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 У Новом Саду почео је митинг подршке председничком кандидату владајуће већине
Александру Вучићу. Оим њега, који ће се грађанима обратити нешто касније, на митингу
говоре представници других странака које су коалициони партнери напредњака.

  

  Како је рекао лидер СВМ Иштван Пастор, Александар Вучић је председнички кандидат
ове странке.   

- Пре свега, војвођанским Мађарима стало је до судбине Србије јер су њени грађани, јер
је ово наша домовина - каже Пастор.

  

Пастор: Заокружи шестицу

  

Како је навео, СВМ жели сарадњу на свим нивоима власти, да преузме део напора и
одговорности за побољшање ситуације у друштву.

  

- СВМ ће истрајати у кампањи да наш кандидат Александар Вучић победи у првом кругу
- рекао је Пастор.

  

Он је препоручио бирачима СВМ да на гласање оду "наоружани" оловкама, а за они који
не виде најбоље, и наочарима и "заокруже шестицу".
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Председница Скупштине и функционерка СНС Маја Гојковић каже да су сви присутни на
митингу већ одлучили да ће заокружити број 6 на изборном листићу.

  

- Ово нису обични избори. Они одлучују како ће изгледати живот свих нас. Имамо само
два избора, њих десет који су показали претходних година шта може, односно не може
да се уради. Са друге стране, ми окупљени овде нудимо кандидата који је показао шта
може да уради - рекла је Гојковић.

  

Фратини: Вучића уважава цео свет

  

Окупљенима се обратио и Вучићев саветник Франко Фратини, који је рекао да је Србија
под руководством Вучића постала фактор стабилности на Балкану.

  

- Где год да путујем по свету, од свих чујем да се глас вашег лидера далеко чује. Када
имате некога чији се глас толико уважава, онда сте ви као народ далеко више
уважавани. Ваш лидер све што чини чини због вас, а не због Брисела или било чега
другог - рекао је Фратини.

  

Како је казао, Србија ће постати стуб и центар регионалног развоја.

  

- Ако желите да се и у наредном периоду глас о вашој земљи шири и уважава, аплаузом
поздравите будућег председника Александра Вучића - истакао је Фратини.

  

Размишљајте о будућности, а не о онима који би да нас врате у прошлост, што ниједну
фабрику нису отворили. За разлику од многих, ја знам да људи данас живе тешко. Да је
другачије говоре они који не знају, који не излазе из својих аутомобила, који се шетају по
Менхетну, који су сваку фабрику уништили... Наш посао је да то променимо и обновимо,
каже председнички кандидат СНС и актуелни премијер Александар Вучић.
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На митингу у Новом Саду он је упитао своје политичке противнике шта ду урадили и шта
им је програм, осим да њега мрзе.

  

- Ова борба биће веома тешка. Неки од њих имају милионе евра, Бог зна ко им је то дао.
Или се зна, то су неке стране земље, али ако, тај новац ће да заврши код нас у земљи -
каже он.

  

Народ не можете да сломите

  

Не можете нам ништа, каже он, јер "народ не можете да сломите".

  

  

- Држава није и не сме да буде на коцки. Ми ћемо радом да вас победимо, не потцењујте
наш народ. Није он неписмен да не зна шта пише на папиру - рекао је Вучић, алудирајући
на редни број на гласачком листићу.

  

Каже и да је немачка канцеларка Ангела Меркел рекла да је Србија спровела тешке и
успешне реформе, али и истиче да нема "ћупа пуног пара".

  

"Ноћас је један од наших активиста погинуо лепећи плакате, Миливоје Гајић. Нека му је
лака српска земља", рекао је Вучић на предизборном митингу.
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Србија почела да побеђује

  

- Ваљда су мислили да се плашимо тога што има толико њихових кандидата. Оно што
знам сигурно јесте да је Србија почела да побеђује. Поправљамо пословни амбијент,
повећаћемо плате и пензије на здравим основама а не као резултат политике... У
региону се више не поигравају са нама. Нема војске Косова кад се коме хоће. Не дају им
то ни из Брисела, а то не би могли да се деси да Србија није јака - рекао је Вучић.

  

Он је казао да жели да позове све људе да изађу на изборе 2. априла да обична Србија,
да пристоји људи само хоће да гласају.

  

- Ако изађемо у великом броју ни њих двадесет нам не могу ништа - рекао је он.

  

Пре Вучића, грађанима су се обратили представници других странака које су
коалициони партнери напредњака.

  

Лидер СПС Ивица Дачић каже је данас у Новом Саду због Србије.

  

- Нисмо ми на раскрсници да бирамо више путева. Ми овде имамо један пут којим идемо
ка јачој, већој бољој поштованијој Србији на челу са Александром Вучићем. Са друге
стране имао онај који води у деструкцију. Зато ми не бирамо путеве, јер имамо само
један - рекао је Дачић.

  

Дачић: Идите кући

  

Каже и да са Вучићем сарађује протеклих пет година, и да је за то време Србија постала
поштована земља чији се глас свуда чује, од Вашингтона, преко Берлина до Москве.
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- Овде се гласа за Тадића, Живковића, Чанка који су уништили Србију од 2000. године
до данас - рекао је Дачић, поручивши свим противницима "Идите кући".

  

Он каже да је Војводина аутономија у Србији, али никада неће бити против Србије, и да
је то ствар која се неће мењати. Он је поручио и "својим социјалистима" да је глас за
Вучића заправо глас за СПС.

  

- Глас за Вучића је глас за мене - рекао је Дачић.

  

Он је позвао и окупљене да поздраве Вучића великим аплаузом.

  

Како је рекао лидер СВМ Иштван Пастор, Александар Вучић је председнички кандидат
ове странке.

  

- Пре свега, војвођанским Мађарима стало је до судбине Србије јер су њени грађани, јер
је ово наша домовина - каже Пастор.

  

Мировић: Војводина уз Вучића
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Председник покрајинске владе и функционер СНС Игор Мировић каже да ће Војводина
2. априла подржати Вучића.

  

- Зајдено можемо све и заједно ћемо радити са новим председником. Шта нуде други
кандидати? Више оно што је тужно него смешно. За две недеље видеће ново лице
председника Вучића. Нови председник, убеђен сам, рећи ће тада да нема времена за
славље и за чекање - рекао је Митовић.

  

Како каже, ако је однос снага десет на једног, онда мора да значи да је много вредан.

  

Присутнима се обратио и фронтмен групе "Гарави сокак" Бане Крстић.

  

Док се на бини смењују говорници, на великом видео биму се "врте" предизборни
спотови СНС.

  

(Блиц)
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