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Краљево чува сећање на пале јунаке
На конференцији за новинаре одржаној тим поводом, градоначелник града
Краљева др Предраг Терзић је најавио обележавање осамнаестогодишњице од
почетка НАТО бомбардовања Савезне Репубике Југославије и Дана сећања на
браниоце отаџбине страдале у ратовима од 1990. до 1999. године. Град Краљево,
у сарадњи са удружењима породица палих бораца, ратних ветерана и ратних
војних инвалида, и Војском Србије, обележиће 24. март.
„Верујем чврсто да је тих осамнаест година за неке људе остало и више
него трајно забележено - за оне који су остали без чланова породице, за оне који
су учествовали у рату, за оне који су остали инвалиди и још увек имају трауме.
Сматрам да тај дан треба да наставимо да обележавамо јер се ради о једном
догађају, сукобу, који ником нормалном није требало и не треба да доноси никакву
корист, већ треба да буде дан када се сећамо свих оних материјалних штета које
смо претрпели и свих оних живота који су изгубљени“, поручио је градоначелник
Краљева др Предраг Терзић.
Председник Удружења породица палих бораца ратова од 1990. до 1999.
године и отац палог борца Милисав Вујанац је позвао грађане Краљева и све
чланове Удружења породица палих бораца, ратнике и инвалиде, да се окупе у
петак, 24. марта, и одају почаст погинулима.
„Ми смо нација која прашта, а не заборавља. Град Краљево, слободарски
град, који је имао много жртава у протеклим ратовима, један је од ретких који се
још увек сећа својих ратника, поготову из ратова деведесетих“, рекао је Вујанац.
Позив грађанима Краљева да се придруже помену упутили су и
представници Удружења учесника рата 1991-1999. и Удружења ратних војних
инвалида града Краљева.
Члан Одбора за обележавање 24. марта Милош Милишић је нагласио да се
после ратова све може обновити – путеви, пруге, па и читави градови, али свака
људска жртва је ненадокнадив губитак, јер је сваки човек велика могућност не
само за своју породицу, свој град, народ и државу, већ за читаво човечанство.
Он је најавио део програма, који ће бити одржан у 10.00 часова у свечаној
сали Градске управе града Краљева, под називом „Жао ми је човека“, по чувеној
песми Десанке Максимовић, објављеној пре неколико деценија, али која, како је
истакао, „као да је написана у овом времену и за ове жртве“. У програму ће
учествовати глумац Драган Пешић и ученици Музичке школе „Стеван Мокрањац“,
а обратиће се градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
Након тога, на спомен-обележје страдалим у ратовима 1991-1999. године,
испред зграде Градске управе, биће положено цвеће и венци, а свештеници
Епархије жичке ће одржати парастос.
Од 12.00 часова, у касарни „Јован Курсула“ у Јарчујку, како је најавио
представник Војске Србије, биће положени венци на споменик погинулим
припадницима 252. оклопне бригаде. Потом је, у касарни у Рибници, планиран
обилазак богослужбеног простора и спомен-собе, чији један посебан део чува
сећање на све припаднике бригаде, као и паноа са сликама и подацима 106 палих
бораца из Краљева у ратовима од 1990. до 1999. године.

