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Полагањем венаца на спомен плочу на Железничкој станици и Споменику јунацима палим за
ослобођење и уједињење 1912-1918 на Пушкиновом тргу, данас је свечано обележено 99
година од ослобођења Суботице у Првом светском рату.
На данашњи дан, само два дана по проглашењу примирја, српска војска је ушла у Суботицу
тачно у 10.15 часова. Предводили су је потпуковник Анто Живуловић и мајор Михајло Боди,
који су заједно са осталим војницима стигли на Железничку станицу и донела дуго очекивану
вест о слободи.

- Мој отац је солунски ратник, наредник одликован Карађорђевом звездом и царском
медаљом Романових. Због њега и свих осталих ово је значајан датум и не смемо да
заборавимо своје претке и све оно што су они урадили да би ми данас овде живели – каже 91годишњи Рајко Вујиновић.

По мишљењу ораганизатора, значај овог датума је из године у годину све већи.
- И сами знамо да слобода нема цену и морамо поштовати жртву коју су наши преци поднели
– сматра Милан Вукелић из Удружења ратних добровољаца 1912-1918.

Како је српску војску дочекало више од 70. 000 Срба и Буњеваца и представници Буњевачкосрпског народног одбора, тако овај велики историјиски датум већ 26 година заједно
обележавају Српски културни центар „Свети Сава“ и Буњевачки културни центар. Као и
претходних година на сцени Јадран синоћ је одржана свечана академија „Браћа увек и увик
заједно“.
Обраћајући се присутинима, градоначелник Богдан Лабан подсетио је на залагања српских и
буњевачких првака у Суботици у њихово искрено веровање у коначну победу и уједињење са
Краљевином Србијом. Он је подсетио на догађаје који су преходили овом великом датуму
– У Првом светском рату Србија је претрпела велика страдања: изгубила је, процењује се, око
милион и три стотине хиљада душа. Гинуло се за слободу, али и за идеју да се, први пут од
доласка на Балкан, Јужни Словени нађу у истој држави – поручио је градоначелник Богдан
Лабан. - На нама и будућим генерацијама је да одајемо почаст нашим славним прецима који
су у борби за слободу дали оно најдрагоценије што имају – своје животе!

