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ФОТОРЕПОРТАЖА

Плесали су и гости и војни пензионери

У првом плану елеганција

Складан корак,
самопоуздање
и достојанство

Официрски
бал у Нишу

УСПЕШАН ПОВРАТАК
ЗАНИМЉИВОЈ ТРАДИЦИЈИ

У

Бал је отворио командант 3. бригаде
пуковник Предраг Грбић

Традицију су
прихватили млади
официри

Са њихових лица
се читају
задовољство
и расположење
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Белом холу Дома Војске Србије у Нишу
18. јануара одржан је трећи по реду обновљени официрски бал, на коме се
играло „Официрско коло”, „Коло краљице
Драге Машин”, „Коло краља Александра”,
„Краљево Коло”, а плесало се и уз звуке песме „Тамо далеко“, „Биљана платно белеше“ и „Нишка Бања“.
Балу су присуствовали командант КоВ генерал-потпуковник Милосав Симовић, са
сарадницима председници нишких општина, представници културног и јавног живота
Ниша, војни пензионери и други гости.
Отварајући бал и поздрављајући високе
званице и присутне даме и официре, командант 3. бригаде КоВ пуковник Предраг Грбић рекао је да заслуга што је бал установљен припада књазу Михајлу Обреновићу
(први бал организован 1852. године), а што
је 2015. обновљен, после 74 године, припада команданту КоВ генерал-потпуковнику
Милосаву Симовићу.
На овај начин враћа се сећање на официре Другог пешадијског пука књаза Михаила
и 16. пешадијског пука Цара Николаја другог Романова, који су са својим супругама,
девојкама и пријатељицама некада давно
плесали у граду на Нишави.
Бал је организовао нишки Гарнизон, а наступили су Уметнички ансамбл „Станислав
Бинички“, плесна група „Тамо далеко“ коју
сачињавају припадници 3. бригаде КоВ, Мешовите артиљеријске бригаде и 21. батаљона везе и вокална група „Константин”.
Манифестација је протекла у изванредном расположењу, при чему је до изражаја
дошла изузетна организација, а плесни кораци постали су уиграни, одсечни војнички,
уз грациозне покрете и допадљиве манире
учесника.
Официрски бал осваја срца и душу припадника војске и њихових гостију. Представља осебујни празник за чула слуха и вида.
З. П.

Увежбаност плеса
је заиста многе
одушевила

Уметнички ансамбл
МО „Станислав Бинички“ и ове године био је
на висини задатка

ВОЈНИ

Ветеран

Је једини лист посвећен вама.
У гласилу Удружења војних пензионера Србије
можете да прочитате све важније
информације о војнопензионерској популацији.
Са ,,Војним ветераном” се зна више.
Годишња претплата (660 динара) на лист
може да се обави у свакој општинској
организацији УВПС.
Ваш примерак новог броја
можете обезбедити и у просторијама Удружења:
Браће Југовића 19
(Дом Војске Србије)
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ВОЈНИ

ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Војнопензионерске
теме и дилеме
ГОВОР ЧИЊЕНИЦА
И СИМБОЛА
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•

ГОДИНА

Јован Радовановић
обележио 95. рођендан
ЖИВОТ НЕМА
РЕПРИЗУ

ХV

• БРОЈ 157 ФЕБРУАР

Србија између Истока
и Запада
НАЦИОНАЛНИ
ИНТЕРЕСИ ИЗНАД СВЕГА
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