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Свечаном седницом Скупштине града и полагањем венаца на спомен комплекс на Тргу
жртава фашизма и палим Црвеноармејцима на Православном гробљу у Дудовој шуми
данас је обележено 73 године од ослобођења Суботице у Другом светском рату.
Страдалима су почаст одали амбасадор Русије Александар Чепурин, градоначелник
Богдан Лабан, представници СУБНОР-а и бројне стране делегације.
Представници СУБНОР-а подсетили су да је 10. октобар најзначајнији датум у историји
Суботице, као и да је дужност свих грађана да негују успомене на борце, а посебно на
команданта првог Суботичког партизанског одреда.
- Дужност нам је да негујемо посебне успомене на комаданта првог Суботичког
партизанског одреда, врхунског спортисту и хероја, Јована Микића Спартака, који је за
ослобођење свог родног града дао свој млади живот на олтар слободе. По ослобођењу
града, Суботица је дала преко 2000 младића и девојака у редове Осме војвођанске ударне
бригаде, 586 се никада није вратило кући, погинули су, а преко хиљаду се вратило кући
као ратни војни инвалиди, жртва је велика. Морамо настојати да у наше редове укључимо
младе који ће наставити неговање традиције народноослободилачке борбе – поручио је др
Радмило Тодосијевић, потпредседник Градског одбора СУБНОР-а.

На значај антифаштистичке борбе и богату традицију подсетио је и градоначелник Богдан
Лабан, који је истакао да је обележавање овог датума обавеза свих грађана.
- Поштујући херојску борбу родољуба и антифашиста, чији су највиши идеали били
слобода и равноправност међу народима, њихово право да буду своји на своме, наша
заједничка обавеза је обележавање 10. октобра, да чувамо успомену на значај победе над
фашизмом и нацизмом. Вечно сећање и дубоко и искрено поштовање, најмање је што смо
дужни жртвама, који су у темеље наше слободе уградили своје животе, али и према
генерацијама које долазе, којима морамо да оставимо слободну, развијену, стабилну и
просперитетну Србију - рекао је Лабан

Како су јединице Црвене армије дале велики допринос ослобођењу Суботице од
окупатора, свечаности је присуствовао амбасадор Руске федерације Александар Чепурин,
који је истакао да су односи две земље на високом нивоу, те да ће тако бити и у
будућности.
- Заинтересовани смо да Србија буде јака, силна, независна, суверена, то је основа наших
односа зато што имамо исте интересе и не морамо ништа ново да измишљамо. То радимо
зато што су у пракси проблеми попут Косова и Метохије и других у суштини заједнички
проблеми. Мислим да наше земље очекује добра будућност и да наша сарадња може бити
корисна за развој земље, региона и градове - рекао је Чепурин, којем је на свечаној
седници уручена плакета.
Након свечане академије амбасадор Русије, представници локалне самоуправе, стране
делегације, представници бораца и остали поштоваоци положили су венце на споменик
на Тргу жртава фашизма и на споменик палим Црвеноармејцима на Православном
гробљу.
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