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Свечаном седницом Скупштине града и комеморативним скуповима полагањем венаца на
спомен комплеске на Тргу жртава фашизма и палим Црвеноармејцима на Православном
гробљу у Дудовој шуми данас је обележено 72. године од ослобођења нашег града у Другом
светском рату.

Свечаности су присуствовали Ненад Иванишевић, државни секретар у министарству рада,
представници амбасада Руске федерације, Белорусије и Украјине, конзулата Мађарске и
Хрватске и бројни званичници.
- И сам сам био ускраћен да упознам деду са мајчине стране, који је одведен 1942. године. Чак
и ако се икада буде знало ко је то урадио, када и где се то десило, никада нећемо имати
одговор зашто – поручио је државни секретар Ненад Иванишевић. - Фашизам морамо назвати
правим именом, не смемо га негирати, нема ту релативизације и нема умањења значаја и
идеје људи који су учествовали у борби против њега. Они су у ту борбу кренули без интереса и
са идејом да се направи једна земља, а на нама је одговорност да те тековине сачувамо. У
историји Суботице постоји неколико важних датума, а по мени, овај је најважнији јер је тада
слобода стигла за све њене грађане!
На значај антифаштистичке борбе и богату традицију, као и на седам хиљада жртава из
Суботице који су живот положили за слободу подсетио је градоначелник Богдан Лабан.
- Обележавање овог значајног датума је прилика да истакнемо чињеницу да су
антифашистички покрет у Суботици чинили људи различитог образовања, социјалног статуса,
националне и верске припадности, али јединствени у борби за слободу – подсетио је
градоначелник Богдан Лабан. - И данас, нажалост, постоје покушаји ревизије Другог светског
рата и тежње да се идеологија фашизма и нацизма преобрази у неке друге облике, те морамо
будемо одлучни у борби против таквих политика. Чувајући успомену на значај победе над
фашизмом, утичемо да наша омладина формира здрав и критички став према тим догађајима.

Одлучујућа битка за ослобођење одиграла се на данашњи дан на Железничкој станици и то
између Првог суботичког партизанског одреда и војника Црвене армије са једне стране и
фашистичког окупатора са друге. На дан у коме је његов град извојевао победу и слободу
смртно је рањен храбри комадант партизана, Јован Микић Спартак.

- Млади би требало да уче и знају своју прошлост и шта је све учињено да би Суботица била
оваква каква је данас. Требало би 10. октобра у свим школама да се одржи један час о значају
овог датума – сматра Максим Бакрач, председник градског одбора СУБНОР-а.

