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Végleges: négy év letöltendőt kapott Nagy Zsolt 
2015. január 27. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, transindex.ro, Magyar Nemzet 

Az alapfokon kiszabott öt évnél enyhébb, négyéves letöltendő szabadságvesztésre ítélte 

kedden jogerősen a bukaresti legfelsőbb bíróság Nagy Zsolt egykori távközlési minisztert a 

stratégiai privatizációk perében. Nagy Zsolt mindvégig az ártatlanságát hangoztatta, és 

politikai indíttatásúnak nevezte a pert. Nagy Zsoltot, az RMDSZ volt ügyvezető alelnökét 

2013 decemberében alapfokon öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a legfelsőbb bíróság 

háromtagú tanácsa bűnszövetkezethez való csatlakozás miatt. Ugyanezt az ítéletet szabták 

ki Kerekes Gábor volt távközlési államtitkárra is, miközben Şereşt hazaárulás miatt hat, 

szervezett bűnözői csoporthoz való csatlakozás miatt pedig további öt év 

szabadságvesztésre ítélték, de csupán a súlyosabb büntetést kell letöltenie. Kerekesre 

kedden négy év letöltendő börtönbüntetést szabtak. 

 

Potápi: folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program 
2015. január 27. – MTI, Hirado.hu, Nemzeti Regiszter, Magyar Nemzet 

Folytatódik a diaszpóra magyarságának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor 

Program, amelyre február 27-éig várják a jelentkezéseket – jelentette be a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden a fővárosban. Potápi 

Árpád János a sajtótájékoztatón elmondta: idén ismét száz fiatal utazhat öt kontinensen a 

diaszpóra magyar közösségeihez. Mindenkire számítanak, a programnak felső korhatára 

nincs, és arra is lehetőség van, hogy a korábban már kint járt fiatalok térjenek vissza a 

közösségekhez – jelezte. 

 

A Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő program indul 
2015. január 27. – Krónika, MTI, hirado.hu 

Az emigrációban élő magyarság számára meghirdetett Kőrösi Csoma Sándor Programmal 

párhuzamosan a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő programot indít a kormány 

tavasszal –mondta el Potápi Árpád János az MTI-nek. A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kifejtette: a program az egykori monarchia 

területére terjed majd ki, érintve Csángóföldet, Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, 

Macedóniát, Dél-Lengyelországot egyaránt. A program alapvetően nem az emigráció 

magyarságát, hanem a Kárpát-medencében élőket szeretné megcélozni – jelezte. A Kőrösi 

Csoma Sándor Program mintájára a magyar közösségekhez várhatóan ötven fiatalt 

küldenek ki, akik a kulturális feladatok mellett a szórványmagyarság közösségeinek 

szervezésében, építésében, identitásának megerősítésében segítenek majd. Potápi Árpád 

János tájékoztatása szerint a program forrásigényének meghatározása zajlik, ugyanakkor 

várhatóan jóval alacsonyabbak lesznek a költségek, mint az egymilliárd forintos kerettel 

meghirdetett Kőrösi Csoma Sándor programé. A programot – amelyet Grezsa István 

miniszteri biztos koordinál – a tervek szerint márciusban hirdetik meg – jelezte az 

államtitkár. 
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http://www.kronika.ro/belfold/vegleges-negy-ev-letoltendot-kapott-nagy-zsolt
https://www.nemzetiregiszter.hu/folytatodik-a-korosi-csoma-sandor-program-2015
http://www.kronika.ro/kulfold/a-karpat-medence-szorvanymagyarsagat-segito-program-indul
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Kelemen Hunor: lélekben Zsolttal vagyok 
2015. január 27. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke nem kívánta kommentálni azt a bírósági döntést, 

amelyben négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Nagy Zsolt volt távközlési 

minisztert. Azonban azt elmondta, megmagyarázhatatlannak tartja azt, hogy miként 

hozhatta ezt az ítéletet a bíróság. "Nem értem, hogy egy nem létező ügyben, amelyben nem 

történt semmi olyasmi, ami megkárosította volna az államot, hogy lehet ilyen ítéletet 

hozni. Rettenetesen sajnálom, és nem értem, nem tudom megemészteni, feldolgozni. 

Lélekben Zsolttal vagyok, Zsolttal vagyunk mindannyian" - nyilatkozta a Transindexnek az 

RMDSZ elnöke. 

 

Jó hangulatú román–magyar vita Sepsiszentgyörgyön 
2015. január 27. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nyílt, oldott hangulatú vitát folytattak a román és a magyar nemzeti ünnepek székelyföldi 

megünnepléséről hétfőn este a Babeș-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi 

tagozatán román és magyar véleményformálók. Az először megrendezett, de 

sorozatindítónak szánt Vox populi nevű vitafórumon mintegy hetvenen vettek részt; a 

román közösség képviselői voltak enyhe többségben. 

 

Gyilkostói panamával gyanúsítják Mezei Jánost 
2015. január 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Hivatali hatalommal való visszaélés és zsarolás gyanújával indított bűnvádi eljárást a 

hétfőn este vizsgálati fogságba helyezett Mezei János ellen az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA). A DNA szerint Gyergyószentmiklós polgármestere két évvel ezelőtt 

törvénytelenül eladott egy 400 négyzetméteres gyilkostói telket, holott a Budapest V. 

kerületével közösen alapított Monturist Kft. törzstőkéjébe tartozó terület 

elidegeníthetetlen. Az ügyészség kedden kezdeményezte az elöljáró harmincnapos 

letartóztatását. 

 

Veled vagyunk, Zsolt: a végsőkig hiszünk Nagy Zsolt ártatlanságában 
2015. január 27. – transindex.ro, maszol.ro 

„Értetlenül és fájdalommal vesszük tudomásul a bíróság döntését. Kilenc év rémálom után 

egy igazságtalan döntés született: koholt vádak alapján, bizonyítékok hiányában ma 

ártatlanul elítéltek egy embert – Nagy Zsolt a romániai politikai és igazságügyi rendszer 

áldozata lett" - írják a Nagy Zsolt támogatására született Veled vagyunk, Zsolt Facebook-

oldalon, amelynek több mint 7000 lájkolója van. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38687
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/jo-hangulatu-romanamagyar-vita-szentgyorgyon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/gyilkostoi-panamaval-gyanusitjak-mezeit
http://itthon.transindex.ro/?hir=38688
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„El kell döntsük, mit várunk el Arad megye egyetlen magyar 
középiskolájától!” 
2015. január 27. – Nyugati Jelen 

Hadnagy Évával, az Aradi Csiky Gergely Főgimnázium igazgatójával beszélgetett a Nyugati 

Jelen az iskola terveiről, tevékenységeiről és általában a mindennapi nehézségekről. 

 

Az elmúlt 25 évet értékeli az RMDSZ Háromszéken 
2015. január 27. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ megalakulásának 25. évfordulója alkalmából Kovászna megyében székenként 

külön-külön szervezett események keretén belül emlékeznek vissza az elmúlt időszakra. 

Első megállóként a zaláni kultúrotthon szolgált hétfő este. Tamás Sándor, az RMDSZ 

háromszéki szervezetének elnöke felszólalásában kifejtette, a rendszerváltáskor az volt a 

nagy kérdés, hogy elmenni vagy itthon maradni. Azzal a reménnyel indultunk útnak, hogy 

legyünk szabadok a saját otthonunkban, azok pedig, akik 25 éve dolgoznak 

önkormányzatban, közéletben, iskolákban vagy bárhol máshol, azért tesznek, mert 

próbálják biztosítani a függetlenséget, hogy szabadnak érezzék magukat szülőföldjükön – 

tette hozzá Tamás Sándor. 

 

Értelem és érzelem 
2015. január 28. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A Nagyékkal rokonszenvezők részéről természetes az 

érzelmi megközelítés, a külső szemlélők azonban nem tehetik meg, hogy összeesküvés-

elméletek gyártásával egyszer s mindenkorra semmissé nyilvánítsák a romániai 

igazságszolgáltatás pártatlanságát. Ez esetben ugyanis tényleg valamennyien 

csomagolhatnánk”. 

 

A kormánynak továbbra is célja az oroszvári kastély felújítása 
2015. január 27. – hirek.sk 

A kormány nem mondott le arról a szándékáról, hogy felújítassa az oroszvári kastélyt. 

„Kezdődik a felújítás” – jelentette ki a TASR hírügynökségnek adott interjújában Robert 

Fico. Eredetileg arra számítottak, hogy az épületet reprezentációs célokra használhatnák ki 

Szlovákia Európai Uniós elnöksége idején, 2016 második felében. „Az időben már nem 

érhető el, ám a szlovák kormány céljai között továbbra is megmarad a  nemzeti kulturális 

műemlék felújítása” – mondta Fico. Az oroszvári kastélyt Gróf Zichy-Ferraris Emánuel 

építtette. A kastély utolsó főnemes tulajdonosa Lónyay Elemér gróf és felesége, Stefánia 

belga hercegnő volt. Az ingatlant végakaratukban a pannonhalmi bencésekre hagyták. Az 

oroszvári kastély ügyében ádáz küzdelmet folytat a Magyar Bencés Kongregáció, eddig 

eredménytelenül. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/el_kell_dontsuk_mit_varunk_el_arad_megye_egyetlen_magyar_kozepiskolajatol.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/el_kell_dontsuk_mit_varunk_el_arad_megye_egyetlen_magyar_kozepiskolajatol.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-elmult-25-evet-ertekeli-az-rmdsz-haromszeken
http://www.hirek.sk/belfold/20150127102311/A-kormanynak-tovabbra-is-celja-az-oroszvari-kastely-felujitasa.html
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Aggódik a szepsi tv elsötétülése miatt a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek 
Konvenciója 
2015. január 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

„Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, baranyai és muravidéki magyar újságírók 

szakmai szervezete mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a felvidéki Szepsi város új 

szlovák polgármestere egyik első intézkedéseként ellehetetlenítette a Szepsi Városi 

Televízió működését” - áll a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) 

elnökségének az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. 

 

Via Nova - Személyes találkozásokra épít a Beiratkozási Körút 
2015. január 27. – Új Szó 

Tízévente egyre kétségbeejtőbb népszámlálási adatokon rémüldözik a felvidéki magyar 

közvélemény. A rendszerváltás óta tapasztalt 110 ezres fogyásunk egyik fő oka a szlovák 

iskolát végző magyar gyerekek asszimilációjában rejlik. A Via Nova ICS a saját eszközeivel 

igyekszik tenni a jelenség minden szempontból káros következményei ellen. Ezt a célt 

szolgálja a januárban esedékes, évente ismétlődő Beiratkozási Körút, amely a személyes 

találkozásokra helyezi a hangsúlyt. 

 

Biztató beiratkozási eredmények Vágsellyén 
2015. január 27. – Új Szó 

Meglepően jó eredménnyel zárult a pénteki beíratás a vágsellyei Pázmány Péter 

Alapiskolában, ahová tizenhét ősztől iskolaköteles gyereket írattak be a szülők. Dohányos 

Katalin iskolaigazgató elmondta, jelenleg tizenhárom elsősük van. 

 

Híd: döntse el a választó; MKP: menjenek szavazni 
2015. január 27. – Új Szó 

A közelgő népszavazás nem csak a szlovák politikai mezőnyt osztja meg, a Híd és az MKP 

is más-más megközelítést választott. A Híd semlegesen áll a kérdéshez: nem fogja 

szimpatizánsait részvételre buzdítani, és azt sem mondja meg, szerintük hogyan kellene 

voksolniuk. Az MKP a közelgő népszavazáson való részvételre buzdítja támogatóit és 

szimpatizánsait. „Konzervatív és keresztény párt vagyunk, a hagyományos családmodellt 

támogatjuk. Ezért arra kérjük támogatóinkat, vegyenek részt a népszavazáson és 

szavazzanak ezen értékrendek szerint. Hogy ez kinek mit jelent, azt a szimpatizánsainkra 

hagyjuk” – nyilatkozta Berényi József pártelnök. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150127163053/Aggodik-a-szepsi-tv-elsotetulese-miatt-a-Kulhoni-Magyar-Ujsagiro-Egyesuletek-Konvencioja.html
http://www.hirek.sk/itthon/20150127163053/Aggodik-a-szepsi-tv-elsotetulese-miatt-a-Kulhoni-Magyar-Ujsagiro-Egyesuletek-Konvencioja.html
http://ujszo.com/online/panorama/2015/01/27/via-nova-szemelyes-talalkozasokra-epit-a-beiratkozasi-korut
http://ujszo.com/online/regio/2015/01/27/biztato-beiratkozasi-eredmenyek-vagsellyen
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/01/27/hid-dontse-el-a-valaszto-mkp-menjenek-szavazni
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Deli Andor: Szerbiának nemcsak kötelessége, hanem érdeke is a kisebbségi 
jogok tiszteletben tartása 
2015. január 7 – Vajdaság Ma 

Szerbia mielőbbi EU-s csatlakozását sürgetve és a kisebbségi ügyek előmozdítása 

érdekében nyújtott be javaslatokat a Fidesz-KDNP képviselőcsoport az Európai 

Parlamentben. A képviselőcsoport javaslatainak előkészítését Deli Andor vajdasági 

származású fideszes EP-képviselő koordinálta. Számos módosító javaslatot nyújtottak be a 

szerb országjelentéssel foglalkozó európai parlamenti indítványhoz. „Javaslataink két 

csoportra oszthatóak: egy részének az a célja, hogy támogassa a szerb kormány eddigi 

erőfeszítéseit, mert közös érdekünk, hogy Szerbia minél előbb csatlakozzon az Európai 

Unióhoz. „– mondta Deli Andor. A másik csoport pedig a kisebbségi kérdésekhez tartozott, 

amelyekben a „nemzeti tanácsok hatásköreinek megtartását, erősítését és a működésükhöz 

szükséges finanszírozás biztosítását, másrészről pedig a készülő szerbiai kisebbségi 

akcióterv vonatkozásában elvárjuk, hogy egy olyan kisebbségvédelmi mechanizmus álljon 

fel, mely biztosítja a jogszabályok hatékonyabb végrehajtását és számonkérhetőségét olyan 

területeken, mint a nyelvhasználat vagy a részarányos foglalkoztatás a 

közintézményekben.” 

  

Pályázatírókat képeztek Zentán 
2015. január 27. – Magyar Szó 

Európai uniós projektmenedzsment-képzés megnevezéssel két hónapos tanfolyamot 

szervezett Zentán a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány. A képzés részvevői, a zentai és a 

környékbeli községekből érkezett több mint húsz hallgató szombaton a városháza 

Andruskó-termében vehette át az uniós pályázatírási és vezetési módszerek alapjainak a 

megismerését igazoló tanúsítványt. A képzés befejezését igazoló dokumentumokat 

Bunford Tivadar, a Háló igazgatója adta át, aki elmondta, hogy „közösségünk égető 

problémájává vált a gazdasági, megélhetési okokra visszavezethető tömeges elvándorlás, 

amely érzékenyen érinti a vajdasági magyar közösséget, de nem csak azt. Nekünk az a 

kötelességünk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, hogy a távozók legalább egy része 

hazatérhessen.” 

  

Panasz a Magyar Szóra az MNT-nél és Tájékoztatási Bizottságánál 
2015. január 27. – Vajdaság Ma 

Matuska Márton újságíró levéllel fordult a Magyar Nemzeti Tanács elnökéhez, a Tanács 

egyes tagjaihoz, valamint az MNT Tájékoztatási Bizottságához azzal a kéréssel, hogy 

vizsgálja meg az állítást, amely szerint a Magyar Szó cenzúrázza a kéziratokat. A beadvány 

szerzőjének információi szerint az MNT Tájékoztatási Bizottságának ülésén napirenden 

szerepel a kérdés.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18193/Deli-Andor-Szerbianak-nemcsak-kotelessege--hanem-erdeke-is-a-kisebbsegi-jogok-tiszteletben-tartasa-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18193/Deli-Andor-Szerbianak-nemcsak-kotelessege--hanem-erdeke-is-a-kisebbsegi-jogok-tiszteletben-tartasa-.html
http://www.magyarszo.com/hu/2597/vajdasag_zenta/121273/P%C3%A1ly%C3%A1zat%C3%ADr%C3%B3kat-k%C3%A9peztek-Zent%C3%A1n.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18191/Panasz-a-Magyar-Szora-az-MNT-nel-es-Tajekoztatasi-Bizottsaganal.html
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Vajdasági nyelvészeti kutatások 
2015. január 27. – Magyar Szó 

A szabadkai székhelyű Verbi Nyelvi Kutatóműhely eredményes évet zárt. A felsőoktatás, 

tudomány és publikálás tervszerű fejlesztése érdekében együttműködési szerződést kötött 

az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karával, a vajdasági nyelvészek 

kutatási eredményeiket bemutatták a kelet-európai magyar intézeteket tömörítő Termini 

Magyar Nyelvi Kutatóhálózat szervezésében Budapesten és Lendván, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Nonprofit Zrt. és a Szekeres László Alapítvány támogatásával pedig elkészült a 

honlapuk, ahol megtekinthető a Vajdasági audiovizuális térkép projektum. 

 

Németh Zsolt: Ukrajnában politikai megoldás kell, de az nem lehet újabb 
“Jalta” 
2015. január 28. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap, Hvg.hu 

Ukrajnában politikai megoldásra van szükség, de az nem jelenthet visszatérést az 

érdekszférák elosztásán alapuló jaltai megállapodás szellemiségéhez – hangsúlyozta 

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke kedden Strasbourgban, az 

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (ETPK) plenáris ülésén. “Egy dolog nem 

fogadható el a politikai megállapodás-csomagban: soha többé érdekszférákat, soha többé 

újabb Jaltát” – mondta a Fidesz politikusa. “Fel kell szólítanunk Oroszországot, hogy 

tartsa tiszteletben Ukrajna területi épségét és szuverenitását. Azt kell elvárnunk 

Oroszországtól, hogy tartózkodjék a folytatólagos erőszaktól” – mondta a magyar 

parlament külügyi bizottsági elnöke. 

 

Szent-Iványi István nagykövet a Muravidéken is elbúcsúzott 
2015. január 27. - Népújság 

Dr. Szent-Iványi István, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott ljubljanai nagykövete 

ötéves mandátuma lejártával kedden este búcsúfogadást adott Lendván is. A Bánffy 

Központban szervezett rendezvényen a muravidéki magyarság szervezeteinek vezetői, 

muravidéki és magyarországi határmenti települések polgármesterei, a kulturális és 

egyházi élet képviselői, barátai koccintottak vele szlovéniai diplomáciai megbízatás 

befejezésének estéjén. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2597/kultura/121262/Vajdas%C3%A1gi-nyelv%C3%A9szeti-kutat%C3%A1sok.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/nemeth-zsolt-ukrajnaban-politikai-megoldas-kell-de-az-nem-lehet-ujabb-jalta/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/nemeth-zsolt-ukrajnaban-politikai-megoldas-kell-de-az-nem-lehet-ujabb-jalta/
http://www.nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/10202-2015-01-27-19-40-23
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
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