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Свечаном седницом Скупштине града и полагањем венаца на спомен комплекс на Тргу жртава
фашизма и на Православном гробљу у Дудовој шуми, данас је обележено 74. године од
ослобођења Суботице у Другом светском рату.

По речима Тивадара Бунфорда, председника Скупштине града, како се историја не би
поновила, треба да поштујемо прошлост, али и на њеним грешкама да градимо будућност,
негујући хармоничне међунационалне односе и поштујући права грађана различитих
националних припадности.
– Наша околина и друштво временом је сазрело и створило темеље за праве вредности. У
људе се полако уградио осећај заједништва, међусобног поштовања, потребе за миром,
складом и заједницом која ствара основ за развој – нагласио је Бунфорд. - Мржња, завист,
нетрпељивост и непоштовање знатно су мање изражене него раније, човек се развија, свестан
потребе за повећањем квалитета живота, моралним осећајем за правим смерницама и
истински добрим вредностима. Управо ће развој ове свести довести до среће, љубави,
међусобног поштовања и уважавања, а самим тим и до окончања ратова, невоља и страдања.

За Максима Бакрача, председника Градског одбора СУБНОР-а, 10. октобар је најзначајнији
датум у историји нашег града, јер су тада јединице Народноослободилачке војске Југославије и
припадници Првог суботичког партизанског одреда у садејству са јединицама Црвене армије,
сломили отпор непријатеља и тако дуго очекивану слободу донели Суботици и њеним
грађанима.
– Зато смо дужни да негујемо посебне успомене на, пре свега, славног команданта Првог
суботичког партизанског одреда, врхунског спортисту и хероја Јована Микића Спартака који је
за ослобођење свог родног града положио двој млади живот – јасан је Бакрач. - Суботица је
дала више од 2.000 младића и девојака у редове Осме Војвођанске ударне бригаде, од којих је
586 погинуло, а више од хиљаду кућама вратило као ратни војни инвалиди.
У име Града Суботице венце је положила делегација коју је предводио Вељко Војнић, заменик
председника Скупштине града, који је рекао да је 10. октобра 1944. године Суботица славно
ослобођена не само од фашистичке чизме него и од погубне идеологије која је започела
највећу трагедију 20. века.
- Не смемо да заборавимо да су војне операције, попут оне вођене за ослобођење града
Суботице, биле први кораци у успостављању новог цивилизацијског поретка у којем данас
слободно живимо у радимо – нагласио је Војнић.
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