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 Председник Савеза војвођанских Мађара Иштван Пастор најавио је да ће та странка на
председничким изборима подржати актуелног председника Србије Александра Вучића.

  

„Што се тиче председничких избора, ако се буде кандидовао, а вероватно ће се
кандидовати, подржаћемо Вучића. Део посла за који смо се договорили пре пет година
није још окончан“, рекао је Пастор у емисји „Прави угао“ на Радио-телевизији Војводине.

  

Он је истакао да за СВМ важно да се сачува политичка стабилност „која је
карактерисала протекли период“.

  

Пастор је указао да су избори у Србији и Мађарској истог дана, али да ће на мађарским
изборима гласати писмено, што је могуће урадити 10 дана пред изборе.

  

Упитан "има ли живота" без Вучића и премијера Мађарске Виктора Орбана и да ли од
тог тандема зависе односи Србије и Мађарске, Пастор је указао да правих алтернатива
за такву причу данас нема ни на једној, ни на другој страни.
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"Може се мислити да је то персонална ствар, однос два човека, али и у високој политици
се све своди на поверење и на питање градње односа поверења, а у том поверењу у
сваком случају стоји појединац", рекао је Пастор.

  

Упитан одкуд сада приближавање Мађарске и Републике Српске, Пастор је казао да је
оно што он зна да је Република Српска 200 километара од Будимпеште, да је то део
простора чија је безбедност, мир и просперитет у интересу свакога од нас, а да је
приликом подизање односа између Мађара и Срба незамисливо изоставити Републику
Српску.

  

"Истовремено док се ови процеси одвијају министар спољних послова Мађарске Петер
Сијарто борави у Сарајеву где разговара са свим осталим људима који су представници
других политичких струја, других елемената одлучивања, то је један сложен процес",
казао је Пастор.

  

Упитан о његовом присуству на обележавању Дана Републике Српске, рекао је да је
тамо био у својству председника Скупштине Војводине и подсетио да је пре тога
вишестраначка делегација Републике Српске била у посети Војводини.

  

(Фонет)
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