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ан уласка српске војске у Нови Сад, 9. новембра 1918. године, Прва бригада Копнене војске
обележава као Дан јединице, а Град Нови Сад
као Дан града. Ове године, први пут, значајан
историјски датум прослављен је низом заједничких манифестација.
Министар одбране Небојша Родић присуствовао је
свечаности код Београдске капије у Петроварадину, где
је пред више хиљада окупљених Новосађана говорио градоначелник Милош Вучевић.
Симболишући улазак Српске војске у Нови Сад, припадници Прве бригаде сврстани у четири ешелона, од
којих један у униформама српске војске из Првог светског рата, ешелоном Гардијске бригаде и војног оркестра
Гарде, са тадашњом пуковском заставом и коњаником на
челу, праћени аплаузима бројних посматрача прошли су
улицама Петроварадина, од Београдске капије, преко
Варадинског моста, до Дома војске, где су припадници
Гардијске бригаде извели егзерцир, док су на везу уз Београдски кеј грађанима за разгледање били доступни бродови Речне флотиле украшени свечаним галама.
Поводом Дана Прве бригаде у касарни „Југовићево“
одржана је свечаност на којој је о јединици, њеним задацима и резултатима, говорио командант бригадни генерал Стојан Батинић.
У изложбеном простору новосадског Дома војске,
Архив Војводине приредио је изложбу „Шајкашки батаљон“, аутора Тање Вељковски и Душка Пантелића.
Новосађани, др Владимир Баровић, Саша Вујић, др
Драго Његован и Милош Цвјетићанин, честитајући празник, даровали су Спомен-соби и богослужбеном простору Прве бригаде вредне музеолошке експонате и књиге.
Код спомен-плоче постављене у Спомен-соби Прве
бригаде, са уклесана 204 имена припадника некадашњег
Новосадског корпуса погинулих у ратним дејствима
1991–1999. године, положено је цвеће.
За најбољу јединицу у Првој бригади у 2013. години
проглашена је Прва послуга Другог одељења минобацача
82 mm вода за подршку 11. пешадијског батаљона, на
челу са командиром старијим водником Златком Алексићем, а најзаслужнијим припадницима уручене су награде
и признања.
Уз празник бригаде одржано је и више спортских
такмичења. ƒ
Будимир М. ПОПАДИЋ
15. новембар 2013.

Осв$ћ$њ$ богослужб$ног
простор
Епископ бачки Иринеј, уз саслужење епископа јегарског и војног Порфирија и свештенства, у
присуству министра одбране Небојше Родића,
бригадног генерала Стојана Батинића, градоначелника Милоша Вучевића и старешина команде, служио је свечану литургију и освештао богослужбени простор у команди Прве бригаде. Посвећен је
Светом мученику Нестору, хришћанском војнику
изузетно моралног карактера и војничке снаге и
борцу за слободу духа.
На крају литургије патријарх српски Иринеј
уручио је грамату бригадном генералу Стојану
Батинићу.

