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Németh Zsolt: Magyarország a cselekedetei alapján ítéli meg a román 
kormányt 
2012. június 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Magyarország nem a politikai színezete, hanem a cselekedetei alapján ítéli meg Románia 

kormányát, és folytatni szeretné az elmúlt években kibontakozott együttműködést - 

mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek, miután 

pénteken a bukaresti külügyminisztériumban tárgyalt.  

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ-t nem lehet megkerülni 
2012. július 1. – Erdély Ma, transindex.ro, MTI, Krónika, Szabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) nem lehet megkerülni a romániai 

országos politikában és a magyar nemzetpolitikában – jelentette ki Kelemen Hunor elnök 

a szövetség döntéshozó szerve, a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) vasárnapi 

marosvásárhelyi ülésén. Kelemen Hunor RMDSZ-elnöki beszámolójában elmondta, „az 

RMDSZ gyengítésére irányuló budapesti és bukaresti törekvések ellenére” a szövetség 

megnyerte a júniusi önkormányzati választásokat. Jobb eredményeket ért el, mint négy 

évvel ezelőtt, és – noha két magyar párttal kellett versenyeznie – nagyobb arányban 

szerezte meg a magyarok szavazatait, mint négy évvel ezelőtt. 

 

Külügyminisztérium: az erdélyi magyarság szervezeteinek egységesen kell 
fellépniük 
2012. július 1. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Martonyi János külügyminiszter és Németh Zsolt, a tárca parlamenti államtitkára is 

világossá tette, hogy a magyar kormány csak akkor tud együttműködni a határon túli 

magyar szervezetekkel, köztük az erdélyi magyarság képviselőivel, ha egységesen lépnek 

fel – közölte a Külügyminisztérium sajtófőosztályának vezetője vasárnap az MTI-vel. 

Kaleta Gábort azzal kapcsolatban kereste meg az MTI, hogy Kelemen Hunor, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség elnöke azt mondta, „az RMDSZ gyengítésére irányuló 

budapesti és bukaresti törekvések ellenére” a szövetség megnyerte a júniusi 

önkormányzati választásokat. 

 

Több RMDSZ-politikus is pártot alapítana Magyarországon 
2012. július 1. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika, Magyar Hírlap, Népszabadság 

RMDSZ-es politikusok egy csoportja pártot jegyeztetne be Magyarországon. Szerintük erre 

azért van szükség, hogy legyen olyan politikai erő, amely képviseli a parlamentben a 

külhoni magyarok érdekeit. Az RMDSZ kis parlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők 

Tanácsa (SZKT) marosvásárhelyi ülésén Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ-szervezet 

ügyvezető elnöke, majd Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester vetette fel szombaton a 

magyarországi pártbejegyzés kérdését. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121835&cim=kelemen_hunor_az_rmdsz_t_nem_lehet_megkerulni
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121846&cim=kulugyminiszterium_az_erdelyi_magyarsag_szervezeteinek_egysegesen_kell_fellepniuk
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121846&cim=kulugyminiszterium_az_erdelyi_magyarsag_szervezeteinek_egysegesen_kell_fellepniuk
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=121839&cim=tobb_rmdsz_politikus_is_partot_alapitana_magyarorszagon


 

 

 

 

 

 
3 

Népszámlálás: 470 ezren lehetünk 
2012. július 2. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Hozzávetőlegesen 470 ezer lehet a szlovákiai magyarság száma, ha figyelembe vesszük az 

ismeretlen nemzetiségűek feltételezhető etnikai megoszlását is. A népszámlálás adatai azt 

mutatják, hogy a hét százaléknyi „ismeretlenben” alulreprezentált a magyarság. Azokban a 

járásokban ugyanis, ahol nagyobb számú magyar él, az országos átlagnál alacsonyabb volt 

a nemzetiségüket meg nem vallók aránya. Emellett megfigyelhető, hogy az ismeretlenek 

aránya főként a romák által sűrűbben lakott régiókban magas. Gyurgyík László 

demográfus szerint mindenképpen többen vannak a szlovákiai magyarok 458 ezernél, ám 

a járási adatok megmutatták, ehhez nem adhatjuk hozzá automatikusan a 382 ezer 

ismeretlen 9%-át (kerekítve ennyi a magyarság országos aránya). 

 

A Jobbik figyelmen kívül hagyja a tényeket 
2012. június 29. – MTI, Echo TV 

A nemzetpolitikai államtitkárság szerint a jobbikos Szávay István „sokadszorra hagyja 

figyelmen kívül a tényeket”, a költségvetés kapcsán szándékosan hamis képest fest a 

nemzetpolitikáról. Az államtitkárság ezt az ellenzéki képviselő pénteki állásfoglalására 

reagálva közölte az MTI-vel, miután Szávay István kevesellte a külhoni magyarok 

támogatására szánt, a jövő évi költségvetésről szóló javaslatban szereplő összeget. 

 

Magyar polgármesterek világtalálkozója 
2012. július 1. – MTI, Echo TV 

Fontosnak nevezte a helyi közösségek autonómiáját Sólyom László volt államfő a magyar 

polgármesterek IX. világtalálkozóján, Gödöllőn pénteken. A tanácskozáson 400 

magyarországi és határon túli polgármester és alpolgármester vett részt. Sólyom a magyar 

nemzet egységével kapcsolatban úgy fogalmazott: „nem az az aktuális feladat, hogy 

sirassuk Trianont”, hanem az, hogy a regionális sajátosságok figyelembevételével 

egyensúlyt teremtsünk a nemzetrészek között. 

 

Sátoraljaújhelyen találkoznak a magyar középiskolások 
2012. június 30. – MTI, Felvidék Ma 

Idén is megszervezi nyári táborát a Rákóczi Szövetség magyarországi és határon túli 

magyar középiskolások számára. A XIII. Magyar tanárok és diákok találkozóját július 1-7. 

között tartják Sátoraljaújhelyen. 
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http://www.echotv.hu/belfold/a_jobbik_figyelmen_kivul_hagyja_a_tenyeket.html
http://www.echotv.hu/belfold/magyar_polgarmesterek_vilagtalalkozoja.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/34607-satoraljaujhelyen-talalkoznak-a-magyar-kozepiskolasok


 

 

 

 

 

 
4 

Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a Mikó-per vádlottjait 
2012. június 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Szabadság 

Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték annak a restitúciós bizottságnak a tagjait, 

amely a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületét visszaszolgáltatta a református 

egyháznak. A korrupcióellenes ügyészség nagy értékre elkövetett hivatali visszaélés címén 

emelt vádat Markó Attila, Marosán Tamás és Silviu Clim ellen. A bírósági ítélet 

megállapítja, hogy a vádlottak a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalt károsították meg, 

holott a per folyamán a hivatal jelezte: ők nem tartanak igényt az épületre, mert az a 

református egyházé volt. 

 

Demeter András István lemondott a közszolgálati rádió éléről 
2012. június 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Nyugati Jelen 

Tisztségéből való felmentését kérte a parlamenttől pénteken Demeter András István, a 

Román Rádió elnök-vezérigazgatója. A tisztségében néhány napja megerősített Demeter 

azzal indokolja döntését, hogy az illetékes hatóságok nem tartják tiszteletben a 

közszolgálati rádió működését szabályozó törvényt. 

 

A Székely Nemzeti Tanács küldöttsége Strasbourgban 
2012. június 29. – Erdély Ma 

Kétnapos látogatást tett Strasbourgban a Székely Nemzeti Tanács kéttagú küldöttsége, az 

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének nyári ülésszaka alkalmával. Izsák Balázs 

elnököt a testület külügyi szakértője és meghatalmazott külképviselője, Dabis Attila kísérte 

el. A látogatás során a Parlamenti Közgyűlés közel húsz személyiségével tárgyaltak, a 

küldöttséget fogadta Wojciech Sawicki főtitkár, és Luca Volonté a néppárti csoport elnöke 

is. 

 

Pontát és Kövért is felelőssé tette a német lap 
2012. június 30. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német konzervatív lap a magyar-román 

viszony alakulásáról közölt cikket szombati számában. A Túl sok szakács című írás 

szerzője, Reinhard Olt kifejtette: zavarok keletkeztek a magyar-román kapcsolatokban. 

Orbán Viktor és Traian Basescu román államfő között „a megértés légköre alakult ki", 

Victor Ponta miniszterelnök alatt viszont megromlott a klíma, amihez a román politikus 

„jelentősen hozzájárult”. Ugyanakkor a magyar félnek is van szerepe abban, hogy felhőssé 

vált a viszony. Jellemző a helyzetre a Nyirő József hamvainak újratemetése körüli 

„kötélhúzás" – írta Olt. 

 

Plagizált Victor Ponta 
2012. június 30. - Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet 

Megállapította Victor Ponta román miniszterelnök disszertációjáról az egyetemi címeket, 

okleveleket, és bizonyítványokat hitelesítő bukaresti tanács, hogy azt úgy másolta. 
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Azonban pont a döntés meghozatala előtt a testületet feloszlatták, arra hivatkozva, hogy 

szabályzatában számos rendellenességet fedeztek fel. Liviu Pop ideiglenesen megbízott 

oktatási miniszter szerint a tanács nem illetékes plágiumvádakat elbírálni, mostani 

döntése, pedig semmis. 

 

Ismét van magyar alpolgármestere Aradnak 
2012. július 1. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika 

Szombaton az Arad Municípiumi Tanács alakuló ülésén titkos szavazáson 14–8 arányú 

szavazattal Bognár Leventét (RMDSZ) és Ţiţirigă Cătălint (Diaconescu Néppárt) 

választották alpolgármesterré. 

 

Magyar alelnöke is van a Bihar Megyei Tanácsnak 
2012. július 1. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika 

Magyar alelnöke is van a Bihar Megyei Tanácsnak, a tisztséget az RMDSZ részéről Kiss 

Sándor, illetve a Szociál-Liberális Szövetség egyik tanácsosa, Ioan Mang tölti be. 

 

Szolidaritást Vállal Az RMDSZ a Mikó-ügy Elítéltjeivel 
2012. július 1. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Szabadság, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ szolidaritást vállal azokkal, akiket a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

visszaszolgáltatása miatt első fokon három éves börtönbüntetésre ítéltek. A Szövetségi 

Képviselők Tanácsa (SZKT) vasárnap egyhangú szavazással fogadta el azt az állásfoglalást, 

amelyben a szövetség kinyilvánította szolidaritását. 

 

Így magyarázkodik a magyar kormány Nyirő-ügyben! 
2012. július 1. – Erdély Ma 

Már a magyar kormány is belátta, hogy nem lehet félvállról venni a Nyirő-újratemetés 

kapcsán ismét napirendre került antiszemita vádakat – ez derül ki a Vasárnapi Hírek 

birtokába került kormányzati kommunikációs tervből. 

 

Együtt vagy külön utakon? 
2012. július 2. – Krónika 

Kedvezőbb az erdélyi magyar közösség számára az, ha az eddigi, arányos rendszerben 

juttatja képviselőit a bukaresti parlamentbe az őszi választások eredményeként – állítják a 

magyar politikai szervezetek vezetői, miután az alkotmánybíróság az alaptörvénybe 

ütközőnek minősítette az egyfordulós, többségi választási rendszerre való áttérést.  Míg az 

RMDSZ továbbnövelné a támogatottságát, az EMNP és az MPP vezetői szerint a három 

magyar szervezetnek össze kellene fognia az őszi választásokon. 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121813&cim=ismet_van_magyar_alpolgarmestere_aradnak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121838&cim=magyar_alelnoke_is_van_a_bihar_megyei_tanacsnak
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Szatmár: tiltakozik az RMDSZ 
2012. július 2. – Krónika 

Tiltakozásképpen, amiért az alpolgármesteri tisztség után a városi önkormányzatban a 

kért szakbizottsági elnöki posztokat sem kapta meg a szatmárnémeti RMDSZ, a szövetség 

tanácsi frakciója kivonult a testület második üléséről. Amint Kereskényi Gábor pártelnök 

elmondta, az önkormányzatban többséget szerzett USL-vel folytatott egyeztetés során a 

szolgáltatási, valamint a városrendészeti bizottság elnöki tisztségeit kérték, azonban 

elutasították őket. 

 

Borboly Csaba: meg kell szüntetni a Communitas Alapítványt 
2012. július 2. – Krónika 

A Communitas Alapítványt meg kell szüntetni, az RMDSZ kinevezési politikáján 

módosítani kell, és fiatalításra is szükség van – véli Borboly Csaba, a Hargita megyei 

közgyűlés elnöke tegnap megjelent blogbejegyzésében, amelyben a szövetség működési 

gyakorlatának több elemét is kemény hangon bírálja. 

 

A Híd támogatja a Selye Egyetem felhívását 
2012. június 29. – bumm.sk, Új Szó Online 

A Híd támogatja a Selye János Egyetem felhívását, hiszen egy ilyen komoly döntést, mint 

az egyetemi megnevezés főiskolára való változtatása, csakis szigorú szakmai megítélés 

szerint történhet. 

 

Solymos: nem kéne provokálni egymást 
2012. június 30. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Magyarországnak és Szlovákiának nem kellene provokálnia egymást - véli Solymos László, 

a Híd frakcióvezetője. A Híd politikusa abban nem lát problémát, hogy a magyar 

parlament képviselői Szlovákiába érkeztek, és találkoztak a magyar kisebbség 

képviselőivel. Az ilyen találkozókat azonban véleménye szerint úgy kell megrendezni, hogy 

ne keltsen feszültséget. 

 

Fico és Bugár egyetértett: inkorrekt volt a magyar fél 
2012. július 1. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Robert Fico és Bugár Béla a szlovák közszolgálati televízió vitaműsorában egyetértett 

abban, hogy a magyar Országgyűlés nem járt el korrekt módon, amikor kihelyezett 

bizottsági ülést tartott Révkomáromban. 
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Vasúti feliratok – a Kerekasztal törvénymódosítási javaslatot ajánl A. Nagy 
figyelmébe 
2012. július 1. – Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala (SZMK) jogászai alternatív törvénymódosítási 

javaslatot dolgoztak ki, amely A. Nagy László kisebbségi kormánybiztosnak is hivatott 

segítséget nyújtani abban, hogy minél konkrétabban lehessen kezelni a kétnyelvű vasúti 

táblák ügyét. 

 

Nyilvánosságra hozták a Bethlen Gábor Alap támogatásait 
2012. július 2. – bumm.sk 

Megjelentek a Bethlen Gábor Alap 2012. évi pályázati felhívásának eredményei. A központi 

nyílt pályázatok eredményeinek közlése mellett elérhetővé váltak a regionális pályázatok 

is. A bumm.sk hírportál szerint a támogatások kapcsán aránytalanságok figyelhetők meg. 

A Nemzeti Összetartozás Bizottságának komáromi ülésén is téma volt a BGA pénzosztása. 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala átláthatóbb támogatási rendszert sürgetett, amelyben 

látható, hogy a támogatók miért sikeresek, és mik a valós feltételek. 

 

Ellenzékben a VMSZ 
2012. június 29. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági szinten ellenzékből politizál majd – jelentette 

ki Pásztor István, a párt elnöke. 

 

Szabadka: Megállapodott a VMSZ és a DS a koalícióról? 
2012. július 1. – Vajdaság Ma 

Egyes szabadkai internetes és elektronikus médiumoknak a helyi demokratáktól szerzett 

értesülései szerint Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Szövetsége megállapodott a 

nagykoalícióról, amelyet e két párton kívül az Szerbiai Szocialista Párt (SPS), a Liberális 

Demokrata Párt (LDP), a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV), a Szerbiai Demokrata 

Párt (DSS) és a kisebbségi pártok alkotnak. 

 

Dačić: a DS nyilatkozzon Pajtić álláspontjával kapcsolatban 
2012. június 30. – Vajdaság Ma 

A kormányalakító Ivica Dačić felszólított a Demokrata Pártot (DS), nyilatkozzon Bojan 

Pajtić vajdasági kormányfőnek, a DS alelnökének az álláspontjával kapcsolatban. Pajtić azt 

mondta, a Szerbiai Szocialista Pártnak nincs helye a tartományi kormányban azért, mert 

köztársasági szinten a Szerb Haladó Párttal lépett koalícióra. 
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A demokrata Igor Pavličić maradt Újvidék polgármestere 
2012. június 30. – Vajdaság Ma 

Igor Pavličić (DS) marad Újvidék polgármestere. A városi képviselő-testület elnöke 

Aleksandra Jerkov (LSV), aki párttársát, Aleksandar Jovanovićot követi a poszton. A 

szocialista Siniša Sević a polgármester helyettese. Ezek a fő elemei a Demokrata Párt (DS), 

a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) és a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) közötti 

koalíciós megállapodásnak. 

 

Zenta: Megállapodási szerződést kötött a VMSZ, az URS és a nyugdíjaspárt-
SPS 
2012. június 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), a Szerbiai Egyesült Régiók (URS) és a Szerbiai 

Egyesült Nyugdíjas Párt–Szerbiai Szocialista Párt (SPS) koalíció zentai szervezete közös 

sajtótájékoztatón jelentették be, megállapodási szerződést kötöttek arról, hogy tizenhat 

képviselővel minősített többséget alakítottak a zentai képviselő-testületben. 

 

Tizenöt tárcás kormányt terveznek  
2012. június 30. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt és a Szerbiai Szocialista Párt körüli koalíció képviselői pénteken az új 

összetételű kormány céljairól és feladatairól egyeztetettek. Ivica Dačić kormányalakító 

elmondta, hogy a kádermegoldásokról még nem beszéltek, arról viszont igen, hogy az új 

kormánynak 15 minisztériumból kellene állnia. Viszont még ez a szám sem végleges – 

mondta Dačić, hozzátéve, hogy a kormányalakításban részt vevő pártok közös célja az 

európai uniós csatlakozás, a régión belüli együttműködés, a korrupció és a bűnözés 

felszámolása, valamint a szociális igazságosság elvének tiszteletben tartása.  

 

Lékelt hajón  
2012. június 30. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A május 6-i általános választások után a Demokrata Párttal megkezdett koalíciós 

egyezkedés ellenére Ivica Dačić, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke és a pártjával a 

választásokon koalícióban induló pártok ezen a héten úgy döntöttek, hogy mégis inkább a 

Szerb Haladó Párttal alakítanak kormányt, amelyben a Mlađan Dinkić vezette Szerbia 

Egyesült Régiói pártuniónak is helyet adnak. A fordulat kapcsán felmerülő kérdésekről 

Mihal Ramacs politikai elemzővel, újságíróval beszélgetett a Magyar Szó. 

 

MRM: Mentsék fel a délvidéki magyarokat a szerb tv előfizetési díja alól!  
2012. június 30. – Magyar Szó 

Szerbiában a polgárok a kábeltelevízió előfizetési díján kívül kötelesek külön fizetni a 

Szerbiai Televízió „közszolgálati” műsoraiért. Az elmúlt tíz évben a szerb „közszolgálati” 

tévé előfizetési díját a Szerbiában élők 41 százaléka fizette. A szerb kormány bírósági 

végrehajtókkal szándékozza behajtani a tartozásokat. A Magyar Remény Mozgalom szerint 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13727/A-demokrata-Igor-Pavlicic-maradt-Ujvidek-polgarmestere.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13726/Zenta-Megallapodasi-szerzodest-kotott-a-VMSZ--az-URS-es-a-nyugdijaspart-SPS.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13726/Zenta-Megallapodasi-szerzodest-kotott-a-VMSZ--az-URS-es-a-nyugdijaspart-SPS.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-06-30_n_Mit_varhatunk_az_uj_osszetetelu_kormanytol_Ha_az.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-06-30_Lekelt_hajon.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-06-30_MRM_Mentsek_fel_a_delvideki_magyarokat_a_szerb_tv.xhtml
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azoknak a délvidéki magyaroknak, akik fizették a szóban forgó díjat, a szerb állam legalább 

egy évre visszamenőleg meg kellene, hogy térítse a befizetett összeget. 

 

Megnyílt a levelező tagozat! 
2012, június 29. – KISZO 

Régen várt esemény történt az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Magyar Tannyelvű 

Humán- és Természettudományi Karán: a történelem szakirányon megnyílt a levelező 

tagozat. Ezzel lehetőség nyílik a kárpátaljai magyar diákok számára, hogy párhuzamosan 

egy másik diploma megszerzése vagy akár munka mellett is tanulhassanak, méghozzá 

anyanyelvükön. 

 

Ülésezett az UMDSZ elnöksége 
2012. június 29. – KISZO 

Tiszapéterfalván tartotta kihelyezett ülését az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

kibővített elnöksége. A testület különböző szervezési kérdések mellett az aktuálpolitikai 

helyzetet is megvitatta. Az elnökség nyilatkozatot fogadott el, melyben elítélték, hogy egy 

állítólagos vizsgálatra hivatkozva a magyar kormány megvonta a szövetségtől a támogatói 

nyilatkozatok kiadásának jogát. 

 

A záhonyiak újabb könyvadománya 
2012. július 1. – Kárpátinfo 

A Záhonyban született nemzetközi hírű tudományos kutatóról és feltalálóról, dr. Béres 

Józsefről elnevezett oktatási-nevelési intézmény 1996 óta segíti a határon túli magyar 

tannyelvű iskolákat. A diákotthonban mind a hat évfolyamon tanulnak kárpátaljai, vagy 

onnan elszármazott diákok, így kellő információkkal rendelkeznek a nemzetiségi iskolák 

adottságairól, lehetőségeiről. 

 

Osztrák-Magyar Nyári Egyetem 
2012. június 30. – Volksgruppen 

A Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéke és a Nyugat-Magyarországi Egyetem szombathelyi 

Uralisztikai Tanszéke az idén is megrendezi közös nyári egyetemét osztrák, illetve magyar 

egyetemi és főiskolai hallgatók számára július 1-től július 20-ig. A nyári egyetem közel 20 

éves hagyományra tekint vissza. 

 

Nyári nyelvtanfolyam a BMKE-ban 
2012. június 29. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület ismét magyar nyelvi tanfolyamot szervez 

Felsőőrött augusztus 27. és 31. között. A beszédorientált foglalkozásokon szakképzett 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9781
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9788
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/zahonyiak-ujabb-konyvadomanya
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/167445/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/167418/
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oktatók játékos módon ösztönzik a magyart többé vagy kevésbé beszélő gyermekeket a 

nyelv gyakorlására. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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