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Orbán: rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattunk 

Korszakos és rekordgyőzelemnek nevezte a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) 

választási eredményét Orbán Viktor vasárnap este. "Nekünk Brüsszelben is Magyarország 

lesz az első" - ígérte a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a kormánypártok választási 

eredményváró központjánál, a Bálna előtti téren. "Rekordrészvétel mellett 

rekordgyőzelmet arattunk. Mindannyian tudjuk, hogy a népvándorlással és a migrációval 

egy új korszak kezdődött az európai politikában, tehát nyugodtan mondhatjuk: korszakos 

győzelmet arattunk" - jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor köszönetet mondott 

azoknak, akik úgy döntöttek, hogy Magyarország maradjon magyar ország, Európa 

maradjon az európaiaké. A pártelnök-miniszterelnök azt is kiemelte, hogy a magyaroknak 

különösen fontos az európai választás, ez a nemzetegyesítés nagy, vissza nem térő 

lehetősége, mert a határon túli magyar közösségek is "ott lesznek majd velünk 

Brüsszelben, és együtt fogjuk majd képviselni a teljes magyar nemzet érdekeit". 

 

Áder János a kárpátaljai magyarok gondjairól is beszélt az új ukrán 
államfővel 

A kárpátaljai magyarok gondjairól is beszélt a magyar köztársasági elnök az új ukrán 

államfővel hétfőn, Volodimir Zelenszkij beiktatása után Kijevben. Áder János azt javasolta 

ukrán partnerének, hogy minél hamarabb állítsanak fel egy közös bizottságot, amelyben az 

összes vitás kérdést nyugodt légkörben tudják megbeszélni és megoldani.  A javaslatot 

Zelenszkij helyeslően fogadta - mondta el a megbeszélés után a köztársasági elnök az MTI-

nek. "Nekünk az az érdekünk, hogy Ukrajnával mint a legnagyobb lakosságszámú 

szomszédunkkal is ugyanolyan rendezett és nyugodt viszonyt ápoljunk, mint a többi 

szomszédunkkal. Erre mi készek vagyunk. Ugyanakkor azt is világossá tettem, hogy a 

Kárpátalján élő magyarok nem kérnek többet, mint azt, hogy Ukrajna az alkotmányban 

rögzített és az általa nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit betartsa" - emelte 

ki az államfő. Megjegyezte, hogy ma az Ukrajnában élő magyar kisebbségnek 

korlátozottabbak a jogaik, mint a szovjet rendszer idején voltak. 

 

Harmincéves a Rákóczi Szövetség 

A keresztény civilizációhoz, a nemzeti elkötelezettséghez és az autonómiához való 

ragaszkodást említette a 30. évfordulóját ünneplő Rákóczi Szövetség jellemzőjeként 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a szervezet rendezvényén. A Rákóczi Szövetség 

tevékenysége semmivel nem pótolható – tette hozzá. Semjén Zsolt úgy vélekedett, hogy a 

magyar államnak és minden magyar szervezetnek a nemzet megmaradásáért kell tennie. 

Ezt a haza iránti elkötelezettséget fejezi ki a Rákóczi Szövetség – mutatott rá. Semjén Zsolt 
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szerint a Rákóczi Szövetség végvár volt, amikor a mostani kormánypártok ellenzékben 

voltak, most pedig „könnyűlovasság”. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szervezetet a leghasznosabb civil 

szervezetnek nevezte. Külön köszönetet mondott az elnöki tisztséget közel harminc évig 

betöltő Halzl Józsefnek, aki „irányt szabott” a szervezetnek, és aki „emberöltőnyi” fiatalt 

vont be a közösségépítő munkába, akik közül sokan ott tanulták meg például azt, hogyan 

tudnak hasznosan segíteni. Úgy vélte, a tiszteletbeli elnök világossá tette Szabó Dezső író 

állítását, amely szerint „minden magyar felelős minden magyarért”, továbbá Halzl József 

tevékenységének fontosságát gróf Tisza István szavaival úgy jellemezte, hogy „a nemzet 

olyan cél, amely felett magasabb célt hazafi nem ismerhet”. 

A magyar szabadság, az erős Európa és a kereszténység védelmének gondolata ma is úgy 

időszerű, mint volt évszázadokkal ezelőtt – hangsúlyozta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár a Rákóczi Szövetség közgyűlésén. Számunkra, magyarok 

számára, ma is szabadságunk, kereszténységünk, erős Európánk megóvása a legfőbb 

célunk – fogalmazott az államtitkár utalva a szervezet névadójára. Rámutatott: a Rákóczi 

Szövetség 30 évvel ezelőtt, a rendszerváltáskor, a nehéz és reményteli időkben, amikor az 

anyaország és az elszakadt területek közötti kötelékek nem voltak ilyen szorosak, akkor is 

határozottan kiállt honfitársaink mellett, civil szervezetként ott segített, ahol tudott, a 

programjain nevelkedett fel nemzedékek sora. Azóta nagyot fordult a világ, és mára a 

nemzetpolitika kiemelt területévé vált a kormányzatnak – hangsúlyozta Potápi Árpád 

János. 

 

Miniszteri biztos: a kormány célja a világban élő 15 milliós 
magyarság összekötése 

A kormány szeretné összekötni az anyaországban, a Kárpát-medencében és a 

diaszpórában élő 15 milliós magyarságot. A diaszpóra magyarságát segítő programok célja, 

hogy új lendületet vigyenek közösségeik életébe – mondta el a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Szilágyi Péter a 2019-20-as Kőrösi Csoma 

Sándor-program keretében júniusban a déli félteke országaiba utazó ösztöndíjasok 

oktatási hetének ünnepélyes megnyitóján kiemelte: a 2013-ban életre hívott program 

kimondottan a diaszpórában élő 2,5 milliós magyarságnak szól. „Célunk, hogy 

megőrizzük” azokat az értékeket, amelyeket elődeink a diaszpórában létrehoztak, és 

„kiemelt figyelmet fordítsunk” a fiatalokra – jelentette ki a miniszteri biztos, hozzáfűzve: 

ezért szeretnék azt, hogy minél több magyarországi fiatalt tudjanak kiküldeni a diaszpóra 

magyarságához, és az ösztöndíjasok minél több ottani fiatalt szólítsanak meg. Közölte, 

2019-20-ban 36 ösztöndíjast küldenek a déli félteke érintett országaiba. Sok esetben nem 

anyagi támogatás szükséges a diaszpórában működő magyar szervezeteknek, hanem „egy 

segítő kéz”, amelyet a Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasai jelentenek – mondta el 
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Szilágyi Péter, hozzátéve, hogy a 2018-19-es programon keresztül 170, a diaszpórában 

működő magyar szervezetet segítettek. 

 

Romániában előretört a jobbközép ellenzék és az RMDSZ is 
képviselethez jutott 

Romániában a jobbközép ellenzéki pártok előretörését hozta a vasárnapi európai 

parlamenti (EP-) választás, amelyen a példátlanul magas részvétel ellenére a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) is sikerült átlépnie az ötszázalékos bejutási 

küszöböt. A központi választási bizottság (BEC) hétfő reggelig a szavazatok 96,7 százalékát 

dolgozta fel. Az EP-választást az európai néppárti tagsággal rendelkező, Klaus Iohannis 

államfőt támogató ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) nyerte, amely a voksok 26,8 

százalékát szerezte meg, míg a bukaresti kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata 

Pártra (PSD) a szavazatok 23,4 százalékát adták. Az RMDSZ a voksok csaknem 97 

százalékának feldolgozása után immár biztosra veheti, hogy sikerült képviselethez jutnia 

az EP-ben. A voksok 5,45 százalékát megszerezve a magyar érdekképviselet legalább egy 

képviselőt küldhet az EP-be, Winkler Gyula személyében, és valószínűsíthető, hogy a 

töredékvoksok újraosztása nyomán az RMDSZ-lista második helyén szereplő Vincze 

Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke is mandátumhoz 

jut. 

 

Az RMDSZ okafogyottnak tekinti parlamenti együttműködését a 
bukaresti kormánykoalícióval 

Felmondta a 2016-os decemberi választások után megkötött parlamenti együttműködését 

az RMDSZ a bukaresti szociálliberális kormánykoalíció pártjaival – jelentette be 

csütörtökön Kelemen Hunor szövetségi elnök. Állásfoglalásában Kelemen Hunor közölte, 

a mai naptól kezdődően az RMDSZ nem támogatja a román kormányt és a 

kormánykoalíció egyetlen kezdeményezését sem. „A magunk részéről az együttműködési 

protokollumot a helyzet rendezéséig okafogyottnak tekintjük. A ma reggeli eseményekkel 

betelt a pohár” – szerepel az alakulat hírlevele által közzétett dokumentumban. Kelemen 

Hunor hozzátette, a szövetség elfogadhatatlannak tartja a bukaresti kormánynak az 

úzvölgyi temető ügyével kapcsolatos magatartását. A PSD-ALDE kormánykoalíció több 

törvényhozója átigazolt a választások óta a PSD-ből kizárt Victor Ponta volt miniszterelnök 

által alapított Pro Románia párthoz, így a képviselőházban a koalíció már csak az RMDSZ 

és a nem magyar kisebbik frakció támogatásával tudja elfogadni a sarkalatos törvényeket. 

A szenátusban a PSD-nek egyedül is többsége van. 
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Két év felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtották jogerősen 
Horváth Annát 

Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Horváth Anna egykori kolozsvári 

alpolgármestert szerdán a bukaresti legfelsőbb bíróság befolyással üzérkedés vádjával – 

közölte a Krónikával az ítélőszék sajtóosztálya. Az RMDSZ ügyvezető alelnöke az európai 

bírósághoz fordul. Az legfelsőbb bíróság sajtóosztálya által a Krónikának eljuttatott verdikt 

alapján Horváth Annát felmentették a pénzmosás vádja alól, ugyanakkor helybenhagyták 

az alapfokon született, befolyással üzérkedés miatt kiszabott két éves börtönbüntetést. 

Ennek végrehajtását ugyanakkor négy évre felfüggesztette a legfelsőbb bíróság. Ezen 

túlmenően az ítélőszék arra kötelezi Horváth Annát, hogy részt vegyen egy, a társadalmi 

„visszailleszkedését” szolgáló programban. Ennek keretében az RMDSZ-es politikusnak 

100 napos közmunkát kell végeznie egy kolozsvári jótékonysági szervezet keresztény 

egészségügyi központjánál vagy a kincses városi önkormányzat közterület-fenntartó 

vállalatánál. Horváth Annát továbbá arra kötelezték, hogy rendszeresen jelentkezzen a 

kijelölt hatóságnál, fogadnia kell a felügyeletet ellátó megbízott látogatásait, előzetesen be 

kell jelentenie lakcíme, munkahelye esetleges megváltoztatását, tájékoztatnia kell a 

hatóságokat a megélhetési forrásairól, és be kell jelentenie minden öt napnál hosszabb 

eltávozást lakóhelyéről. Az alapfokú ítéletet fenntartva a bíróság a volt alpolgármestert két 

évre eltiltotta bármilyen választott és kinevezett köztisztség betöltésétől. 

 

Az MKP és a Most-Híd sem szerzett mandátumot az EP-választáson 

Szlovákiában alacsony részvétel mellett két, koalíciós listán induló, parlamenten kívüli 

liberális párt, a Progresszív Szlovákia (PS) és az Együtt (Spolu) nyerte az európai 

parlamenti választásokat. A felvidéki magyar választók voksaiért küzdő etnikai magyar 

párt, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és szlovák-magyar vegyes párt, a Most-Híd nem 

szereztek mandátumot. A választási részvétel alacsony, 22,74%-os, ami ugyanakkor 

jelentősen meghaladta az öt évvel ezelőtti összeurópai negatív rekordot jelentő 13 

százalékot. A legnagyobb kormánypárt, a Robert Fico vezette Smer a második helyen 

végzett a voksok 15,7 százalékával. A harmadik legjobb eredményt a voksok 12,1 

százalékával az erőteljesen bevándorlásellenes, újfasiszta Mi Szlovákiánk Néppárt (LSNS) 

érte el. A parlamenten kívüli, de az EP-ben eddig egy hellyel rendelkező, Menyhárt József 

vezette MKP a voksok 4,96 százalékát szerezte meg. Több szavazatot kapott az MKP mint 

öt éve, és csak néhány száz vokssal maradt az 5 százalékos bejutási küszöb alatt. A Bugár 

Béla vezette Most-Híd szlovák-magyar párt, amely öt évvel ezelőtt csaknem 6 százalékos 

eredményt ért el, 2016-ban pedig még 6,5 százalékkal jutott be a pozsonyi törvényhozásba, 

most csak 2,6 százalékos eredményt ért el. 
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Potápi: sikeresen folytatódik a felvidéki fejlesztések sorozata 

Sikeresen folytatódik a magyar közösség megerősítését célzó fejlesztések sorozata a 

Felvidéken – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára a Kassához közeli Debrődön, ahol részt vett a magyar állami támogatásból 

megépített Szent László Zarándokszálló ünnepélyes átadásán. Az új zarándokszállót egy a 

még a tizennyolcadik században, iskolaként és templomként is működő épületből 

alakítottak ki a többségében magyarok lakta kisközségben. Debrőd, ahol a legenda szerint 

Szent László lova patkójával fakasztott forrást, nagy hagyományú búcsújáróhelynek számít 

a tágabb régióban is. Potápi Árpád János közölte: a környéken az elmúlt években számos 

beruházás történt, ezek sorában említette a kassai Rovás társulás új, magyar házként is 

működő székházát, illetve a Márai-emlékházat is. Rámutatott: évek óta sikeresen zajlik  a 

magyar közösség megerősítését célzó fejlesztések sorozata. Készülőben van a Magyar 

Kultúrcentrum Nagyidán, amelyet várhatóan augusztusban adnak át, készül az új 

iskolaközpont Szepsiben, illetve folyamatosan haladnak a fejlesztések a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program keretében is – tette hozzá. 

 

Tíz új pályázatot írtak ki a vajdasági gazdaságfejlesztési program 
második szakaszában 

Egyebek mellett falusi házvásárlásra, földvásárlásra, növénytermesztésre, állattenyésztésre 

és idegenforgalmi fejlesztésekre pályázhatnak a Vajdaságban élő magyar állampolgárok a 

magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának második ciklusában - 

jelentette be Magyar Levente,  a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke csütörtökön 

Nagybecskereken. Magyar Levente kijelentette, a gazdaságfejlesztési program első, 

hároméves szakaszának sikere bizonyította, hogy milyen erő lakik a vajdasági 

magyarságban és az anyaországban, hiszen soha korábban nem volt ekkora mértékű 

gazdasági fejlesztésre lehetőség. Hozzátette, a program folytatódik a következő években is. 

"Miután az elmúlt években egyértelműen bebizonyosodott, hogy amit csinálunk, az 

találkozik a vajdasági magyar közösség valós igényeivel, úgy döntöttünk, hogy ezeknek a 

pályázatoknak a nagy részét megismételjük" - mondta. "Idén is eurómilliók fognak érkezni 

a Vajdaságba, és a jövő évi költségvetési tervezetben is szerepel erre egy összeg" - 

hangsúlyozta az államtitkár. 
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Potápi: mindenki vegyen részt a vasárnapi választáson és segítsen a 
közös Európa létrehozásában 

A nemzeti identitás megőrzéséhez a kultúra és az oktatás mellett az olyan intézmények 

támogatására is szükség van, amelyek hozzájárulnak az identitásmegőrzéshez - 

hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár szombaton a dél-bánsági 

Hertelendyfalván, ahol a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület tájházának 

avatóünnepségén szólalt fel. Kiemelte, hogy a bukovinai székelyek 1883-ban telepedtek le 

a térségben és azóta otthon vannak itt. A tájház megépítésének gondolata a betelepülés 

120. évfordulóján merült fel és mára valósággá vált. A tájház kiállítóteremmel, 

vendégszobákkal és hatalmas székelykapuval várja a látogatókat ezentúl. A beruházás is 

bizonyítja, hogy itthon vagyunk és itt is akarunk maradni - húzta alá az államtitkár a tájház 

megnyitóján. Emlékeztetett: a magyar kormány 2010-ben lehetővé tette, hogy minden 

magyar, éljen bárhol is a világon, igényelhesse a magyar állampolgárságot. Mára több mint 

egymillió-ötvenezren igényelték és kapták meg az állampolgárságot. 2010 és 2014 között 

ezután megteremtették azt a keretrendszert, amellyel a külhoni magyarokat támogathatja 

Budapest, 2014-ben pedig Magyarország megerősödésével az is lehetővé vált, hogy a 

külhoni gazdaság támogatásával tovább erősítsék a külhonban élőket. 

 

Pásztor: A vajdasági magyarok listája győzött 

A vajdasági magyarok szívből örülhetnek, a mi listánk győzött - így értékelte a Fidesz-

KDNP európai parlamenti győzelmét Pásztor István a Pannon RTV-nek Budapesten. A 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszönetet mondott annak a mintegy 50 ezer vajdasági 

magyarnak, aki szavazott, valamint az aktivistáiknak, a párt helyi szervezeteinek és 

mindenkinek, aki segített a mozgósításban. Pásztor szerint a mostani egy közös siker, 

amely azt bizonyítja, hogy ha egy irányba tartunk, akkor nagyon komoly sikereket tudunk 

felmutatni. „Mintegy 50 ezren szavaztak a 70 ezer szavazati joggal rendelkező vajdasági 

magyarból, ami több mint 70 százalékos teljesítményt jelent. Ilyen szempontból a 

választási iroda vezetőjének az elismerő mondata teljesen tárgyszerű. Az pedig, hogy 

kevesebb az érvénytelen szavazatok száma, azt bizonyítja, hogy a terepi munka, az 

aktivisták munkája sokat jelentett, hogy azok érvényesek legyenek” – mondta Pásztor 

István. 
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Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában címmel mutattak be 
dokumentumfilmet Budapesten 

A vetítést követő kerekasztal-beszélgetésen Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa azt hangoztatta, hogy a magyar kormány 2010 

óta kiáll a kárpátaljai magyarság mellett, szociálisan és politikailag támogatva a csoportot. 

Ez a jövőben is így lesz – jelentette ki. Elképesztőnek nevezte azt a folyamatot, hogy 

korábban kisebb fajsúlyú cselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarság ellen, 

amelyek azonban robbantásokig, emlékművek meggyalázásáig, fenyegetésekig fajultak. 

Szilágyi Péter megköszönte a kárpátaljai magyar vezetőknek, hogy egyértelműen kiállnak a 

jogaikért, a magyarságukért, betartva az ukrán törvényeket. Nem hagyják magukat 

megfélemlíteni, eltántorítani attól a céltól, hogy magyarul beszélhessenek, oktathassanak, 

élhessék a mindennapjaikat – tette hozzá. Úgy fogalmazott: 2014-ben olyan 

„gesztuspolitika” indult el, amelynek keretében a magyar kormány minden nemzetiséget 

támogatott Kárpátalján, nem csupán az ott élő magyarokat segítette. A miniszteri biztos 

kijelentette, hogy a magyar kormány is bizakodva tekint a jövőbe: azt szeretné, hogy 

megváltozzon az elmúlt időszakban kialakult magyar-ukrán viszony, és új fejezet 

kezdődjön, amely előrelépést tesz lehetővé az oktatás és a nyelvhasználat terén. Barta 

József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke úgy vélekedett, hogy az új 

ukrán elnökkel rendszerváltás jöhet el, amely szebb jövőt hozhat a kárpátaljai 

magyaroknak. Közölte: jó érzéssel tölti el, hogy Budapesten sem közömbösek a kárpátaljai 

magyarság sorsa iránt. 

 

Kárpátalja Kincsei - Fotókiállítás a Magyarság Házában 

A kárpátaljai magyarság örök példát szolgáltat arra, hogy a többségi nemzet tengerében 

miként kell élni akarni, soha fel nem adni, pozitívan a jövőbe nézni - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Kárpátalja Kincsei című 

kiállítás megnyitóján a fővárosi Magyarság Házában pénteken. Mint Szilágyi Péter 

fogalmazott, a Perl János képeiből rendezett tárlaton látható fotók ízelítőt adnak 

Kárpátalja esszenciájából. A képeken megelevenednek a régió történelmi emlékhelyei, 

köztük a munkácsi vár, a Vereckei Emlékmű, a természeti kincsek, de Perl János 

megörökítette a hagyományos népi mesterségek űzőit, így a szövőnőt, a bodnárt, a borászt, 

a bőrdíszművest, a fazekast is."A kiállítás tematikáját tekintve a kárpátaljai magyarság 

pilléreire épül: a történelem, a hagyomány, a vallás és az oktatás egységére. Azokra az 

alapokra, amelyeket kisebbségi léte ellenére máig megőrzött a közösség" - szögezte le a 

miniszteri biztos. Kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarság mindenkor számíthat az 

anyaország támogatására. "Évek óta segítjük a térségben élő magyarság szülőföldön 

boldogulását, hogy ugyanolyan életkörülményekhez jussanak, mint az anyaországban élők. 

A gazdaság, az oktatás és az intézmények fejlesztése is legnagyobb nemzetpolitikai 
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célunkat szolgálja, azt, hogy gyarapodó közösségek jöjjenek létre Kárpát-medence szerte" - 

hangsúlyozta. 

 

Indul a gazdaságfejlesztési program újabb köre 

A magyar kormány a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján hét elején 

hirdette meg negyedik horvátországi gazdaságfejlesztési pályázatát. A horvátországi 

magyarság szülőföldön való megmaradását segíteni kívánó pályázati lehetőséget Kis-

Parciu Péter, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium határ menti 

gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára jelentette be Kopácson. „A magyar 

kormány számára fontos a külhoni magyarság szülőföldön való megmaradása. Ennek 

szellemében indította külhoni gazdaságfejlesztési programját is, mely ezt hivatott segíteni” 

– mondta a helyettes államtitkár, aki hozzáfűzte, örül annak, hogy egyre nagyobb az 

érdeklődés a pályázatok iránt. A pályázat részleteit Palizs-Tóth Hajnalka, a pályázatokat 

lebonyolító Economica Hungarica Alapítvány irodavezetője ismertette az érdeklődőkkel. 

 

Miniszterelnök-helyettesi látogatás: hamarosan megkezdődik a 
várdaróci kultúrotthon felújítása 

Kedden a Bellyei járásba látogatott Predrag Štromar, a horvát kormány építésügyi és 

tervezési minisztere, miniszterelnök-helyettes, aki személyesen kézbesítette a várdaróci 

kultúrotthon felújítására jóváhagyott összeget tartalmazó támogatási szerződést. A 

miniszterelnök-helyettes kíséretében volt Jankovics Róbert parlamenti képviselő is. „A 

horvát kormány mindig is fontosnak tartotta a helyi közösségek fejlesztését, ezért 

örömmel támogattuk a várdaróci kultúrotthon teljes energetikai felújítását is, amelynek 

összértéke 1,2 millió kúna. A felújítást követően az épület fenntartási költségei jelentősen 

csökkennek majd, és az itt működő egyesületek egy szebb, modernebb épületben 

dolgozhatnak a továbbiakban” – mondta a miniszter, aki hozzátette azt is, hogy nagyon jó 

és konstruktív a munkakapcsolata Jankovics Róbert parlamenti képviselővel, akivel heti 

rendszerességgel tárgyalnak a lakosságot érintő témákról, fejlesztésekről. 
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