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Полагањем венаца на Споменик жртвама фашизма и спомен комплекс палим црвеноармејцима на
Православном гробљу у Дудовој шуми данас је у нашем граду обележен Дан победе над фашизмом – 9. мај.
Цела Европа данас прославља спомен на дан када је пре 73 године нацистичка Немачка потписала
капитулацију, којом је стављена тачка на Други светски рат – највеће крвопролиће које историја памти.
Током шест година трајања однео је животе више од 55 милиона људи.

У знак сећања на све оне који су своје животе положили на олтар слободе венце су положили званичници и
дипломатске делегације, поручујући да је фашизам зло које се никад и нигде не сме поновити.
- Овај датум је важан не само за Суботицу, него за све грађане широм Европе. Он се обележава као
завршетак рата, али он има далеко већи значај у чињеници да је то комплтена победа над једном злом
идеологијом која је однела велики број људи – истакао је Вељко Војнић, заменик председника Скупштине
града. - Подсећају на прошлост наших крајева младим генерацијама морамо да усађујемо свест да више
никада не дође до оваквих злих идеја.

Међу онима који су својим телом бранили домовину од „хитлеровске пошасти“ био је Драгољуб Капор,
бивши борац Седме војвођанске бригаде, трећег батаљона батерије противтенковских колаца.
- Борба је била страшна с обзиром да смо ми били деца. На сву срећу били смо са руском 57. армијом
генерала Шарохина и маршала Тобухина, који су били стаљинградски борци уз које смо ми научили
ратовати. Били су неустрашиви и за њима смо јуришали од Дунава до Сувог поља у Славонији – сећа се
времешни Капор.

У рату који је у Суботици почео 12. априла 1941. година погинуло је око осам хиљана наших суграђана свих
националности. Ослобођење је стигло 10. октобра 1944. године, а донели су га партизани и црвеноармејци.
- Суботица је дужна да своје нараштаје учи на њиховим поукама, на њиховим идеалима. Не смемо да их
предамо забораву! - поручио је Максим Бакрач, председник Градског одбора СУБНОР-а Максим Бакрач.

