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ФОТОРЕПОРТАЖА

Водич Јасна Радишић заголицала је машту војних пензионера

Новобеоградски пензионери у посети новосадским колегама

У ПОХОДЕ ВОЈВОДИНИ

Божидар Бабић је новосадској организацији уручио Плакету УВПС

Испред музеја у Петроварадину

Посета цркви била је празник за очи
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ише је разлога било за недавну посету пензионера Новог Београда Сремским Карловцима и Новом Саду, а пре свега својим колегама у том граду. Најпре то је обележавање века од завршетка Великог рата и 100 година од присаједињења Војводине матици земљи,
потом после дуго времена општинска организација УВПС организовала је масовну активност која је подржана у свим срединама, а као гости позвани су и цивилни пензионери те општине. Нарочити значај има
сусрет војних пензионера са активним припадницима војске из Речне
ратне флотиле. У једнодневном излету учествовало је око сто војних
пензионера Новог Београда, а са њима се дружило педесетак војних
пензионера Новог Сада. Ако се томе дода и податак да је новобеоградска организација војних пензионера најмногољуднија у Србији и
да новосадски војни пензионери такође представљају масовну и веома добро организовану дружину, онда се намеће закључак да је сусрет
био срдачан, другарски и да су и једни и други пензионери се договорили да следећи сусрет буде у Београду.
Карловац, као предграђе Новог Сада, привукло је излетнике због
свог значаја за историју Србије, али и српског народа. За ову прилику
је ангажована Јасна Радошевић, која је елоквенцијом, а посебно познавањем чињеница из историје Сремског Карловца, Војводине и Србије. Било је то пластично казивање зачињено занимљивим чињеницама о томе како је град настао, шта се све догађало у том насељу током бурне историје, када су саграђене зграде богословије и патријаршије, шта све баштини музеј Српске православне цркве, како се школују будући православни свештеници, када је саграђена најстарија гимназија у Србији, која данас образује стручњаке за више језика, при че-
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Новобеограђани испред карловачке Патријаршије

А шта ће војници него да разгледају негдашње светло оружје

Капетан фрегате Драган Спасојевић зарадио је аплауз
беседећи о поручнику Берићу

Излетницима је пријала шетња тврђавом

оружја и других вредних експоната.
У Новом Саду је по
емотивности и симболици посебно издвојила посета Речној ратној флотили, односно
тамошњој спомен-соби која зрачи снагом
изузетно вредног музеја. Капетан фрегате
Драган Спасојевић,
показујући фотографије, макете бродова
и друге експонате дочарао је век наше речне ратне флотиле и
ратова који су вођени
на рекама и копненом
залеђу. Спасојевић
приповедач високих
манира, али и по много чему лиценцирани
историчар о бродовима и ратовима на нашим рекама. НарочиДружење је настављено у Дому ВС, уз музику и традиционални војнички пасуљ
то је одјекнула његова
прича о поручнику Александру Берићу, легендарном команданту
му та филолошка школа подучава младе и језицима попут јапанског
који је по старом морнаричком обичају отишао на дно реке заједно
или оних којима се говори у скандинавским земљама. Испричала је и
са својим монитором ,,Драва“, поздрављајући државну заставу.
како је римски цар Марко Аурелио, крајем трећег века, прекршио закон
Новосадски војни пензионери су дочекали госте из Београда у
и донео у Сремске Карловце засаде винове лозе. Од тада је виногратамошњем Дому војске. Већ на улазу даривали су им туристичке
дарство основна привредна грана овог места и околине. Посебно је заматеријале о Новом Саду. На пригодној свечаности размењени су
нимљива прича о бермету, вину које садржи више од 20 трава и пије се
поклони.
као аперитив или десертно вино, а надалеко је познат. До пре извесног
Обраћајући се окупљеним војним пензионерима председник
се бермет није правио у другим крајевима осим у Карловцима. А чула
УВПС Љубомир Драгањац захвалио је новобеоградској и новосадсе и анегдота да је бермет најбоље пиће за мушкарце, али када га пију
ској организацији на предузетој активности поздравивши их кратко
жене.
речима: Срећно вам дружење.
Посета Сремским Карловцима била би сиромашна без посете тамоМилорад Орељ је у име новосадских пензионера изразио доброшњој цркви у којој се налази чак шест слика чувеног паје Јовановића.
дошлицу колегама, напомињући да је дружење са негдашњим саКарловчани су поносни и на излетиште Стражилово до којег често отборцима по оружју из свих крајева Србије оно чему војни пензионепешаче да би се поклонили сенима Бранка Радичевића.
ри стреме. Преседник Општинског одбора Н. Београд Божидар БаИ шта још рећи за Сремске Карловце ‒ треба издвојити неколико дабић подсетио је да та организација броји више од 5.000 чланова и
на и обићи их и уздуж и попреко. То је богатство за очи, ризница за дузахвалио домаћинима на помоћи у реализацији излета.
шу. Један дан , а камоли сат и по својеврстан су грех према ходочашћу.
Реализацију излета помогло је Министарство обране, а у тој акПетроварадинска тврђава свет је за себе. Штета што није било дотивности је учествовао и представник Управе за традицију, станвољно времена за посету подземним галеријама, ходницима и вешто
дард и ветеране.
израђеним објектима за одбрану. Као утеха послужила је посета тамоТЕКСТ И ФОТОГРАФИЈЕ
шњем музеју. И прича млађаног кустоса, такође је освојила излетнике.
З. Пешић
Наравно војницима у души посебно је значило разгледање старог
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Ветеран
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