Бизерта у срцу Србије
У Београду је одржана свечана академија поводом обележавања
улоге Севера Африке у опоравку и обуци српске војске у
Првом светском рату под називом „Бизерта у срцу Србије“.
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градоначелника проф.др Јован Стојковић који је том приликом
уручио писмо о намерама градоначелника Ниша амбасадору Туниса
Његовој Екселенцији Мађиду Хамалавију,у којем се истиче да
Град Ниш подржава иницијативу да се градови Ниш и Бизерта
прогласе градовима пријатељства.

У писму се апострофира да ова иницијатива показује искрено
пријатељство два народа склопљено пре једног века догађајима
из Првог светског рата, када су се наши преци сусрели у
Бизерти.

Након “албанске голготе”, Бизерта је примила први конвој са
српским војницима, најављујући спашавање и оживљавање Српске
војске. Иако је прошло већ сто година, Србија не заборавља да
је Бизерта узела у своје наручје српског војника, нахранила је
гладног, напојила жедног, обукла нагог.

Србија чува успомену на Бизерту, нашег савезника, и цени њену
виталну улогу у пружању неге, обезбеђивању опоравка и обуке
српских војника и добровољаца, који су, након свог опорављања
и обуке, послати из Бизерте да ојачају редове Српске војске на
Солунском фронту, што је значајно допринело припремама и
проузроковало одлуку да се покрене операција пробоја поменутог
фронта која је, на тај начин, довела до краја Првог светског
рата.

Бизерта је дом једног од највећих српских војних гробаља на
подручју Северне Африке, где почива 698 српских војника.
Борили су се за мир и слободу. Судбина им је одредила Бизерту
као њихов вечни дом и да у њој почивају у миру далеко од
домовине.

Око 500 регрута, од 3226 палих српских војника на територији
Северне Африке, припада 1. пуку Нишких резервних трупа града
Ниша и околине.

Идеја за покретање иницијативе проистекла је из традиционално
пријатељских односа две државе, а затим је уследио историјски
састанак председника држава у месецу марту 2014. године у
Тунису, током пословне и пријатељске посете председника
Томислава Николића.

