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Полагањем венаца на Спомен плочу на Железничкој станици и на Споменик јунацима

палим за ослобођење и уједињење 1912-1918 на Пушкиновом тргу данас је обележено
98 година од уласка српске војске у Суботицу и ослобођења у Првом светском рату.

Дугоочекивана слобода стигла је 13. новембра 1918. године, тачно у 10.15 часова, када је
српска војска, предвођена потпуковником Антом Живуловићем и мајором Михајлом Бодијем,
возом стигла на Железничку станицу и донела вест о крају Великог рата.
Војнике, живе сведоке албанске голготе и солунске победе, дочекали су представници
Буњевачко-српског народног одбора (основан 10. новембра), а у име народа поздравио их је др
Јован Манојловић. Само 12 дана касније одлуком Велике народне скупштине о присаједињењу
Бачке, Баната и Барање, на којој је једну од пресудних улога одиграо свештеник Блашко Рајић,
Суботица је званично постала део Србије.

На велика страдања која је наша земља претрпела у Великом рату подсетио је у својој беседи
свештеник Драган Стокин, поручујући окупљенима да у сваком тешком периоду треба да се
сачува оно највредније - а то су људскост и чисто срце и душа.
- Током рата онеспособљено је 58 одсто предузећа, уништено је 50 одсто рудника метала и
готово сто одсто рудника угља, порушено је 12 хиљада тона мостовне конструкције, однето је
24.600 тона бакра, две хиљаде тона олова и и на стотине хиљаде тона друге руде. Сточни фонд
је уништен за 70 одсто, за исто толико је смањена пољопривредна производња, број радника је
тек 1923. године достигао број из 1910. Србија је изгубила милион и 445 хиљада људи, односно
28 одсто становништва – подсетио је отац Драган Стокин. - Можете замислити колико је то

личних трагедија, јер за погинулим не плаче само један. Србија је била долина плача. А опет,
по ослобођењу Србије немате ниједан податак да је неко убијен, али има мноштво
сведочанстава да су жене и мајке ојађене Србије, заробљене војнике, од своје сиротиње,
храниле и помагале. И зато у сваком тренутку треба да сачувамо оно најистинскије, највећу
вредност коју нико не може да отме, а то је људскост.
Овогодишње обележавање великог историјског датума поклапа се са четврт века братимљења
Српског културног центра „Свети Сава“ и Буњевачког културног центра. Као и претходних
година на сцени Јадран у суботу је одржана свечана академија „Браћа увек и увик заједно“.
- СКЦ и БКЦ су 1991. године потписали повељу о братимљењу, а две године касније покренута
је иницијатива да се обележава 13. новембар, дан уласка српске војске у Суботицу и дан када
су донете значајне одлуке важне за словенски живаљ на тлу тадашње Аустроугарске царевине
– подсетио је Милан Мародић, председник СКЦ „Свети Сава“.

