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KMKF-munkacsoport – Napirenden a Minority SafePack 

Az első világháborús hősök emlékének ápolása és a Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezés aktuális feladatai szerepeltek a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 

Fóruma (KMKF) társadalmi munkacsoport szerdai budapesti ülésének napirendjén. A 

munkacsoport tagjainak hozzászólásai megerősítették, hogy a magyar nemzet határokon 

átívelő egységének egyik alapja az a közös múlt, amelynek dicsőséges vagy tragikus, de 

mindenképpen hősi pillanatai kötik össze legerősebb szálakkal az egyes nemzetrészeket. 

Ez a máig ható, identitásmegtartó erő csak akkor őrizhető meg a magyarság számára, ha az 

emlékek ápolását a fiatal generációknak tovább tudjuk adni. Ennek érdekében a 

munkacsoport tagjai pályázatok kiírását is szorgalmazták. A munkacsoport a sikeres 

aláírásgyűjtést követően további támogatásáról biztosította a Minority SafePack európai 

polgári kezdeményezést, amely a nemzeti kisebbségek védelme európai uniós keretének 

megteremtését tűzte célul. A testület tagjai igen hasznosnak ítélték, hogy a kezdeményezők 

szövegszerű javaslatok kidolgozásával kívánnak minél nagyobb esélyt adni az uniós szintű 

kisebbségvédelem megteremtésének, és felhívták a figyelmet, hogy fontos feladat a 

többségi társadalmak jóindulatának megszerzése is, miként az európai intézmények 

figyelmének folyamatos fenntartása. 

 

Agrárminisztérium: évente 420 millió forint jut a Kárpát-medencei 
falugazdász program működtetésére 

Idén elindult a Kárpát-medencét lefedő falugazdász program, a hálózat működtetésére évi 

420 millió forint kormányzati támogatás áll rendelkezésre – mondta az 

Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a VII. Kárpát-medencei összefogás fórumon. 

Farkas Sándor köszöntő beszédében elmondta, hogy az összegből több mint száz külhoni 

szakember láthatja el fontos információkkal és a gazdálkodáshoz szükséges tanácsokkal a 

határon túl élő magyar termelőket. A falugazdászok munkájának eredményeként a külhoni 

mezőgazdászok bekapcsolódhatnak az anyaországi kül- és belkereskedelembe is, a 

támogatások által pedig megerősödhetnek a határon túli magyar gazdaságok – tette hozzá. 

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az agrártárca 2012-ben kezdte el kiépíteni külhoni 

agrárkapcsolatait, amelynek köszönhetően a minisztérium mostanra egy jól működő, az 

agrárium teljes területét átfogó kapcsolati hálóval rendelkezik. A mezőgazdaság, a 

vidékfejlesztés a Kárpát-medencében egy rendkívül fontos terület, hiszen a külhoni 

magyar lakosság mintegy 70 százaléka él vidéki környezetben, és 30 százalékuk tartósan, 

az agráriumból tartja el családját. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

is azt hangsúlyozta, hogy a gazdaság, mezőgazdaság támogatása fontos érdek. A jövő évi 

költségvetési törvényben 50 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési 

programok megvalósítására a Kárpát-medencében, a határon túli magyar régiókban.      
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Szakmai hétvége és továbbképzés Kárpát-medencei magyar 
hallgatóknak 

Ismét szakmai hétvégét és továbbképzést szervezett a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága Kárpát-medencei magyar egyetemi és főiskolai hallgatóknak, az idei 

eseménysorozatot "Értékválasztás - Helyünk és szerepünk a világban" címmel került 

megrendezésre december 7-9. között Egerben. A hatodik alkalommal megrendezett, 

háromnapos konferenciára 80 résztvevő - 45 erdélyi, 5 felvidéki, 16 vajdasági és 14 

kárpátaljai fiatal - érkezett a hevesi megyeszékhelyre. Az eseményre a magyar nemzetet 

érintő legfontosabb közéleti, aktuálpolitikai kérdések iránt fogékony külhoni magyar 

főiskolai és egyetemi hallgatók jelentkezhettek, akik részvételét és teljes ellátását a 

nemzetpolitikai államtitkárság biztosította. A résztvevőket Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntötte, a pénteki 

nyitónapon Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár tartott előadást Szerepünk 

Európa jövőjének alakításában címmel. A hallgatók szakmai képzése mellett a 

konferenciával az államtitkárság célja, hogy elősegítse a Kárpát-medencében élő magyar 

fiatalok közösségépítését és a határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatok erősítését. 

 

Mesés Advent - Családi hétvége Budapesten külhoni magyar 
családoknak 

December 7-9. között 30 külhoni magyar család érkezett Budapestre a Mesés Advent – 

Családi hétvége Budapesten nevű programra, amelyet az Egyszülős Központ szervezett a 

határon túli magyar családok számára a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága által meghirdetett 2018 a külhoni magyar családok éve keretében. A 

háromnapos rendezvény során az Egyszülős Központ színes adventi programokkal várta a 

szülőket és gyermekeket: a programok között szerepelt adventi program a Vasúttörténeti 

Parkban, gyerekszínház, karácsonyi zenés, tánc- és meseelőadások, valamint találkozás a 

Mikulással az Egyszülős Központban. A program célja, hogy a résztvevő külhoni magyar 

családok, - melyek között sok a nagycsaládos - jobban megismerjék az anyaországot és a 

többi régióból érkező család helyzetét és életkörülményeit. 

 

Szijjártó arról biztosította Meleșcanut, hogy az erdélyi 
gazdaságfejlesztési program mindenkinek jó 

Mind a magyar, mind a román kormánynak az a célja, hogy a két ország közötti javuló 

kapcsolatok dinamikáját fenntartsa – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter az 

MTI-nek az EBESZ külügyminiszteri tanácsa milánói ülésének keretében csütörtökön. 

E
rd

é
ly

  

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
  

 



 

 

 

 

 

 
4 

Szijjártó Péter elmondta, hogy telefonon beszélt Teodor Meleșcanu román 

külügyminiszterrel. „Kölcsönösen biztosítottuk egymást, hogy ez az érdeke mindkét 

országnak, különös tekintettel az európai jövőről zajló vitákra, valamint a Románia 

területén, Erdélyben és a Székelyföldön élő magyar nemzeti közösségre” – közölte. A 

miniszter hozzátette: megerősítették, hogy a jó kapcsolatnak érdekében fenntartják 

elkötelezettségüket. Biztosítottam a román kollegát arról, hogy az erdélyi gazdasági 

fejlesztési program nemcsak az ott élő magyarság, hanem egész Románia érdekeit 

szolgálja, hiszen azok a gazdasági szereplők, akik az erdélyi gazdaságfejlesztési programból 

támogatást kapnak, Románia területén működnek, ott fizetnek adót, így az egész román 

gazdaságot erősítik. Emellett természetesen a helyi magyar nemzeti közösségek 

erősödéséhez is hozzájárulnak, de ez nemcsak Magyarország, hanem Románia érdeke is, 

hiszen mi úgy tekintünk az ott elő magyar nemzeti közösségre mint amely összeköti a két 

országot” – mondta Szijjártó Péter. 

 

Amire már nagyon sokan vártak: székelyföldi gazdaságfejlesztés 77 
millió euróból 

Nemsokára megjelenik a Székelyföld gazdasági fejlesztését célzó pályázat kiírása – közölte 

pénteken Csíkszeredában sajtóbeszélgetésen Tóth László főkonzul, Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője. A magyar kormány korábbi, már kipróbált, 

hasonló gazdaságfejlesztési programok alapján biztosítja Székelyföldön ezt a lehetőséget. 

2019-re 50 milliárd forintot különítettek el a Kárpát-medencei gazdasági fejlesztések 

részére, ennek felét, 25 milliárd forintot – 77 millió eurót, 357 millió lejt – a székelyföldi 

pályázatokra szánják. A főkonzul fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem nemzetiségi alapú 

pályáztatásról van szó, a cél az adott régió – jelen esetben Hargita, Kovászna és Maros 

megyék – gazdasági fejlesztése, ennek megfelelően bárki igényelhet támogatást. 

Hozzátette, korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter romániai látogatása során 

tisztázták a román féllel, hogy ez a fejlesztési program a romániai gazdaságot is erősíti. Az 

új pályázati kiíráshoz történő felkészülés szakmai hátterét a Romániai Magyar Közgazdász 

Társaság (RMKT) biztosította. Székelyföldön az előzetes felmérések alapján az 

állattenyésztő, földművelő gazdák által előállított hús, tej, zöldség és gyümölcs 

felvásárlása, élelmiszeripari feldolgozása érdekében létesülő nagyberuházásokat szeretnék 

első lépésben támogatni. 

 

Törvénybe iktatná az RMDSZ a gyulafehérvári nyilatkozat 
kisebbségekre vonatkozó pontját  

Még az Erdély és a Román Királyság egyesülését kimondó gyulafehérvári román 

nagygyűlés centenáriumi évében törvényerőre emelné a máig meg nem valósult 

gyulafehérvári ígéreteket az RMDSZ. A szövetség múlt hétfőn bejelentette, 
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törvénytervezetet iktatott a bukaresti parlamentben, amellyel az érvényes román jogrend 

részévé tenné a Gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó részét. Az RMDSZ 

hírlevele szerint a szövetség törvényhozói törvénytervezetbe foglalták az 1918-ban 

elfogadott Gyulafehérvári nyilatkozat harmadik pontjának első alpontját. Ennek 

értelmében az RMDSZ törvénytervezete többek között azt kéri a román államtól, hogy 

biztosítson lakosságarányos képviseletet a választott intézményekben, helyi, megyei, 

országos és európai szinten egyaránt. Szerepel a javaslatok között a nemzeti kisebbségek 

arányainak megfelelő képviselet biztosítása a bíróságokon és törvényszékeken, a 

kisebbségek számarányának megfelelő számú munkahely elkülönítése a kormányzati és 

dekoncentrált intézmények vezető testületeiben, valamint a különböző szaktárcák 

testületeiben. Szorgalmazza az RMDSZ a kisebbségi oktatás és a kulturális élet 

önigazgatásának szabályozását a kisebbségek statútumában, a fejlesztési régiók 

létrehozásának, valamint különleges státusú autonómiák megteremtésének lehetőségét 

azokban a történelmi régiókban, amelyekben nagyszámú kisebbségi közösség él, a megyei 

tanácsok döntése nyomán. 

 

 „Ugyanazt a nyelvet beszéli” az RMDSZ és az MPP 

Először ült egy asztalhoz Mezei János, a Magyar Polgári Párt újdonsült elnöke és Kelemen 

Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. A cél az volt – mondta el a 

csütörtökön Gyergyószentmiklóson lezajlott találkozó kapcsán Mezei –, hogy az MPP-nél 

történt tisztújítás után a két erdélyi magyar politikai szervezet vezetői átbeszéljék a 

korábban megkötött együttműködési megállapodásokat. Egyetértettek abban, hogy a 

2014-ben megkötött és 2016-ban megújított együttműködést folytatják. Elhangzott, 

keresik a lehetőségeket további közös projektekben való együtt dolgozásra is. Kelemen 

Hunor elmondta, úgy látja, a négy éve megkötött RMDSZ–MPP-megállapodás helyes 

döntés volt, és azóta is hasznosnak bizonyul. A polgári pártban olyan partnert látnak, 

amellyel közösen lehet tervezni és haladni a közösségi célok elérése felé. Akár 

gazdaságfejlesztésről, akár közösségi jogokról, akár autonómiáról van szó, ugyanazt a 

nyelvet beszélik – tette hozzá. Rámutatott, az MPP számára is mindenképpen hasznos az 

érvényben lévő egyezség, hiszen azóta a párt jelen van a parlamentben, és az 

önkormányzatokban is megerősödött, több polgármesterrel rendelkezik, mint korábban. 

 

Folyamatos kommunikációban állapodott meg az EMNP az MPP új 
vezetőségével 

Kolozsváron találkoztak szombaton az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar 

Polgári Párt (MPP) vezetői. A megbeszélésre azzal összefüggésben került sor, hogy 

november végén tisztújítás történt az MPP élén, és Biró Zsoltot Mezei János, 

Gyergyószentmiklós volt polgármestere váltotta az elnöki tisztségben. A tanácskozás 
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résztvevői áttekintették az elmúlt időszak főbb politikai-közéleti eseményeit, külön 

figyelmet fordítva az erdélyi magyar politikai történésekre, valamint a néppárt és az MPP 

eddigi kapcsolatára. A két párt vezetői megállapították: szükség van arra, hogy folyamatos 

kommunikáció alakuljon ki a néppárt és az MPP között, s megegyeztek a megkezdett 

párbeszéd folytatásáról is. A jó hangulatúnak nevezett tárgyalás végén Szilágyi Zsolt 

elmondta: a rendszeres kommunikációnak csak pozitív hozadékai lehetnek, az 

egyeztetések épp ezért nélkülözhetetlenek. „Maximális nyitottsággal fogadtuk az MPP 

vezetőit, s úgy gondolom, az esetleges múltbéli sérelmeken túllépve, a közös munka és 

együttműködés lehetőségeit kell megtalálnunk” – idézte a néppárt elnökét az alakulat 

közleménye. 

 

Orbán Balázs: fontos új szellemi műhelyeket létrehozni a Kárpát-
medence magyar fiataljainak 

Fontos, hogy a Kárpát-medencében új szellemi műhelyek jöjjenek létre a magyar 

fiataloknak, mert ők azok, akik majd a magyarság évszázadává teszik a 21. századot – 

jelentette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára 

szerdán a felvidéki Martoson. Orbán Balázs a Martosi Közösségi Ház és az Esterházy 

Akadémia átadó ünnepségén mondott beszédében hangsúlyozta: a most felnövő 

nemzedéknek nagyon nagy szerepe van, mert rájuk vár feladat, hogy kigondolják, hogyan 

tudják a magyarság évszázadává tenni a 21. századot. Rámutatott: ezért van szükség olyan 

szellemi műhelyek létrehozására a Kárpát-medencében, mint a most átadott Esterházy 

Akadémia, amelyben közéletben aktív fiatalokat képeznek. „A magyar kormány azért 

tartotta fontosnak támogatni az Esterházy Akadémia működését, mert az intézmény olyan 

tudást tud átadni a felvidéki magyar fiataloknak, amellyel felvértezve azok a helyi magyar 

közösség komoly és felelősségteljes képviselőivé válnak majd” – fejtette ki Orbán Balázs. 

Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja (MKP) Országos Tanácsának elnöke beszédében 

rámutatott: olyan kezdeményezésről van szó, amely a felvidéki magyar fiatalok jövőjének 

megteremtését, tudástáruk bővítését támogatja, s mint ilyen az MKP teljes támogatását 

élvezi.  

 

Magyar Levente: Sikeres volt a vajdasági gazdaságfejlesztési 
program 

Sikeresnek értékelte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programját, amelynek a záró 
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rendezvényét tartották pénteken Szabadkán. Kiemelte, az utóbbi három évben mintegy 70 

milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban, ebből 23 üzem épült fel, 

és tízezer vajdasági magyar vállalkozót és családot tudtak támogatni, biztosították a 

gazdasága fejlesztését, illetve a lakás, valamint a vidéki gazdálkodás feltételeit. Pásztor 

István, a VMSZ elnöke rámutatott, hogy a gazdaságfejlesztési program megvalósítását a 

magyar kormány 2010-es nemzetpolitikai paradigmaváltása tette lehetővé. Ez óriási 

fordulatot jelentett a támogatáspolitikában, az identitásmegőrző intézkedéseken túllépve 

egy szülőföldön való megerősödést helyezett a nemzetpolitika nézőpontjának fókuszába. A 

magyar kormány és a VMSZ közös vajdasági gazdaságfejlesztési programjára Budapest 

eleinte 50 milliárd forintot szánt, később azonban növelték a keretösszeget, így a hitelek és 

a vissza nem térítendő támogatások összege meghaladja a 65 milliárd forintot. 

 

Hajnal Jenő: A magyar közösségek megmaradását kell segíteni 

Hosszú távú programokban kell gondolkodnia a Magyar Nemzeti Tanácsnak ebben a négy 

éves ciklusban - mondta Hajnal Jenő a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg című műsorának 

felvételén. Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek segítik a magyar közösség 

megmaradását - tette hozzá az MNT elnöke. Kifejtette: ahhoz, hogy megálljon az 

elvándorlás, olyan feltételeket kell teremteni, amelyek elősegítik azt, hogy a fiatalok 

Vajdaságban jó körülmények között éljenek. Az MNT elnöke hangsúlyozta, konkrét 

lépésként óvodai szórványközpontokat hoztak létre, amelyek egyebek mellett 

Nagykikindán, Maradékon és Zomborban már működnek. Ezeket bővíteni fogják, illetve a 

bölcsődéket is kialakítanának - tette hozzá Hajnal Jenő. Elmondta: „különösen a 

családokat segítő elképzeléseink vannak. Azáltal, hogy bölcsődéket, nem csak iskolai 

előkészítő csoportokat tudnánk nyitni magyar nyelven. Ugyanakkor a napközis 

foglalkozásokat is ki tudjuk bővíteni az óvodában és az iskolában is közösen. Azok a 

tantestületben dolgozó pedagógusok, tanítók, akik fölöslegessé válnak az osztályok 

létszáma miatt, ezeket napközis foglalkozásokba be tudjuk vonni”. 

 

Szijjártó: van némi kedvező fejlemény az ukrajnai magyar 
közösséget érintő szabályozások terén 

Van némi kedvező fejlemény az ukrajnai magyar nemzeti közösséget érintő szabályozások 

terén, s van némi előrelépés az általános kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában Budapest 

és Kijev között – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) külügyminiszteri tanácsának 

csütörtöki milánói ülése alkalmából kétoldalú megbeszélést folytatott Pavel Klimkin ukrán 

külügyminiszterrel. Szijjártó Péter elmondta, az ukrán parlament napirendjére tűzte az új 
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oktatási törvény átmeneti időszakának meghosszabbításáról szóló szavazást. Úgy 

fogalmazott, hogy ez sajnos nem garancia a voksolás megtartására. Ezzel kapcsolatban 

emlékeztetett, hogy korábban két ilyen sikertelen kezdeményezés is volt. „Kétségtelenül 

értékeljük az ukrán kormány szándékát, hogy napirendre tűzette a parlamentben a 

szavazást arról, hogy az Európai Unió elvárásainak megfelelően 2023-ig kitolják az 

átmeneti időszakot az új oktatási törvény életbe léptetése előtt” – emelte ki a tárcavezető. 

„Pozitívan tekintünk arra is, hogy Siófokon és Ternopilban tiszteletbeli konzulátusok 

megnyitását engedélyeztük kölcsönösen egymásnak” – tette hozzá. Szijjártó Péter 

kedvezőnek tartotta azt is, hogy a magyar nagykövet elkezdhette működését Kijevben, s az 

ukrán féllel megállapodtak a barabási és lónyai határátkelőhelyek nyitva tartásának 

meghosszabbításában is. Jó hírnek nevezte azt is, hogy van némi elmozdulás a nagypaládi 

és a nagyhódosi határátkelőhelyek létrehozását illetően. 

 

Megtalálták a magyarellenes plakátok feltételezett megrendelőjét 
Kárpátalján 

Az ukrán hatóságok megtalálták és meggyanúsították az októberben Kárpátalja több 

járásában kihelyezett magyarellenes óriásplakátok feltételezett megrendelőjét, egy 

munkácsi nőt – tájékoztatott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). A közlés szerint a 

Kárpátalja megyei ügyészség az SZBU kárpátaljai főosztályával és a megyei rendőrséggel 

közösen leleplezte a provokatív tartalmú óriásplakátok kárpátaljai illetőségű 

megrendelőjét és nyomtatásának szervezőjét. A nyomozás megállapította, hogy a 31 éves 

munkácsi nő egy reklámügynökségnél rendelte meg és fizette ki az „Állítsuk meg a 

szeparatistákat” feliratot és a kárpátaljai magyarság három prominens vezetőjének 

fényképeit tartalmazó óriásplakátokat, amelyeket ismeretlenek október 20-ára virradóra 

helyeztek ki Kárpátalja több járásában a főutak mentén. A munkácsi nőt a hatóságok előre 

megfontolt szándékból hivatalos személy által csoportban elkövetett, nemzetiségi 

méltóságot és tisztességet sértő cselekmények elkövetésével gyanúsították meg.  

 

Rendszeresen zaklatják az ukrán hatóságok a kárpátaljai magyar 
önkormányzati képviselőket határátlépéskor 

Kijevben összeállított feketelista alapján határátlépéskor rendszeresen zaklatják a 

kárpátaljai magyar önkormányzati képviselőket, újságírókat és aktivistákat az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a határőrség munkatársai – számolt be a Kárpátalja.ma 

kárpátaljai magyar hírportál. A híroldal szerkesztősége Kárpátalja megyei és járási magyar 

képviselőknél érdeklődött, hogy ki vannak-e téve különleges eljárásnak az ukrán 

hatóságok részéről határátlépéskor. A megkérdezettek mindegyike arról számolt be, hogy 

az államhatár átlépésekor az SZBU és a határőrség munkatársai egy bizonyos listára 

hivatkozva rendszeresen átvizsgálják zsebeiket, autóikat, csomagjaikat. A portál közlése 
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szerint felkerül a feketelistára Orosz Ildikó megyei tanácsi képviselő, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora is, akit több alkalommal vetettek alá kiterjedt 

vizsgálatnak határátlépéskor. Elmondása szerint az SZBU helyszínre érkező munkatársai 

arról faggatták, hogy hová utazik, milyen dokumentumokat visz magával, és hány útlevele 

van. Mint kifejtette, a vegzálással az ukrán hatóságok azt üzenik, mindenki gyanús, aki 

magyar. A hosszú vizsgálódással feltartóztatott sorban várakozóknak pedig azt sugallják, 

hogy a magyarok miatt kell tovább vesztegelniük – mutatott rá, megjegyezve, hogy „ez 

újabb provokáció a helyi magyar kisebbség ellen”. 

 

Orbán Viktor: Nem ismerek olyan gazdasági ügyet, amelynek az 
értéke meghaladná 800 év barátságát 

Andrej Plenković horvát kormányfő meghívására múlt hétfőn egynapos munkalátogatásra 

Zágrábba érkezett Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A magyar miniszterelnök a 

találkozót követő, Andrej Plenković horvát kormányfővel közös sajtótájékoztatón 

természetellenesnek nevezte a magyar-horvát kapcsolatokat jelenleg jellemző erőtlenséget, 

hangsúlyozva, az nem normális, hogy két szomszédos, egymást szövetségesnek tekintő 

állam miniszterelnökei hat, illetve hét éve nem jártak a másik országában. „Nem felhőtlen 

a két ország közötti kapcsolatrendszer” – mutatott rá. Ezért – jelezte – ideje volt már a 

látogatásának, amelynek célja, hogy ezt a helyzetet megváltoztassák, és visszatereljék a 

kapcsolatokat a megfelelő vágányra. „A köröm alá tüske csúszott, és a tüske a köröm alatt 

begyulladt. Nem nagy ügy, de mégis megrontja az ember közérzetét. (…) A tüskét ki kell 

húzni a köröm alól, és akkor minden rendbe jön, ezt szeretnénk” – fogalmazott Orbán 

Viktor. A miniszterelnök kiemelte továbbá, hogy a kisebbségek jól érzik magukat egymás 

országaiban: a Horvátországban élő magyarok elismeréssel beszélnek a mostani 

kormányról, tisztelettel beszélnek Horvátországról, és a Magyarországon élő horvátok is 

régen emlékeznek olyan időszakra, amikor ennyire támogatta őket a budapesti 

kormányzat. 
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