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A Magyar Nemzeti Kereske-
dőház (MNKH) és a Nem-
zeti Agrárkutatási és Inno-

vációs Központ együttműködési 
megállapodást írt alá tegnap Bu-
dapesten, amelynek célja, hogy 
a Kárpát-medencében elért ag-
rárkutatási és innovációs ered-
ményeket az MNKH a külpiaci 
kapcsolatai révén világszerte is-
mertté tegye. Mint Oláh Zsanett, 
a Magyar Nemzeti Kereskedőház 
vezérigazgatója a szerződés alá-
írását megelőzően rámutatott: a 
kereskedőház azt szeretné elér-
ni, hogy világszerte megmutas-
sa a Kárpát-medencében műkö-
dő vállalkozások gazdasági telje-
sítményét, fejlesztéseit, terméke-
it, a megállapodás is ezt erősíti.

Gyuricza Csaba, a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Köz-
pont főigazgatója eközben azt 
emelte ki, hogy a megállapodás 
eredményeként az MNKH segí-
ti majd az agrárkutatási központ 
által kifejlesztett agráripari és 
élelmiszergazdasági termékek 
külpiacra juttatását, a fejleszté-
sek megismertetését a nagyvi-
lágban. A szerződést a Budapes-
ten megrendezett kétnapos Kár-
pát Expón írták alá.

További együttműködések

Oláh Zsanett, az MNKH vezér-
igazgatója emellett hat, magyar-
országi és a határon túli, fiatal 
magyar vállalkozókat tömörítő 
szakmai szervezettel is együtt-
működési megállapodást kötött, 
hogy még hatékonyabban támo-
gassák a Kárpát-medencei fiatal 
magyar vállalkozókat a sikeres 
külpiacra lépésben.

A kétnapos Kárpát Expón Ma-
gyarországról és a Kárpát-me-
dence magyarlakta területe-
iről 400 kiállító és több mint 
1500 érdeklődő szakember vett 
részt. Oláh Zsanett az MTI kér-
désére elmondta: a Kárpát Ex-
póra azért különösen büszke az 
MNKH, mert ez az egyetlen olyan 

kiállítás és szakmai rendezvény, 
amely igyekszik összefogni a tel-
jes Kárpát-medence gazdasági 
tevékenységét, a térség vállalko-
zásainak fejlesztéseit. Rámuta-
tott: a kétnapos kiállítás és szak-
mai tanácskozás arra ösztönzi a 
résztvevőket, hogy még hatéko-
nyabban működjenek együtt, eb-
ben jelentős közvetítői szerepet 
játszik a Magyar Nemzeti Keres-
kedőház.

A megmaradás fundamentuma

Az expóval párhuzamosan zaj-
ló, a Magyar Nemzeti Kereskedő-
ház által másodszorra megszer-
vezett Kárpát-medencei Gazda-
sági Kiállítás és Konferencia ne-
vű rendezvényen is az együttmű-
ködés, együtt gondolkodás fon-
tosságát emelték ki az előadók. 
Mint Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes hétfő esti felszó-
lalásában hangsúlyozta: a ma-
gyar megmaradás fundamentu-
ma, hogy nemcsak az anyaorszá-
gi magyarságot kell megőrizni, 
hanem a Kárpát-medencei ma-
gyarságot, a világ magyarságát 
is. Rámutatott, ha bármely nem-
zetrész, például az erdélyi vagy 
a muraközi eltűnne, esetleg a di-
aszpóra magyarsága megrop-
panna, akkor az egyetemes ma-
gyarság lenne csonkább, és a ma-
gyar nemzet léte is veszélyezte-
tettebbé válna. A világ magyarsá-
ga megőrzésének több feltétele is 
van – mondta, elsőként a gazda-
ságilag erős és nemzettudatában 
büszke Magyarországot említve. 
Ha nincs erős Magyarország, ak-
kor nincs, aki finanszírozza pél-
dául az identitásmegőrzést – nyo-
matékosította Semjén Zsolt.

Fontosnak nevezte a külho-
ni magyar politikai szervezetek 
támogatását. Fel lehet vállalni a 
Kárpát-medence etnikai magyar 
pártjainak dotálását – jelentette 
ki. Ha erre nem kerülne sor, akkor 
az adott kisebbség, nemzetrész 
politikai és egyéb érdekei kerül-

nének veszélybe – közölte, meg-
jegyezve: egyáltalán nem mind-
egy, hogy magyar-e a polgármes-
ter egy székely településen.

A miniszterelnök-helyettes azt 
mondta, a gazdasági dimenzió is 
lényeges. Ezért kulcsfontossá-
gú, hogy a magyar állam támoga-
tást nyújt a külhoni magyarság-
nak, ami nemcsak a magyar kö-
zösségeknek jó a jobb életlehe-
tőségek miatt, hanem a többsé-
gi nemzetnek is, hiszen fejlődik a 
gazdaság. 

 Kulcsfontosságúnak nevezte 
ugyanakkor az autonómia köve-
telését. Nem vagyunk alávalób-
bak más európai uniós népeknél, 
ezért a tételmondat az, hogy ami 
másnak – például a dél-tiroliak-
nak – jár, az nekünk úgyszintén 
– jelentette ki.

„Világmagyarság vagyunk”

Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere Határtala-
nul a Kárpát-medencében című 
előadásában Szabó Dezsőt idéz-
ve kiemelte: minden magyar fele-
lős minden magyarért. A koráb-
bi és a mostani időszak határon 
túli magyarokra irányuló politi-
kája közötti különbség az, hogy 
míg az előző szemlélet szerint 
a magyar állam minden magya-
rért felelősséget érez, a jelenle-
gi alkotmány azt mondja ki, hogy 
felelősséget visel – hangoztatta. 
Kijelentette, hogy „világmagyar-
ság vagyunk”. Egyre inkább eb-
ben a logikában gondolkodnak: 
hogyan tudnák minden magyar-
nak megadni azokat a támogatá-
sokat, amelyeket a magyarorszá-
gi magyaroknak – közölte. Nagy-

szerűnek nevezte, hogy a Kül-
gazdasági és Külügyminiszté-
riumon keresztül gazdaságfej-
lesztést valósítanak meg a Kár-
pát-medencében.

Magyarnak lenni felemelő ér-
zés, „most már legyen jó üzlet is” 
– szögezte le Balog Zoltán.

Mint kiemelte, a határon tú-
li magyar közösségek csak ak-
kor maradhatnak hosszú távon 
gazdasági és politikai tényezők 
a többségi nemzeteken belül, ha 
a nyelvi, kulturális fejlődést és 
a kedvező demográfiai folyama-
tokat elősegítő humán szakte-
rületek megfelelő anyagi, szak-
mai és erkölcsi támogatásban 
részesülnek a magyar anyaor-
szág részéről és viszont” – idéz-
te a miniszter a nemzetpolitikai 
jelentésüket.

B. E.

A Legfelsőbb Igazságszolgál-
tatási Tanács (CSM) kedvezőt-
len véleményezése ellenére sem 
tett le arról Tudorel Toader igaz-
ságügy-miniszter, hogy elmozdít-
tassa tisztségéből Laura Codruţa 
Kövesit, az Országos Korrup-
cióellenes Ügyosztály (DNA) fő-
ügyészét.

Toader kijelentette: készen áll 
arra, hogy az alkotmánybíróság-
hoz forduljon, amennyiben Klaus 
Johannis államfő elutasítja a kor-
rupcióellenes főügyész tisztség-
ből való visszahívására vonat-
kozó javaslatát. Toader hétfő es-

ti sajtótájékoztatóján azt mond-
ta, egyelőre várja a bírák és ügyé-
szek szakmai tevékenységét fel-
ügyelő CSM ügyészi részlege vé-
leményezésének indoklását.

„A döntést pár perc alatt meg-
hozták, de az indoklás megszö-
vegezése már két hete tart, mert 
nehéz az evidenciák ellen érvel-
ni. Nehéz gratulálni valakinek, 
amiért három ízben is megszeg-
te az alkotmányt. Vagyis fél év le-
forgása alatt ugyanaz a személy 
három alkalommal idézett elő al-
kotmányos természetű jogi konf-
liktust a hatalmi ágak között. (...) 

Várjuk meg tehát a CSM ügyészi 
részlegének indoklását, várjuk 
meg az elnök döntését, majd mi 
is döntünk” – fogalmazott Toader.

Mint arról beszámoltunk, az 
igazságügy-miniszter február 22-
én jelentette be, hogy kezdemé-
nyezte Laura Codruţa Kövesi visz-
szahívását. A CSM ügyészi rész-
lege öt nappal később kedvezőt-
lenül véleményezte a tárcaveze-
tő javaslatát, amelyről azonban 
Klaus Johannis államfőnek kell 
meghoznia a végső döntést.

BALOGH LEVENTE

A világ magyarságában gondolkodik a budapesti kormány a gazdasági kérdésekben is

„Jó üzlet” magyarnak lenni

Semjén Zsolt fontosnak nevezte a külhoni magyar politikai szervezetek támogatását

Világszerte megmutatnák a Kárpát-medencében 

működő vállalkozások gazdasági teljesítményét, 

fejlesztéseit, termékeit.

ARCHÍV FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

Alkotmánybírósághoz fordul az igazságügyi miniszter Kövesi ügyében
Több mint 1200 elítélt szabadult

Több mint 1200 elítélt hagyta már el a börtönt a büntetés-vég-
rehajtási jogorvoslat törvénye alapján – közölte hétfőn Tudorel 
Toader igazságügy-miniszter. „Máig 1219 fogvatartott hagyta el 
a börtönt a büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvénye alapján. 
(...) További 4532 elítéltet feltételesen szabadlábra helyeztek” – 
mondta Toader. Azt is közölte, hogy csökkenő tendenciát mutat 
a fogvatartottak száma, jelenleg többen hagyják el a börtönöket, 
mint ahányan elkezdik szabadságvesztéssel járó büntetésüket. Je-
lenleg 22 884 fogvatartott van Romániában, és 12 795-en dolgoz-
nak börtönőrként. Az igazságügyi miniszter megerősítette, hogy 
két új börtönt terveznek megépíteni, a projekt jelenleg a megvaló-
síthatósági tanulmány stádiumában van.




