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Чишћење
војничког
гробља
у Живојном

„МОЈ ГЛАС ЗА ЖИВОТ“
Поштоване колеге,
У претходним текстовима најавили смо акцију коју
спроводимо са нашим партнерима
САВА ЖИВОТНИМ ОСИГУРАЊЕМ,
чији је циљ показивање хуманости конкретним делом!
Подсећамо вас да САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ са
нама већ има закључен уговор о сарадњи и сваког месеца
помаже, како би Удружење могло да обезбеди остварење
дела текућих задатака.
У овом обраћању настојимо да појаснимо неке
недоумице које смо препознали у току протекла два месеца
заједничког рада у акцији.
Поједини од вас су одмах прихватили сарадњу и
својим средствима обезбедили – и себи и својим
члановима породица додатну сигурност, али и својим
колегама и деци која тек улазе у овај наш свет. Свима
њима желимо да искажемо једно велико ХВАЛА и у име
Удружења и у име САВА ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА.
А сада желимо да одговоримо и
на поједина ваша питања.
Најчешће питање је било – ко су у ствари те наведене
колеге у писму којима је потребна помоћ?
То су наши људи са првог списка који имамо и за који сви
знате – списка за солидарну помоћ. И управо у том делу смо
кроз поменуту акцију решили да нам у томе помогну и људи
који то већ раде са другим компанијама.
И они су то прихватили.
ДЕЦА којој се на овај начин пружа помоћ (на Институту за
неонатологију на Звездари), нажалост, већ у првим
тренуцима свог живота имају велики проблем
КАКО ПРЕЖИВЕТИ?
Реакције појединих наших чланова на започету акцију
била су различите. Питања су била бројна, а суштина је
једна - да смо заједничким учествовањем желели да некоме
допринесемо бар мало боље и извесније сутра.
И надамо се да смо успели да појаснимо – ко је
компанија са којом сарађујемо,
коме треба да помогнемо и зашто.
И зато је сада ВАШ ОДЗИВ И ВАШ СТАВ БИТАН!
Ако не желите да учествујете у акцији, избор је само ваш.
Можете и тај став изрећи и кроз директну комуникацију са
нашим партнерима.
А ако има међу вама оних који желе да се придруже
акцији а да нису добили писмо, могу директно контактирати
САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
телефоном или слањем писма или е-маила на њихову
адресу.
Поштанска адреса је:
САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ,
Булевар војводе Мишића 51, 11000 Београд.
Телефони за контакт су: 011/ 3643 -628, 011/ 3643 -625,
Е-маил адреса: zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs
Сваки наш глас је битан, сваки глас се броји а и сваки
динар у овој акцији много пута више вреди.
Надамо се да смо сви тога свесни.
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Спомен-капела
подигнута у
славу српских
јунака

Акција људи добре воље

ДА КОРОВ НЕ ПРЕКРИЈЕ ЈУНАКЕ

П

ланинарско-скијашки клуб „Копаоник“ из Београда
и ове године организовао је акцију планинара и чланова Удружења ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, с циљем
чишћења српских војних гробаља на падинама планине Ниџе
(највиши врх Кајмакчалан 2521 м/нв).
Број српских војних
гробаља на овом подручју се процењује на
више од 50. Према доступним подацима, евидентирано их је 34.
На некима је сахрањено и до 500 погинулих
јунака.
До скора су готово сва тамошња гробља
била заборављена, запуштена и препуштена зубу времена. Од 2009. године, Станоје
Стојковић, планинарски водич, члан Планинарско-скијашког клуба „Копаоник“, редовно
организује, с јесени, одлазак на Кајмакчалан, са задатком чишћења српских војних
гробаља. Учесници ове акције сами сносе
трошкове превоза и боравка на терену.
У Првом светском рату, борбе на масиву
Кајмакчалана биле су изузетно тешке. Губици на обема странама - велики. Укупни српски губици су достигли број од око 5.000 војника и официра. Погинули су сахрањивани
на брзину и иза линије фронта.
Ове године акција је оплемењена и другим садржајима. У селу Горни Нерези, на
падинама Водна, учесници су посетили манастир Св. Пантелејмон, који се помиње
1300. године у повељи Краља Милутина. Он
се потврђује као метох манастира Светог
Ђорђа у Старом Нагоричану. Пут је настављен према Битољу. Тамо је експедицију
дочекао Драгиша Страхињић, који је путницима намерницима приредио освежење. У
селу Скочивир учесници акције били су смештени у конаку манастира Св. Архангела
Михајла.
У селу Живојно, десетак километара од
манастира и неколико километара од грчке
границе, био је први циљ - српско војно гробље на површини од око 20 ари. Прекрило
га је растиње висине око 150 центиметара.
Тој акцији се, са моторном косилицом, при-

Полагање венаца
у Спомен-костурници
дружио и један члан Српско-македонског
удружења из Битоља. Радило се ударнички, са много ентузијазма. По завршеном чишћењу јунацима у част запаљене су свеће.
Следећег дана одредиште је било гробље смештено на око два километара од
манастира близу обале Црне реке. Простире на око 10 ари и ограђено је. Мало је сачуваних надгробних споменика. То гробље
једно је од пет чије је одржавање преузело
Српско-македонско удружење из Битоља.
На њихову молбу, учесници акције из Србије офарбали су бетонске стубове и металне
ограде.
Наредног јутра кренуло се на Кајмакчалан. До врха води веома лош колски пут, који могу да савладају само џипови. За разлику од ранијих година, одлучено је да се
успон на врх обави са грчке стране, јер се
тамо аутобусом може доћи до ски-центра на
2000 метара надморске висине.
По преласку грчке границе, у месту Веви,
људи добре воље обишли су споменик који
је био подигнут на месту где се некад налазило српско војничко гробље. После завршетка Првог светског рата гробље је есхумирано, а кости пренете на Зејтинлик. Споменик је почео да нагриза зуб времена, па
је потребна његова хитна конзервација.
Представник туристичке агенције ,,Магелан“ Биљана Марчета. обезбедила је локалног водича. Уз пут су пронађени остаци
муниције и распрснутих артиљеријских гра-

ната из Првог светског рата. На врху је немилице шибао веом јак и хладан ветар. Изнад улаза у Спомен-капелу стоји натпис
„Мојим дивјунацима, неустрашивим и верним, који грудима својим отворише врата
слободи и осташе овде као вечни стражари
на прагу отаџбине, краљ Александар“. У капели се налази урна у којој је до Другог светског рата било срце Арчибалда Рајса.
Одмах се приступило церемонији полагања венаца. Драгиша Страхињић је одржао
емотиван говор, а професор Немања Дамјановић надахнуто је одрецитовао песму
„Осветници“. Затим је прочитана молитва,
упаљене свеће и кандило.
У Битољу су представници наше амбасаде позвали учеснике акције да присуствују
свечаној комеморацији у част пробоја Солунског фронта. После полагања венаца,
поздравну реч, у име Амбасаде Србије у
Македонији, одржала је Душанка Дивјак Томић.
Пут даље води ка граничном прелазу. Ћафа Сан. После извесног времена стиже се
у Тирану. Господин Фира, први саветник у
нашој Амбасади показује пут до споменика
погинулим српским војницима из Балканског и Првог светског рата. После положеног букета свежих каранфила и фотографисања учесници акције посетили су нашу Амбасаду, где је приређен незабораван пријем.
У Скадру ескпедицију дочекује Павло
Брајовић, председник Српско-црногорског
удружења...
На путу за Србију организована је посета
манастиру Морача.
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VOJNI

Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE
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На размеђи две године

ПЕЧАТ У
ВРЕМЕНУ
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Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki

Читаоцима и сарадницима честитамо Нову годину и Божић
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

20 mese~nih rata cene sabqi • standardna ... 64.000,00 + PDV paradnih bode`a
• posrebrena ... 68.000,00 + PDV
• pozla}ena ..... 73.000,00 + PDV
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• pozla}en ....... 44.000,00 + PDV
• posrebren..... 39.000,00 + PDV

Рапорт са 17. седнице
Главног одбора УВПС

Донета друга општеобавезујућа Одлука
Уставног суда

БИТКА ЗА ВРАЋАЊЕ
ЗАКИНУТИХ ПРАВА

ПРАВДА НА СТРАНИ
ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА
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