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Orbán Viktor a V4-ek megerősödéséről és a Soros-birodalomról 

Az elmúlt egy év legjelentősebb eseménye a Visegrádi négyek (V4) megerősödése – 

mondta a miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn. Orbán Viktor szerint az Európai 

Uniónak vissza kell nyernie szuverenitását a Soros-birodalommal szemben. Orbán Viktor 

a Tusványoson úgy fogalmazott: Varsó, Prága, Pozsony és Budapest egy hangon beszél, 

ami nagyon nagy dolog. A kormányfő több mint 10 pontban fogalmazta meg egy erős 

állam ismérveit, ezek között említette, hogy legyen gazdasági növekedés, és a stratégiai 

ágazatok nemzeti tulajdonban legyenek. Kifejtette, hogy egy erős ország esetében nem 

lehet beszélni demográfiai hanyatlásról, és a feltételek között említette a közbiztonságot, 

amely magában foglalja a határvédelmet és a terrorkísérletek elhárítását. Fontosnak 

nevezte, a kulturális identitás megtartását, a jövő magyarságának egy közösségbe való 

szervezését. A kormányfő rámutatott: az emberek véleményével szemben Brüsszelben 

kialakult egy szövetség, amelyben a brüsszeli bürokrácia elitje és a Soros-birodalom vesz 

részt.  Hozzátette: létezik egy Soros-terv, ami négy pontból áll, eszerint évente be kell 

hozni egymillió migránst az unióba, mindenkinek kell adni 4,5 millió forint értékű eurót, a 

bevándorlókat szét kell osztani az unió országai között és fel kell állítani egy európai 

bevándorolási ügynökséget. 

 

Johannis látogatása: sportszerű tárgyalásokról beszélnek a székely 
vezetők 

Sportszerűnek nevezték az államfővel folytatott keddi megbeszéléseket a székelyföldi 

önkormányzati vezetők. A három megye elnöke és a megyeszékhelyek polgármesterei az 

államfővel kedd délután folytatott sepsiszentgyörgyi szűkkörű megbeszélés után 

nyilatkoztak a sajtónak. A sepsiszentgyörgyi megyeházáról kijövet Klaus Johannis a 

románoknak és a magyaroknak is azt üzente: dolgozzanak együtt, mert ez az egyetlen célra 

vezető út mindenki számára. A sportszerűség fogalmával Ráduly Róbert, Csíkszereda 

polgármestere jellemezte a megbeszélések természetét. Szerinte ezt jelezte az is, hogy a 

megbeszélések elején elhangzott a román és a székely himnusz és zászlót is cseréltek a 

székelyföldi önkormányzati vezetők és az elnöki hivatal képviselői. Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere a párbeszéd őszinte és konstruktív voltát hangoztatta. A 

két polgármester mellett Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke is határozottan 

cáfolta, hogy etnikai alapon kérnének területi autonómiát Székelyföldnek. Arra reagáltak, 

hogy Klaus Johannis a délelőtti csíkszeredai önkormányzati fórumon szükségesnek 

tartotta a helyi és regionális autonómiát, de úgy vélte, hogy az etnikai alapú autonómia 

nem kívánatos. Antal Árpád az MTI kérdésére kifejtette: Székelyföld területi autonómiája 

nem lehet etnikai alapú, hiszen a régió csaknem minden településén élnek románok, 

romák és más nemzetiségűek is. Hozzátette: az autonóm régió területének a kijelölésénél 
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azonban természetesen figyelembe kellene venni a történelmi hagyományokat és a 

kulturális sajátosságokat. 

 

Minority Safepack: elindult az online aláírásgyűjtés 

Az RMDSZ hétfőn egy sajtótájékoztató keretében indította el a Minority SafePack európai 

polgári kezdeményezés online aláírási kampányát. Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető 

elnöke a sajtótájékoztatón a szövetség által létrehozott Jogaink.eu internetes felületet 

ajánlotta az erdélyi magyaroknak, amelyik többek között abban is segítséget nyújt az 

aláíróknak, hogy megtalálják lakcímük postai irányítószámát. Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök Csíkszeredából kivetítőn kapcsolódott be a sajtótájékoztatóba, és az újságírók 

jelenlétében töltötte ki mintegy három perc alatt az online aláírási ívet. A politikus 

elmondta: az RMDSZ 250 ezer romániai aláírás összegyűjtését vállalta. „Meg kell 

győznünk az EU-t, hogy semmit nem akarunk elvenni másoktól, azt a kultúrát akarjuk 

megőrizni, amit az EU is értéknek tekint” – jelentette ki a politikus. Kelemen Hunor 

értékelése szerint az Európai Unió kettészakadt a kisebbségi kérdés értelmezésében. A 

nyugat-európai államok már a 20. század második felében rendezték a kisebbségek 

kérdését, és ezt az ott élő kisebbségek is elismerik, Kelet-Közép-Európában azonban az 

államok azt állítják, hogy modellértékű megoldásokat alkalmaznak, a kisebbségek pedig 

rendre cáfolják ezt a megállapítást. Úgy vélte, a polgári kezdeményezés arra kényszerítheti 

az EU-t, hogy a tagállamokra kötelező érvényű szabályozást vezessen be. 

 

Tusványos: Semjén Zsolt korrektnek nevezte Johannis székelyföldi 
látogatását 

Korrektnek és pozitívnak tartja Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Klaus Johannis 

román államfő kedden tett székelyföldi látogatását. Erről a 28. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor szerdai megnyitóján beszélt a kereszténydemokrata politikus. 

Semjén Zsolt szerint értékelendő, hogy amikor a román elnök hivatalos látogatást tett 

Székelyföldön - egyszerre kereste fel Románia két magyar többségű megyéjét, Hargita és 

Kovászna megyét -, állva hallgatta végig a székely himnuszt, és az is fontos, hogy Johannis 

elfogadta az ajándékba kapott székely zászlót, amit Románia lobogójával viszonzott, ő 

maga pedig a „csere” szót használta erre a gesztusra. A miniszterelnök-helyettes úgy 

vélekedett, hogy elindult egyfajta párbeszéd az autonómia elfogadtatása tekintetében. A 

román elnök ugyanis csak az etnikai autonómiát nyilvánította nemkívánatosnak, amelyet a 

magyarság nem is követelt. A Johannis által is támogathatónak nevezett regionális 

autonómia viszont nagyon közel áll ahhoz a területi autonómiához, amelyet Székelyföld 

számára kérnek a székelyek – mutatott rá Semjén Zsolt. Felhívta a figyelmet: a magyarság 

sosem kért olyan autonómiát, amire nem létezne precedens az Európai Unióban, 
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ugyanakkor nem fogadhatja el, hogy a magyaroknak nem jogosultak azokra a jogokra, 

amelyekre más uniós állampolgárok igen.  

Semjén Zsolt arról is beszélt: sarokkövéhez érkezett a magyar nemzet 2010-ben 

elkezdődött közjogi egyesítése, a napokban adták be az egymilliomodik állampolgársági 

kérelmet. A Kárpát-medencében 845 ezer magyar kapott kedvezményes honosítással 

állampolgárságot, és Magyarország további 120 ezer, a világ különböző országaiban élő 

diaszpórában élő ember magyar állampolgárságát ismerte el. Semjén Zsolt hozzátette: a 

Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) novemberi üléséig az egymilliomodik 

visszahonosított magyar állampolgár is leteszi az állampolgársági esküt. A miniszterelnök-

helyettes kiemelte: nemzetpolitika tekintetében is egyenesben vagyunk, hiszen ha csak az 

összegeket nézzük, 2010-ben kilencmilliárd forint volt nemzetpolitikára, most pedig 

kilencvenmilliárd. 

 

Potápi: meghosszabbították a külhoni magyar családi vállalkozók 
éve program pályázatainak határidejét 

A nemzetpolitikai államtitkárság meghosszabbította a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve program pályázatainak határidejét, a kérelmeket július 31-ig várják. A 

teljes támogatási keretösszeg 830 millió forint. Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár szerdán Tusnádfürdőn az MTI-nek elmondta: három pályázatot írtak ki a 

külhoni családi vállalkozóknak, illetve a fiatal magyar vállalkozók részére. A családi 

vállalkozások támogatási keretösszege 600 millió forint, a fiatal vállalkozóknál 120 millió 

forint. Külhoni fiatal vállalkozók együttműködését segítendő 110 millió forintos keretet 

különítettek el. A teljes összeg így összesen 830 millió forint - mondta az államtitkár. A 

rendelkezésre álló keretet arányosan kívánják elosztani a régiók nagysága és régiók 

magyar lakossága alapján. 

 

 

Menyhárt: Részeredményeket maximumként elfogadni  és tapsolni 
hozzájuk nem szabad 

A kisebbségi jogok érvényesítéséért folytatott több évtizedes küzdelmük tapasztalatairól 

számoltak be az erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai magyar pártok vezető politikusai 

a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik rendezvényén. Menyhárt József, 

a Magyar Közösség Pártjának elnöke a felvidéki magyarok anyanyelvhasználati jogaival 

kapcsolatban megjegyezte: e téren az utódállamok rendre az „akié az ország, azé a nyelv” 

elvet érvényesítik és ezzel korlátozzák a kisebbségek nyelvi jogait. Szóba került a 

Kisebbségi Kulturális Alap is, melynek élére nemrégiben nevezték ki az Új Szó korábbi 
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főszerkesztőjét, Molnár Norbertet. A Most–Híd által komoly sikerként elkönyvelt alap 

életre hívása kapcsán Menyhárt megjegyezte: részeredményeket elfogadni maximumként 

és „tapsolni hozzájuk” nem szabad. Az MKP elnöke fontos előrelépést remél az európai 

kisebbségvédelem terén az RMDSZ által kidolgozott és az európai kisebbségi 

ernyőszervezettel, a FUEN-nel közösen beterjesztett Minority SafePack nevű európai 

polgári kezdeményezéstől, amelynek aláírásgyűjtési kampányából ígérete szerint az MKP 

is kiveszi majd részét. 

 

Pásztor: Idén döntenek Vajdaság pénzeléséről is 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke kijelentette, hogy még idén napirendre 

kellene kerülnie a Vajdaság pénzeléséről és hatásköreiről szóló törvénynek is, majd 

kiemelte, hogy ez alkotmányos kötelezettség, amellyel már hét-nyolc éve késlekednek. 

Pásztor a Večernje novostinak elmondta: nincs jelentősége annak, hogy a törvényt a 

tartományi parlament vagy a köztársasági kormány kezdeményezi. Arra a kérdésre, hogy a 

Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség koalíciós szerződésében pontosították-

e a törvény meghozatalának határidejét, Pásztor elmondta: tavaly augusztusban írták alá a 

koalíciós szerződést, amelyben szerepel a pénzelés kérdése is. „Ez egy közös kötelezettség, 

amelyet 2017 végéig teljesítenünk kell, ezért remélem, hogy idén hozzákezdünk ehhez a 

munkához, és be is fejezzük”, hangsúlyozta Pásztor. A tartományi házelnök hozzátette: 

fontos, hogy a törvény kidolgozásában a tartomány és a köztársaság is részt vegyen, mivel 

két, egymással szoros kapcsolatban álló törvényről van szó, vagyis a hatáskörökről és a 

pénzelésről szóló törvényről. Pásztor szerint a logika azt diktálja, hogy előbb a hatáskörök 

kérdését kell rendezni, és ez után lehet létrehozni a költségvetési keretet a törvényhozás 

tekintetében, írja a belgrádi lap. 

 

Kétnapos gyász Kárpátalján a Kelet-Ukrajnában elesett kárpátaljai 
katonák emlékére 

Kétnapos gyászt hirdetett Kárpátalján Hennagyij Moszkal, a megye kormányzója pénteken 

a kelet-ukrajnai harcokban a héten elesett két kárpátaljai katona emlékére. A kormányzó 

rendelete értelmében a pénteki és szombati gyásznapokon félárbócra eresztették az állami 

lobogót a közigazgatási épületeken, az államhatalmi szervek és a helyi önkormányzatok 

korlátozzák szórakoztató rendezvények megtartását, a rádiók és televíziók szórakoztató 

műsorok sugárzását a megyében. Hennagyij Moszkal a honlapján emlékeztetett arra, hogy 

a napokban a Donyec-medencében folyó harcokban a munkácsi 128-as dandár két 
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kárpátaljai katonája esett el. Kedden ellenséges aknatűzben vesztette életét a 22 éves 

Balázs Zoltán királyházai születésű szerződéses katona. Csütörtökön szakadár 

mesterlövész végzett a 21 éves Szerhij Hladkij mezőterebesi illetőségű, ugyancsak 

szerződéses állományú tizedessel. Balázs Zoltánt csütörtökön katonai tiszteletadás mellett 

búcsúztatták el szülőfalujában, Királyházán, és helyezték örök nyugalomra a közeli 

Nagyszőlősön, ahol feleségével és kétéves kislányával élt.  
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