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Признање градоначелнику за Бесмртни пук
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић, са сарадницима, примио је
представнике Друштва српско-руског пријатељства „Краљев град“ из Краљева, са
којим је наш град, на Дан победе над фашизмом, 9. маја ове године, организовао
први Бесмртни пук, шетњу улицама града у знак сећања на претке који су
страдали у Другом светском рату борећи се против фашизма, у балканским
ратовима, Првом светском рату и рату у којем је Србија учествовала 1999. године
односно НАТО бомбардовању.
Уз захвалницу, градоначелник Краљева је добио медаљон оружаних снага
Русије, који му је, по овлашћењу њижегородске козачке секције, уручио генерал
Олег Грјазнов. Поред њега, са својим помоћником Сретеном Јовановићем и
председницом Савета за родну равмноправност града Краљева Лидијом
Павловић, градоначелник је примио и председника Друштва Павла Тодоровића,
председника Управног одбора Друштва Константина Митракова, члана Управног
одбора Николу Тодоровића.
Градоначелник сматра да је веома важно да обележавамо значајне датуме
из наше прошлости. Како је истакао, наш народ је током Другог светског рата био
на страни која се борила против фашизма и нацизма и ми на то треба да будемо
поносни и сваког 9. маја треба да обележавамо дан победе над ова два велика
зла.
„Ми смо се и ове године прикључили обележавању, подигавши га на виши
ниво организовањем Бесмртног пука, и тако се постали део једне велике
манифестације која се обележава у Русији као наследници Совјетског Савеза. Ове
године је наш председник Александар Вучић био раме уз раме са председником
Руске Федерације Владимиром Путином. И ми у Краљеву смо се прикључили
овом догађају и поносан сам што данас имамо прилику да примимо наше руске
пријатеље, да покажемо чврсте везе руског и српског народа које су настале на
основу вишевековне сарадње и које су заливене братском крвљу“, рекао је
градоначелник изразивши наду да ћемо и наредне године наставити са оваквом
борбом за слободу, са слављењем наше велике и значајне традиције, нагласивши
да ће град Краљево увек остати пријатељ Русије и свих Руса који га посете.
Руски козачки генерал Њижнег Новгорода Олег Грјазнов је поздравио све
грађане Краљева који су учествовали у Бесмртном пуку. Он је захвалио
градоначелнику Краљева и Савету за родну равноправност на несебичној помоћи
коју су показали у организацији шетње улицама Краљева. Напоменуо је и да је
пре десетак година, на обележавању Дана победе, из Друштва српско-руског
пријатељства било пет људи, а овог 9. маја је више од хиљаду људи било на
улицама града Краљева.
„То је показатељ да су наша дружба и пријатељство наша два народа на
добром путу да се развијају“, поручио је Грјазнов.
Председник Управног одбора Друштва Константин Митраков је истакао
захвалност Руса који живе у Краљеву на томе како су примљени у Краљеву.
„У вашем граду се осећамо као исти народ, а ми и јесмо исти народ. Наша
козачка секција која је организована у Краљеву у оквиру нашег друштва, шири се и

још ће да се прошири браћом Русима и Србима који стално код нас долазе. Ми
хоћемо ту да живимо, да одржавамо пријатељство и да наше активности буду на
добробит Србије и Русије“, поручио је он.
Председница Савета за родну равноправност града Краљева Лидија
Павловић се осврнула на специфичност Бесмртног пука 9. маја организованог у
нашем граду и захвалила градоначелнику на поверењу указаном Савету приликом
организације.
„Специфични смо не само по масовности и организованости, већ што смо
имали учеснике ратова од 1990. до 1999. године. Шетали су ратни војни инвалиди,
мајке палих бораца и њихове породице, други учесници рата, хероји са Кошара,
Војска, Полиција, Жандармерија... Припадници 98. ваздухопловне бригаде из
Лађеваца надгледали су Бесмртни пук из авиона. Укључила се и Школска управа,
градске школе и ОШ из Годачице „Олга Милутиновић“ и Витановца „Милунка
Савић““, подсетила је.
Сарадницима градоначелника чланови Друштва сууручили захвалнице, које
су добили и други учесници прве манифестације Бесмртни пук одржане овог 9.
маја у Краљеву.

