Враћене бисте херојима
Другог светског рата

из

Поводом 9. маја, Дана победе над фашизмом у Другом светском рату, а
на иницијативу председника Скупштине Града Ниша, проф. др Милета
Илића, данас су враћене бисте народним херојима и револуционарима из
Другог светског рата, и постављене у парк у непосредној близини Градске
куће. Директор ЈКП „Горица“, г. Игор Јованић је отворио скуп, наводећи да су
ови спомен-бисте годинама стајале у депоима ЈКП „Горица“, и да је
председник Скупштине приликом посете овом предузећу дао предлог да се
оне врате, тамо где им је и место. Тим поводом, проф. Илић је положио цвеће
на споменик Искра слободе (Искра устанка), који се налази у централном
делу, сада већ спомен-комплекса, посвећеном Другом светском рату. У
питању су бисте два народна хероја: Станка Пауновића и Филипа Кљајића,
као и познатог револуционара Филпа Филиповића. Председник Скупштине
Града је овим поводом изјавио да је данас исправљена историјска неправда,
нанета пре десетак година, када су ове бисте уклоњене из градских паркова.
Он је истакао да дневнополитички интереси не смеју бити коришћени, када у
питању је однос према традицији и историји. Осим овога, он је нагласио да се
градска власт труди и да на други начин да свој допринос очувању сећања
на овај период, па је тако неколико улица у Нишу поново добило називе по
овим и још неким херојима из периода Другог светског рата.
Проф. Илић је на самом крају свог говора испред новопостављених бисти, а у
присуству представника Војске, Града, Руско-српског хуманитарног центра,
СУБНОР-а и других, изјавио да ће се, захваљујући одлуци Скупштине Града,
14. октобар поново обележавати као Дан ослобођења Ниша у Другом
светском рату и да млади људи, којих је и данас било присутно на овом
догађају, морају имати одсно поштовања према историји и борби за
ослобођење наших предака.

Положени венци на споменик
ослободиоцима
Дан победе над фашизмом у Другом светском рату, свечано је данас
обележен у Нишу. На Тргу краља Милана, на Споменик ослободиоцима
Ниша, венце је положила, између осталих, делегација Града Ниша, на челу са
председником Скупштине Града, проф. др Милетом Илићем. Осим њега,
венац су положили и заменик градоначелника, г. Љубивоје Славковић, као и
градски већник г. Предраг Савић. Овим је потврђена политика градских
власти, да догађаји и времена, попут данашњег датума, не смеју пасти у
заборав, не само због преживелих бораца, већ и због будућих генерација,
које треба да поштују своју историју и традицију. 9. мај, Дан победе, служи и
као подсетник да се негативне друштвене појаве, као што је био фашизам, у
првој половини 20. века, не смеју никада више поновити. Догађају
обележавања Дана победе над фашизмом, присуствовали су и представници
Војске Србије, СУБНОР-а, Руско-српског хуманитарног центра итд.

Обележавање дана победе над
фашизмом
Уз војне почасти и полагањем венаца на споменик ослободиоцима Ниша
на Тргу Краља Милана, у Нишу је обележен Дан победе над фашизмом у
Другом светском рату. Венце су положили представници града Ниша, Војске
Србије, Нишавског управног округа, Полицијаска управа Ниш, Српског руског
хуманитарног центра, Субнор, удружења која негују традицију
ослободилачких ратова и делегација Кола српских сестара.

Дан победе над фашизмом и Дан
Европе
Поводом Дана победе над фашизмом и Дана Европе, градоначелник
проф. др Зоран Перишић свим грађанима Ниша упутио је честитку
поводом овог вишеструко значајног историјског датума.
На данашњи дан, пре 69 година окончан је најкрвавији ратни сукоб,
безусловном капитулацијом тадашње фашистичке Немачке, након чега је
уследило уједињавање европских народа и стварање темеља за формирање
јединствене Европе.
“Честитам вам Дан победе над фашизмом, али уједно и Дан Европе – Европе,
чија је велика већина народа дала свој допринос у борби против нацизма, као
највеће идеолошке претње која се појавила у новијој историји. Значајну улогу
у победи над фашизмом имао је и наш народ са хиљадама бораца који су свој
живот дали за слободу и поштовање људског достојанства и слободне
Европе. Србија данас чврсто заступа принципе мирољубиве сарадње и
доследно се залаже за толеранцију и сарадњу са осталим државама Балкана,
али и доприноси укупним напорима за постизање глобалне стабилности у
свету. Задатак нове генерације је јачање традиције пријатељства, сарадње и
братства са свим народима који заједно са нама обележавају празник Победе
и Дан Европе”, каже се у честитки градоначелника Перишића.
После шестогодишњег оружаног сукоба који је почео 1. септембра 1939.
године, нападом нацистичке Немачке на Пољску, а настављен и нападом
држава сила Осовине 6. априла 1941. на Краљевину Југославију, Други
светски рат на европским просторима окончан је 9. маја 1945. ступањем на
снагу безусловне капитулације оружане силе Трећег рајха.
Деветог маја 1950. године Роберт Шуман представио је свој предлог
креирања организоване Европе. Овај предлог, познатији као Шуманова
декларација, сматра се почетком креације онога што је данас познато као
Европска Унија.

Дан Европе обележен у Нишу
Град Ниш, заједно са Канцеларијом за младе и невладиним сектором,
обележили су Дан Европе у Балканској улици у центру града.
Манифестација под називом “Улица Балканска европских вредности” и
слоганом “Заједно напредујемо / Together we grow”. Тим поводом Балканска
улица у Нишу била је отворена за све грађане и организације које
пропагирају Европске вредности.
На Дан Европе 15 организација цивилног друштва са представницима града
промовисало је европске вредности које откривају дух солидарности и визије
које леже у средишту европских пројеката.
Едукативна радионица “Србија на путу ка Европској унији”, панел дискусија
“Заједно напредујемо” само су део програма који је био отворен за јавност.

