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У Градској кући у Суботици данас је одржан први званични сусрет министара одбране Србије и
Мађарске Александра Вулина и Иштвана Шимичког.
Министри су разговарали о војној сарадњи две суседне земље, о заједничкој борби у
спречавању тероризма и илегалних миграција, а потом и најавили заједничку војну вежбу, која
треба да се одржи у септембру. После званичног састанка министри су једна другом даровали
пригодне поклоне.

- Сложили смо се и договорили да морамо што више сарађивати како би обезбедили
безбедност наших грађана. Појачаћемо размену информација да би били што ефикаснији у
борби против илегалне миграције и тероризма – истакао је Иштван Шимичко. - Наша Војна
академија је партнер српској страни и захвалан сам на могућности да мађарски војници
учествују на обуци и припремама у Србији. Понудио сам обуку српских официра у нашем
Центру за обуку при Генералштабу мађарске војске и договорили смо редовне састанке наших
команданата генералштабова и обавештајних служби.
По његовим речима мађарска национална мањина у Србији и српска мањина у Мађарској су
заједнички именитељи који јачају сарадњу две земље.

Српски министар одбране Александар Вулин подсетио је да односи српског и мађарског
народа дуго кроз историју нису били на овако високом нивоу као што су сада, као и да лични
однос председника Србије Александра Вучића и премијера Мађарске Виктора Орбана
значајно доприноси добром односу влада две земље.

- Наше војске имају изузетну сарадњу, као и обавештајне службе када су у питању илегалне
миграције и борба против тероризма. Србија је веома одговорна земља и терет мигрантске
кризе не пребацује на друге, а борба против тероризма је за нас приоритет и сасвим је
свеједно да ли терористи прете Србији или некој другој земљи – поручио је Вулин. - Захвалио
сам се Влади Мађарске што су њени војници у великом броју, њих 373, и даље присутни у
саставу КФОР-а на Косову и Метохији и пренео наш политички став да је за нас неприхватљиво
укидање Умника. Надамо се да ће Мађарска подржати наш став да Косово нема места у Унеску
и Интерполу.
Вулин се захвалио Влади Мађарске и на заједничком наступу када се у питању мировне мисије
- Наша сарадња у области војног образовања и обука ће наставити да расте и сигуран сам да ће
наши народи имати осећај добрих суседа и добре сарадње. Поносни смо на мађарску мањину
у Србији како се она развија, и колико воли своју земљу и ми на највишем могућем нивоу
водимо рачуна о њиховим правима – нагласио је министар Вулин.

