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Поводом века од завршетка Првог светског рата и присаједиња Војводине Краљевини Србији
синоћ је у Великој већници Градске куће одржана Свечана академија "Србија је вечна док су јој
деца верна".

У свечаном делу обележавања великог јубилеја наступили су „Српски православни појци” из
Београда и певачка група „Звуци с камена” из Новог Сада, док је говор генерала Михаила
Рашића казивао глумац Милош Станковић.
Присутне у препуној Великој већници поздравио је градоначелник Богдан Лабан подсећајући
да је Велики рат један од највећих догађаја у српској историји, те да је у њему Србија платила
слободу са око милион и триста жртава, односно трећином становништва.

- Најмање што данас можемо је да ове стравичне чињенице не заборавимо, да хероји и
хероине Великог рата не буду само у читанкама него и у срцима наших и наших потомака. Да
није било њих ни ми данас не би били овде – поручио је градоначелник Богдан Лабан. - Снага
њихових дела није потпуна ако не допре до свести младе генерације, да гледајући ка

будућности не забораве оно што им је остављено, а плаћено је животима. Обележавамо сто
година поноса и славе и наша је дужност и обавеза, не само да сачувамо сећање на победу,
него и да и из њега извучемо поуке. Поносни на наше претке, сада смо ми та генерација која
својим потомцима треба да постане понос и то тако што ћемо им оставити будућност.
Током програма приказана је и обимна „Историјска читанка“ која је представила све људе –
међу којима су и Милунка Савић, Арчибалд Рајс, Воја Танкосић и многи други, чија су имена
златним словима уписани у прошлошти Србије, али и великог дела Европе.

Како је речено, споменик Цару Јовану Ненаду у центру Суботице, подигнутом девет година од
уједињења и четири века од његове трагичне смрти, својеврсни је камен међаш словенског
југа и мађарског севера. Од појаве цара Јована Ненада ови крајеви су у својој државотворној
мисли улазили у састав Србије а та идеја добила је прави обрис 1918. године. „Твоја је мисао
победила“ - стоји и данас уклесано на споменику поред кога свакодневно пролазимо.

