
Хроника

 НОВИ САД - Председник Србије Александар Вучић и мађарски премијер Виктор Орбан
отворили су 89. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, чији је овогодишњи
партнер Мађарска, а који ће трајати до 27. маја.

  

Вучић и Орбан су пре званичног отварања одржали кратак састанак на новосадском
сајму, а након обраћања ће обићи излагаче, којих је ове године 1.100 из 21 земље.

  

Отварању сајма присуствују и министар пољопривреде Бранисалав Недимовић,
министар финасија Синиша Мали, покрајински премијер Игор Мировић и други бројни
званичници.
  Дан земље партнера овогодишњег Сајма - Мађарске биће 23. маја. Мађарска ће се
представити на три локације и то у Хали 1 на националном штанду, потом у
појединачним наступима још готово 50 компанија, као и у Аули Новосадског сајма и у
Новосадском позоришту, где ће представити своје културно наслеђе.
  Осим привреде, Мађарска ће представити и културно-историјске вредности и
гастрономију кроз дегустације специјалитета мађарске кухиње и вина.
  Ове године на Сајму ће премијерно наступити и Мароко.
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  Посетиоци Сајма моћи ће и да виде Изложбу пољопривредне механизације најновије
генерације, која ће бити на отвореном простору Новосадског сајма где ће се
представити чланице Пословног удружења увозника и извозника пољопривредне
механизације.
  Пољопривредну механизацију изложиће и фирме из Србије које нису чланице
удружења, као и компаније из Италије, Турске, Аустрије, Словеније, Шпаније, Румуније,
Бугарске и Чешке.
  Најскупљи експонат ове године биће на штанду компаније ITN Group, а то је самоходни
силажни комбајн марке KRONE BIG X модел 680, чија је вредност 450.000 евра.
  У оквиру пратећег програма Пољопривредног сајма посетиоци ће имати прилику да 21,
22. и 23. маја присуствују јавном оцењивању говеда, коња и оваца.
  У среду, 25. маја биће одржан Препонски камп у организацији Коњичког центра
"Новосадски сајам", а истог дана и такмичење у препонском јахању, док је 26. маја Дан
сточара и дан свечаног уручења признања уз дефиле награђених грла стоке где ће
највећа атракција бити бик Велиша.
  Истог дана када је и Дан сточара, 26. маја биће одржана и Фијакеријада.
  У организацији Министарства пољопривреде, традиционално у Хали 1А, одржаће се
изложба органских производа, производа са ознаком географског порекла и ознаком
"Српски квалитет", а биће присутни и произвођачи занатског пива.
  Генерални спонзор 89. Међународног пољопривредног сајма је ГЛОБОС осигурање, а
компанија Ал Дахра је традиционални златни спонзор Пољопривредног сајма.
  Радно време сајма је од девет до 19 часова, док цене појединачних карата као и
улазница за колективне посете нису мењане тако да појединачне коштају 600 динара, а
у колективним посетама 400 динара по особи.
  Породични дан је у среду, 25. маја, када цела породица са децом до 14 година може да
посети сајам уз једну улазницу купљену за 600 динара.
  Све купљене улазнице су и купони за учествовање у Поклон-игри у којој су обезбеђена
два трактора, расипач, прскалица и приколица.

  

Орбан: У нормалним околностима Вучић и ја бисмо уживали у меденом месецу

  

Много тешка зима чека цео свет, а људи овде то не виде, јер ништа не недостаје и
суштински се криза не осећа, оценио је председник Србије Александар Вучић на
отварању Међународног сајма пољопривреде са мађарским премијером Виктором
Орбаном. Гост из Мађарске сагласио се са оценом о тешкој зими, али је поручио да две
земље, у наступајућој кризи, могу да рачунају једна на другу.

  

Председник Србије је оценио да ако се не промени нешто у сукобу на истоку Европе,
скоро четвртина света биће у потреби за елементарним количинама хране, што ће
створити нове проблеме.
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„Питао сам премијера Орбана можемо ли да чувамо део енергената у Мађарској, јер ми
немамо капацитета, а он ми је у року од секунд рекао да нема проблема“, навео је Вучић.

  

Dobar dan @avucic

Šta smo ovo propustili? pic.twitter.com/uIlhjf8g5W

— Sajam Ludaka (@BoraKonj) May 21, 2022    

"Ако Мађарској недостаје било шта, а имају свега довољно, али ако нешто недостаје
Србија је ту, а нама ако нешто недостаје први позив ће бити у Будимпешту и наставићемо
да градимо тај партнерски однос", рекао је Вучић.

  

Вучић је рекао да Србија има однос пун поштовања према Орбану, његовим храбрим
потезима и жељи да саслуша народ са Балкана и да се бори за Србију.

  

Имали смо у Бриселу састанак министара спољних послова и једини који је у потуности
био уз Србију је био шеф дипломатије Мађарске, по налогу премијера Орбана, предочио
је Вучић.

  

Он је најавио и да Србија наставља изградњу брзе пруге Београд - Будимпешта и да је у
току рад на деоници до Суботице.

  

Током обиласка штандова на Новосадском сајму, Вучић је рекао да је боље бити опрезан
и говорити о тешким стварима, па да "све испадне добро, него да се смејете унапред, а
дођу лоши резултати".

  

Упитан о усаглашавању Србије са одлукама ЕУ када је реч о санакцијама Русији, Вучић
је оценио да је много захтева, али је његов посао да брине о Србији, а не о ЕУ.
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"Бринућемо о ЕУ, када будемо члан Уније, а сада нам је посао да бринемо о Србији, да
има довољно хране, горива, интегритету, Уставу", рекао је Вучић.

  

"Ако не обезбедимо хлеб за све, огромне масе кренуће ка Европи"

  

Орбан је казао да је задовољан што Мађарска и Србија могу да рачунају једна на другу у
ситуацији галопирајуће инфлације у Европи, глади у свету, раста цена и ратних сукоба у
Украјини.

  

У нормалним околностима обојица бисмо, после изборних победа, могли да уживамо у
меденом месецу, да се опустимо и одмарамо, рекао је Орбан.

  

Добра вест је да, на основу претходних разговора, Мађарска може да рачуна на Србију
и Србија на Мађарску, јер су обе земље јаке у аграру и биће безбедне када се ради о
гасу и прехрамбеним производима, рекао је Орбан.

    

Премијер Мађарске је рекао и да ће зима бити "тежа него што многи мисле".

  

"Ако не успемо да обезбедимо хлеб за све, онда ће огромне масе кренути ка Европи, и то
ће бити људи који желе да преживе. Та миграција неће имати обзира ни према Србији ни
према Мађарској, него ће нас прегазити. Ако желимо то да избегнемо, морамо
обезбедити храну тим људима", рекао је мађарски премијер.

  

Критиковао је санкције које ЕУ уводи Русији и оценио да су оне "равне атомској бомби"
пошто по његовим речима, могу да доведу до глади и до појаве масе миграната на
граници.

  

"Морамо прво да мислимо о томе да нахранимо наш народ и све људе на свету", казао је
Орбан.
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Вучић: Нисмо се придружили ниједној од 23 ЕУ декларације против Русије

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да се Србија није придружила
ниједној од 23 ЕУ декларације против Русије.

  

Он је после отварања Међународног сајма пољопривреде у Новом Саду рекао да је
његов посао као председника Србије да брине о Србији, а не о ЕУ.

  

„Кад постанемо члан ЕУ, бринућемо и о њој. Много је важно да имамо добар однос са ЕУ
и да се налазимо на европском путу али је сада наш посао да бринемо о нашој земљи, да
обезбедимо довољно хране и енергената, да бринемо о интегритету и Уставу наше
земље. Мислим да то радимо на веома, веома добар начин“, казао је Вучић одговарајући
на питања новинара.

  

Упитан за усклађивање Србије са санкцијама уведеним Белорусији, Вучић је казао да ту
нема ничег новог.

  

"Било је 25 декларација, са девет смо се ускладили а са 16 нисмо. То није ништа ново, то
траје већ годину дана. Гледамо шта је у нашем интересу, шта не би било пријатељски и
коректно", казао је председник Србије.

  (Агенције)  
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