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Potápi: magyarnak lenni hátrány helyett újra előny 

„Magyarnak lenni hátrány helyett újra előny, a magyarság mára „egységes világnemzetté 
vált” – emelte ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a hétvégi magyar 
iskolák online találkozóján. Potápi Árpád János úgy fogalmazott: 2010-ben nem szimplán 
kormányváltás történt, radikális irányváltás kezdődött a magyar nemzet életében, és ez 
igaz a magyar nemzetpolitikára is. Mára újraegyesítették a magyar nemzetet, egységes 
Kárpát-medencében gondolkodhatnak az oktatás, a kultúra, a gazdaság és a média 
területén egyaránt – mondta, hozzáfűzve: mindehhez szorosan kapcsolódik a diaszpóra 
magyarsága. Minden magyarnak otthona Magyarország, és ha úgy döntenek - akár a 
diaszpórában élő magyarok is -, hogy visszatérnek, Magyarország mindig szívesen látja 
őket – hangsúlyozta az államtitkár. Azt mondta: nehéz ma olyan diaszpórát találni, 
amelyet a nemzetpolitika az elmúlt években ne ért volna el, a magyar szervezetekkel, 
közösségekkel, mentorokkal napi szintű kapcsolatot tartanak, a világ magyar 
közösségeinek rendszerszintű támogatását valósították meg az elmúlt években. 
Rámutatott: a koronavírus-járvány miatt a nemzetpolitikai programokat át kellett 
hangolni, és online formában kellett megvalósítani. Ugyanakkor pozitív hozadéknak 
nevezte, hogy online formában több százezer gyermeket, fiatalt tudtak elérni, amire maguk 
sem számítottak.  Az eseményen Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős miniszteri biztosa elmondta: a hétvégi magyar iskolák találkozóját 2018-ban 
indították el, akkor 22 országból voltak jelen, most 35 ország képviselteti magát. Jelezte: 
250 hétvégi iskoláról tudnak jelenleg a diaszpórában, ilyen új iskola indult Norvégiában, 
Olaszországban. Külön örömnek nevezte, hogy új diaszpóraszervezetek jöttek létre, 
Paraguayban, Kolumbiában. Utóbbinak szintén lesz külön magyar iskolája - közölte. 

 

Sok külhoni magyar érdeklődik az online egészségügyi képzés iránt 

Nagy az érdeklődés a nemzetpolitikai államtitkárság által indított, külhoni magyar 
egészségügyi szakembereknek szóló februári online képzések iránt, amelyek a Bethesda 
Gyermekkórház és a Magyar Gyermekorvosok Társaságának szakmai irányításával 
valósulnak meg – közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János 
közleményében felidézte: 2021, a nemzeti újrakezdés éve keretében a nemzetpolitikai 
államtitkárság tematikus hónapokat tart, amelyek részeként február a gyermekegészség 
hónapja. Kifejtette: a havi tematika jegyében négy héten át tartó online képzéssorozatot 
hirdettek külhoni magyar gyermekorvosok, ápolók, pszichológusok számára, amelyek 
február 5-26. között zajlanak. Az államtitkár elmondta: a képzések iránt rendkívül nagy az 
érdeklődés, egy-egy alkalmon több mint 200 külhoni szakember vesz részt, de jelentős 
számban kapcsolódnak be laikusok, érdeklődők is. Hozzátette: a sorrendben harmadik, 
múlt hétvégén tartott képzést Hit és gyógyulás címmel rendezték meg, amely rendkívül 
érdekes témát, a hit gyógyulásban és gyógyításban játszott szerepét járta körbe. Potápi 
Árpád János hangsúlyozta: a járványhelyzet idején is egységes nemzetben gondolkodnak. 
Fontosnak tartják, hogy a jelenlegi nehéz időszakban azoknak nyújtsanak segítséget, 
akikre a legnagyobb teher hárul: az egészségügyi dolgozóknak. 
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Március a közösségek hónapja 

Tematikus hónapokkal jelentkezik idén a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság a 
tematikus év keretében. A sport, az egészség és a közösség mellett számos témával 
foglalkoznak majd még az év folyamán. Februárban a gyermekegészség volt a 
középpontban, az államtitkárság pedig online képzéssorozatot hirdetett a külhoni magyar 
egészségügyi szakemberek számára. Március a közösségek hónapja lesz. A Kárpát-
medencei és a diaszpórában lévő programokat és pályázati lehetőségeket is márciusban 
indítják el, remélhetően 15-én - nyilatkozta a Pannon RTV-nek Potápi Árpád János. A 
magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, a kiírások kicsit megváltozott 
formában jelennek majd meg. Először a fejlesztésre, felújításra, eszközbeszerzésre 
vonatkozó pályázatokat hirdetik meg, később a rendezvények, táborok szervezésére. A 
Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Program kiírása valószínűleg csak augusztusban 
lesz és szeptembertől indulnának el - húzta alá az államtitkár. Január a sport hónapja volt, 
február pedig a gyermekegészségé. A program keretében egész hónapon át tartó online 
képzéssorozatot szerveztek a külhoni magyar gyermekorvosok, ápolók, 
gyermekegészségügyi szakemberek számára a Bethesda Gyermekkórházzal és a Magyar 
Gyermekorvosok Társaságával. A hónap során négy héten át a következő négy témában 
bővíthették tudásukat a résztvevők: táplálkozás a gyermekek egészségéért, 
gyermekneurológiai továbbképzés, hit és gyógyulás konferencia, kognitív viselkedésterápia 
a gyermekkori szorongás kezelésében – írta Facebook-posztjában Potápi Árpád János.

 

Már jövőre elkezdhetik építeni az Erdély felé vezető legújabb 
magyarországi sztrádát 

Az újabb, a magyar–román határszakasz csengeri átkelőjéig vezető magyarországi 
autópályáról is tárgyalt pénteken Szatmárnémetiben Palkovics László magyar innovációs 
és technológiai miniszter. Hamarosan megkezdődik a területszerzés, nyáron már a 
kivitelezési közbeszerzés is megjelenhet az M49 autóút Mátészalka és Ököritőfülpös 
közötti szakaszára – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
pénteken Szatmárnémetiben. A magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
MTI által idézett pénteki közleménye szerint a tárcavezető, az Északkelet-magyarországi 
Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa a határmenti régiók, települések 
együttműködéseinek, kapcsolatainak bővítési lehetőségeiről tárgyalt Szatmár megye 
elöljáróival. A miniszter emlékeztetett arra, hogy míg korábban egyetlen gyorsforgalmi 
összeköttetés sem létezett Magyarország és Románia között, 2010 óta már két négysávos 
út épült meg Erdély felé. Az M43 az M5-ből leágazva vezet Szeged érintésével Arad 
irányába. Az M35-M4 teljes hosszban tavaly elkészült, Debrecen utáni szakaszai pedig 
Nagyvárad felé teszik lehetővé a gyors, kényelmes és biztonságos eljutást, írja a tárca. Az 
MTI által idézett közlemény szerint Palkovics László elmondta, hogy a harmadik 
összeköttetés az M3 autópályától induló M49 autóút kiépítésével jön létre.  
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Székely terrorvád: továbbra sem szabadulhat Beke István 

A Konstanca megyei törvényszék kedden jogerősen elutasította a terrorizmus vádjával 
elítélt Beke István újabb szabadon bocsátási kérelmét. A másodfokú ítélet kivonatát a 
romániai bíróságok portálján tették közzé. Korábban hasonló jogerős határozat született a 
Brassó megyei törvényszéken a terrorizmus miatt elítélt másik székelyföldi férfi, Szőcs 
Zoltán ügyében is. Beke István feltételes szabadlábra helyezésének a perét azért tárgyalták 
Konstanca megyében, mert a férfi korábban koronavírussal fertőződött meg, és 
átszállították a feketehalmi börtönből a Konstanca megyei Poarta Albă börtönkórházába. 
Beke István második szabadon bocsátási kérelmét a medgidiai bíróság utasította el első 
fokon. A bíróság akkor arról is döntött, hogy legközelebb május 25-én kérvényezheti a 
feltételes szabadlábra helyezését. A két székelyföldi férfi arra hivatkozva kérte immár 
kétszer a feltételes szabadon bocsátást, hogy a büntetés egy részét letöltötték, és a 
börtönben jó volt a magaviseletük. Az első fokon eljáró bíróság Szőcs Zoltánt szabadlábra 
helyezte volna, ám Beke István kérését elutasította. A fellebbezések nyomán azonban a 
jogerős ítélet mindkettejük számára kedvezőtlen volt. Amint a Háromszék napilap közölte, 
a Brassó Megyei Törvényszék korábbi indoklása szerint Szőcs Zoltán „még nem fogta fel a 
bűnei súlyát”, míg Beke István esetében „még nem telt el annyi idő, hogy megjavuljon”. 

 

Indulhat a per, amely Úzvölgye területi hovatartozásáról is dönt 

A román legfelsőbb bíróság határozata értelmében a Hargita Megyei Törvényszék 
tárgyalhatja első fokon Hargita és Bákó megye határperét, mely Úzvölgye település 
területének a hovatartozásáról is dönt. A megyehatáron fekvő elnéptelenedett település 
törvény szerint a Hargita megyei Csíkszentmárton része, területei egy részét – így a viták 
középpontjába került első világháborús katonatemetőt is – a Bákó megyei Darmanesti 
(Dormánfalva) önkormányzata vette tulajdonba, és telekkönyveztette saját nevére. Tavaly 
Csíkszentmárton indította a határpert, azt kérve a törvényszéktől, hogy az ország 
közigazgatási felosztásáról szóló 1968-as törvény alapján jelölje ki a két megye közötti 
határt. A keresetlevelet a Hargita Megyei Törvényszéken iktatták, ez azonban nem felelt 
meg az Úzvölgyét saját tulajdonának tekintő Dormánfalvának és a Bákó Megyei Tanácsnak 
sem, akik azt kérték a bíróságtól, hogy állapítsa meg, területileg nem illetékes az ügy 
tárgyalására. Miután beadványukat tavaly nyáron elfogadták, és átküldték az ügycsomót a 
Bákó Megyei Törvényszékre, a szentmártoniak ugyanilyen módon jártak el, kérve az 
utóbbi törvényszéket, hogy mivel ugyanúgy nem illetékes a tárgyalás lefolytatására, a 
Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék jelölje ki a per tárgyalásának helyszínét. A 
kezdeményezők semleges helyszín kijelölésére vártak, a legfelsőbb bíróság azonban 
kedden úgy döntött, hogy a bírósági eljárást a Hargita Megyei Törvényszéken kell 
lefolytatni. 
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Potápi: vállalják minél többen magyarságukat a szlovákiai 
népszámláláson! 

Magyarságuk vállalását kérte a felvidéki, illetve szlovákiai magyaroktól a 2021-es 
szlovákiai népszámláláson a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A 
közösségi oldalán közzétett videóüzenetében Potápi Árpád János úgy fogalmazott: „a ma 
kérdése, hogy szeretnénk-e, hogy legyen magyar jövő a Felvidéken; szeretnénk-e, hogy a 
gyermekeink és az unokáink is magyarul tanulhassanak, magyarul nőjenek fel, s majd 
magyarként éljék meg a mindennapjaikat Szlovákiában”. Ha ezekre a kérdésekre igen a 
válasz, akkor kéri és buzdítja az ottani magyarokat, hogy vegyenek részt a népszámláláson 
és mindkét kérdésnél, az anyanyelvnél és a nemzetiségnél is a magyart jelöljék meg 
válaszként – mondta. „Ma nem harcolnunk kell a magyarságunkért, hanem egyszerűen 
csak részt kell vennünk a népszámláláson” – tette hozzá. 

 

Elfogadta a kormány az állampolgársági törvény módosítását 

Nem veszítenék el a szlovák állampolgárságukat azok, akik felvennék más országét – ezt 
tartalmazza az állampolgárságról szóló törvény módosítása, amelyet a kormány 
jóváhagyott. A javaslat szerint a szlovák állampolgárságot megszerezhetik azok a volt 
állampolgárok is, akik saját kérésük alapján vesztették el, vagy azok a szlovák származású 
személyek, akiknek egyik szülőjüktől, nagyszülőjük vagy dédszülőjük szlovák volt. A 
jelenleg hatályos törvény megfosztja szlovák állampolgárságuktól azokat, akik egy másik 
ország állampolgárságát felveszik. A belügyminisztérium által kidolgozott javaslat szerint 
csak azok nem vesztenék el szlovák állampolgárságukat, akik legalább 5 évig abban az 
országban laktak, amelyben honosításért folyamodnak. Így azokat a magyarokat, akik 
szimbolikus okból akarják felvenni a magyar állampolgárságot, továbbra is megfosztanák 
szlovák állampolgárságuktól. A tervezett módosítást az MKP, a Híd és az Összefogás 
pártok is kritizálták.  
 

Összfelvidéki párbeszédet kezdeményez az MKP Nemzetstratégiai 
Bizottsága. Az egységesülés folyamatáról is kikérik a választók 
véleményét! 

A felvidéki magyar-magyar párbeszéd fontosságáról tartott sajtótájékoztatót péntek 
délelőtt az MKP elnöke, Forró Krisztián és a párt Nemzetstratégiai Munkacsoportjának 
elnöke, Papp Sándor. Forró a sajtótájékoztató elején kijelentette, új alapokra kell helyezni 
a felvidéki magyarság érdekképviseletét, ehhez pedig párbeszédére van szükség. Meg kell 
találnunk a közös hangot az összes felvidéki magyarral - fogalmazott Forró. Ki kell 
kérnünk a véleményüket, be kell vonni őket az előttünk álló időszak eseményeibe! Papp 
Sándor leszögezte, rendkívül fontos lépésnek tartja a párt életében, hogy az országos 
elnökséggel szorosan együttműködő Nemzetstratégiai Bizottság jöhetett létre az MKP-n 
belül. A Bizottság első jelentős lépéseinek egyike a Minority SafePack brüsszeli elutasítása 
kapcsán történt zászlólevétel volt, de ez a mostani, ez sokkal fontosabb. Hosszas munka 
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előzte meg a kérdéssor felállítását. Hat kérdésben, online formában válaszolhatnak majd a 
felvidéki magyar polgárok. Papp kijelentette, tapasztalatai alapján rengeteg ember akar 
már békét, a "csendes többség" véleménye számít igazán, nem a Facebookon hangoskodó 
kisebbségé.

 

Pásztor István: Egy sor magyar beruházás valósulhat meg 
Szerbiában a közeljövőben 

Egy sor magyar beruházás valósulhat meg Szerbiában, főleg Vajdaságban a közeljövőben - 
hangsúlyozta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában. A több mint 
100 millió eurós fejlesztéseket Szerbiában megvalósító cégeket a magyar állam 50 millió 
euróval támogatja. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a palicsi fejlesztésekről is beszélt. 
Tervezik például egy olyan óriásszálloda felépítését a tó partján, amelyhez magyar 
forrásokat is bevonnának. Sörfőző üzem, illetve betonelemeket gyártó üzem kiépítése is 
tervben van Szabadkán, magyar állami támogatásnak köszönhetően - nyilatkozta a 
Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István. A VMSZ elnöke 
kifejtette, hogy a magyar kormány még a múlt évben biztosított pályázási lehetőséget kis- 
és közepes vállalkozások, cégek számára. Ennek a hozadéka az, hogy magyar befektetések, 
fejlesztések érkeznek Szerbiába. „Közel 50 cég fog fejleszteni, elsősorban Vajdaságban, de 
Szerbia más területein is. Az így megvalósuló fejlesztéseknél a magyar állami támogatás 50 
millió euró. Ehhez, ha hozzátesszük a vállalatok önrészét, illetve a banki forrásokat, 
amelyeket igénybe vesznek, akkor úgy gondolom, hogy több mint 100 milliós fejlesztési 
ciklus indul el ennek az egy évnek a következtében. Ez azért nagyon fontos, mert 
munkahelyeket teremt. Jövedelemszerzési lehetőséget jelent. A mindennapjainkat 
változtatja meg. Beszállítói köröket generál” – mutatott rá Pásztor István. 
 

Minőségi napközis szolgáltatás 

Két általános iskola épületében működik napközis szolgáltatás Magyarkanizsán, amelyeket 
a Magyar Nemzeti Tanács is támogat a magyar kormány Nemzetpolitikai 
Államtitkárságával és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel való együttműködése révén. A 
másfél millió dináros pénzösszegből felszereléssel is bővültek azok a termek, ahol a 
napköziseket fogadják, kit-kit attól függően, hogy meddig szeretnének maradni. Nagy 
segítség ez a szülőknek, és szemmel láthatóan a gyerekek is nagyon szeretik ezeket a 
foglalkozásokat, ahol együtt tanulnak és játszanak, valamint uzsonnát is kapnak. A Jovan 
Jovanović Zmaj Általános Iskolában, illetve az Ady részlegben vehetőek igénybe ezek a 
szolgáltatások, amelyekkel közel százan élnek is, és ahogy az intézmény igazgatója, Szepesi 
Zoltán elmondta, nagyon fontos számukra a napközis program, most pedig az MNT-nek 
köszönhetően meg is újíthatták azt. erasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke 
a napközi meglátogatása alkalmával abbéli örömének adott hangot, hogy a magyarkanizsai 
iskolákban is nagy népszerűségnek örvend ez a fajta foglalkozás. 
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Topolya: Kihelyezett nyílt fogadónapot tartott a szabadkai magyar 
főkonzulátus 

Kihelyezett nyílt konzuli fogadónapot tartott Topolyán a Szabadkai Magyar Főkonzulátus. 
Az utóbbi két hétben ugyanis mintegy 20 család jelentkezett, hogy a leegyszerűsített 
honosítási eljárás szerint igényelje a magyar állampolgárságot. Eddig a Szabadkai 
Főkonzulátuson mintegy 125 ezer vajdasági magyar tette le az esküt. Továbbra is 
lankadatlan azonban a polgárok érdeklődése Vajdaság-szerte, mondták el a konzulátus 
munkatársai, akik előzékenyen és gyorsan folytatták le az eljárást a községi képviselő-
testület nagytermében. A kettős állampolgársággal rendelkező Szerbiában élő magyarok 
száma azonban ennél is nagyobb, hiszen máshol is lehetett kérelmezni és az esküt letenni. 
Szabó Szabados Szilvia, a Községi Fejlesztési Társulás szakmunkatársa elmondta, hogy ez 
már a harmadik nyílt konzuli fogadónap Topolyán 2011 óta. Egyszer a városban, majd azt 
követően Pacséron is megszervezték. A Községi Fejlesztési Társulásban az egyéb igények 
kielégítése mellett az egyszerűsített eljárásban igényelhető magyar állampolgárság 
kérelmezésében is segítséget nyújtanak a polgároknak és azt is elmondta, hogy rajtuk 
keresztül eddig már 5671 személy tette le a magyar állampolgársági esküt. Az idősebb 
személyeknek, sokgyermekes családoknak véleménye szerint nagy segítség, hogy 
kihelyezett fogadónapon igényelhetik az állampolgárságot. 

 

Felavatták a kommunizmus áldozatainak emlékművét a Rákóczi‐
főiskolán 

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek február 25‐ én a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Ebből az alkalomból szűk keretek között avatták fel Matl 
Péter szobrászművész „Gúzsban” című emlékművét. Kárpátalja egyik legnagyobb 
tragédiája a „málenykij robot”, melynek során mintegy harmincezer magyar férfit 
deportáltak hadifogolytáborokba. Közülük több mint tízezren soha nem térhettek haza. 
„Ez egy fekete nap a történelemben. Ezen a napon emlékezünk a mártírokra, a hősökre, az 
egyházüldözés áldozataira, az elnyomottakra, a megnyomorított családokra” – mondta 
Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke felelevenítette a 
régmúlt eseményeit, a kommunista elnyomás meghatározó mozzanatait. Kiemelte, hogy a 
műalkotás mindenkit emlékeztetni fog arra, hogy a szovjet diktatúra számtalan áldozatot 
követelt Kárpátalján, és „a mi sorsunk a kommunizmus által szőtt sors. A mi problémáink 
még mindig ott vannak, ahol annak idején elültették őket.” 
 

Megtartotta első ülését a magyar-ukrán oktatási munkacsoport 
Kijevben 

Megtartotta első ülését a bővített hatáskörű magyar-ukrán oktatási munkacsoport 
Kijevben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi tárgyalásainak 
eredményeképpen. Pacsay-Tomassich Orsolya, a magyar delegáció vezetője, a 
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munkacsoport társelnöke az ülésen hangsúlyozta: fő célja, hogy a kisebbségek 
anyanyelvhasználatát korlátozó ukrán oktatási törvény elfogadását követően kialakult 
helyzet megoldódjon. A magyar fél a realitásokat figyelembe véve konstruktív javaslatokat 
fogalmazott meg, bízva abban, hogy azok minden fél számára elfogadhatók lesznek. A 
magyar küldöttség a tárgyalások során részletes képet kapott az ukrán oktatási reform 
megvalósításáról, illetve Ukrajna elképzeléseiről az ukrajnai nemzetiségi tannyelvű oktatás 
jövőjéről. A magyar fél hangsúlyozta azt is: meg kell találni az egyensúlyt, amely biztosítja 
a magyar anyanyelvű oktatás fennmaradását és megőrzését. Az ülésen a véglegeshez közeli 
állapotba hozták a diplomák kölcsönös elismerését biztosító, úgynevezett ekvivalencia 
egyezményt, valamint Pacsay-Tomassich Orsolya budapesti látogatásra hívta meg ukrán 
partnerét a közös gondolkodás folytatására. 
 

Sakkjátszótér alapeszközcsomagot adtak át Beregszászban 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság az erős magyar közösségek tematikus év kapcsán 2020. 
november 28-án távoktatás formájában szervezte meg A Sakkjátszótér Komplex 
Képességfejlesztő Program képzését. A foglalkozáson résztvevő intézmények Sakkjátszótér 
alapeszközcsomagban részesültek. A hivatalos átadót március 1-jén tartották a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) központi irodájában. A csomagok módszertani 
anyagot tartalmaznak a pedagógusok számára, valamint olyan eszközöket, melyek játékos 
formában ismertetik és szerettetik meg a sakkjátékot a gyermekekkel. Az eseményen 
Gabóda Éva, a KMPSZ óvodapedagógiai szekciójának vezetője röviden ismertette a 
program lényegét. Elmondta, hogy a képzés segítségével kárpátaljai magyar 
óvodapedagógusok is megismerhették mindazokat a módszertani megoldásokat, amelyek 
a kiváló sakkozó, Polgár Judit nevéhez köthetők. Hangsúlyozta: Kárpátalja 12 óvodájából 
36 óvodapedagógus vett részt az online képzésen. 

 

A HMDK vezetőivel tárgyalt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

A hétvégén villámlátogatásra érkezett Horvátországba Potápi Árpád János, Magyarország 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A politikus látogatása során a HMDK vezetőivel, 
Jankovics Róbert elnökkel és Matijević Olivér ügyvezető elnökkel folytatott megbeszélést. 
Jankovics Róbert a találkozót követően elmondta, hogy beszámolt a horvátországi 
magyarság egyesületeinél zajló fejlesztésekről, az egyéb aktualitásokról is, és megköszönte 
a magyar kormánynak az itteni nemzetrész érdekeit szolgáló sokrétű támogatást. Az 
említett találkozó folytatásaként érkezett Potápi Árpád János, Magyarország 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára a múlt hétvégén a drávaszögi Laskóra, ahol a HMDK 
vezetőivel találkozott. Az egyeztetésen, melyen a HMDK részéről Jankovics Róbert elnök 
és Matijević Olivér ügyvezető elnök vett részt, a felek operatív részleteséggel megbeszélték 
a közösséget érintő jövőbeli fejlesztéseket. 
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