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 БУДИМПЕШТА - Џорџ Сорош, "најкорумпиранији човек у савременој међународној
политици", представља претњу по Мађарску и Пољску, оценио је данас мађарски
премијер Виктор Орбан.

  У интервјуу за националну радио станицу "Кошут", он је рекао да је Сорош, амерички
финансијер мађарског порекла, "на платном списку имао многе политичаре" и да је "сила
корупције иза бирократа у Бриселу које уцењују и прете Мађарској".   

Мађарски премијер је рекао да Сорош прети Мађарској и Пољској, иако Европска унија
расправе уобичајено решава путем преговора, преноси МТИ.

  

  

Он је рекао да бескрупулозне лажи о Мађарској нису неуобичајене, али да су сада
достигле критичну тачку.

  

Једино прихватљиво решење за тренутни проблем у вези с буџетом ЕУ и фондовима за
опоравак било би оно утемељено на праву а не политици, истакао је мађарски премијер.

 1 / 3



Виктор Орбан:  Џорџ Сорош је најкорумпиранији човек у савременој међународној политици и представља претњу по Мађарску и Пољску
петак, 20 новембар 2020 14:40

  

Они, уз Сорошев допринос, желе да формирају институције које би Мађарску могле да
приморају да отвори границу на југу и прихвати мигранте, рекао је Орбан и истакао да
Будимпешта одбацује такве захтеве.

  

Премијер је рекао да је 12 милиона доза вакцина против корона вируса које је земља
набавила бити довољно да заустави епидемију. Вакцинација ће највероватније бити
спроведена крајем пролећа, али тачан датум још увек није познат, рекао је он и
напоменуо да је ово питање здравља а не политике.

  

Ако су неке земље даље одмакле у развоју вакцине, логично је да ће Мађарска наручити
вакцине и од њих, рекао је премијер мислећи на преговоре са Кином и Русијом који су у
току.

  

Коментаришући Сорошев позив на спровођење истраге поводом испоруке узорака руске
вакцине у Мађарску, Орбан је рекао да није на њему да одлучује које су вакцине добре а
које не.

  

То ће бити задатак лабораторија и грађана Мађарске, који ће моћи да бирају између
неколико вакцина, истакао је премијер.

  

Он је рекао да позитивни подаци у последњих неколико дана не представљају доказ да
епидемија јењава и да су лекари упозорили да би број новозаражених могао додатно да
се смањи а онда да поново почне да расте.

  

Премијер је рекао да је број хоспитализованих пацијената висок, али да још увек нису
попуњени сви болнички капацитети, и негирао оптужбе да се влада није добро
припремила за други талас епидемије.

  

(Танјуг)
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