István tölti be a házelnöki pozíciót, a 

tartományi kormányban pedig szintén lesznek politikusai a magyar pártnak. 

 

Elmarad a XX. Dombos Fest, a Vajdaság legkedveltebb fesztiválja 

A jelenlegi szabályozások értelmében a szervezők nem tudják megtartani a XX. Dombos 

Festet, a Vajdaság legkedveltebb összművészeti fesztiválját, amely a kishegyesi – egykori 

szemétdombból lett – kulturális helyszínen, a csodálatos fényfestett löszfal alatt mutatja 

be évről évre a magyar kultúra meghatározó, de a Vajdaságban még kevésbé ismert 

produkcióit. Az idei jubileumi fesztivált rendhagyó módon két helyen, a kishegyesi 

helyszín mellett a palicsi nyári színpadon rendezték volna meg. Jelenleg dolgozunk azon, 

hogy méltó módon megemlékezzünk a Dombos Fest huszadik jubileumáról, figyelembe 

véve a Dombos-szellemiséget, közönségünk igényeit és a tervezett művészek névsorát – 

nyilatkozta Horváth László, a Dombos Fest alapító művészeti vezetője. 

 

A Rákóczi-szabadságharcra emlékeztek Kárpátalján 

Koszorúzásokkal emlékezett meg a Rákóczi-szabadságharcról július 19-én a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Tekintettel a koronavírus-járvány miatt bevezetett 

korlátozásokra, a hagyományos nagyszabású rendezvények helyett szűk körben rótták le 

kegyeletüket a magyar szervezetek képviselői a megyében található Rákóczi-

emlékhelyeken. Beregszászban a Rákóczi-szobor koszorúzását követően Sin József, a 

Beregszászi Járási Tanács és KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke azt 

hangsúlyozta ki, hogy a Nagyságos fejedelem a magyar nép és haza iránti önfeláldozásával 

és hűségével példát mutatott nemcsak kortársainak, hanem a ma élőknek is. A Rákóczi-

szabadságharc első győztes csatájának helyszínén, a tiszaújlaki Turul-emlékműnél többek 

közt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Buhajla József, Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának főkonzulja, Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának 

főkonzulja, Barta József, a KMKSZ alelnöke, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola elnöke, valamint Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokratikus 

Szövetség elnöke jelent meg a koszorúzáson. 
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Levélben fordult a KMKSZ elnöke Szijjártó Péterhez a határátkelés 
könnyítése ügyében 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke levélben 

fordult Szijjártó Péterhez, Magyarország külgazdasági és külügyminiszteréhez a 

határátkelés megkönnyítésének ügyében. Levelében úgy fogalmaz: Kárpátalja magyar 

lakossága pozitív lépésként értékelte az ukrajnai határátkelők megnyitását. Ugyanakkor 

kiemeli: a július 15-től életbe lépett kormányrendelet, mivel Ukrajnát a vörös (súlyos 

fertőzöttségű) kategóriába sorolták, nagy mértékben megnehezítette az Ukrajnából 

Magyarországra történő beutazást, ennek következtében gyakorlatilag ellehetetlenült a 

kapcsolattartás a határ két oldalán élő honfitársaink között. A KMKSZ elnöke szerint 

fontos lenne, hogy mihamarabb tegyék lehetővé a közlekedést valamennyi ukrajnai 

határátkelő helyen, amelyhez Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter segítségét 

kéri.   

 
 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 


