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РАДИВОЈЕ ПЕШИЋ:     
 
 ''Реконструкција историје је веома сложен посао, али 
кориговање историје је ризично и опасно. 
А опет....свету је неопходна права историја. Једино га она 
може повести на пут међусобног разумевања и прогреса. 
Једино истина може спречити даље неспоразуме, отуђења и 
крвопролића.  
Јер живот у заблуди рађа мржњу, а само се из истине рађа 
љубав. 
Тој истини нас може повести само језик, само реч, која је 
...била на почетку ''  
Постоји једна рашанска изрека, порука, молитва или аманет 
која каже: 
'' Заштити силом читану реч''. 
               ''Винчанско писмо'' 
            Издање: Пешић и синови 
           Београд 1995 год., стр. 42 

 
СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА 

ИЗ АРАД –ГАJА                     
 

I - ПОГЛАВЉЕ - Историат 
    

 I.1.Сеобе 
У Поморишју Срби живе у континуитету још из периода ранијег 
средњег века па све до данас. 
Припадајући једном од племена јужних Словена, Срби настањују 
Поморишје још 567 године долазећи из Бајковије, на раскршћу 
великих токова: Дњестра, Тисе и Вистле. 
Но Словени су продирали и у другим правцима: ка западу – 
западни Словени, док ка истоку – источни Словени.  
На додатној мапи виде се правци тих великих сеоба, док je 
Поморишје заокружено 
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Предпостављено кретање ( итинерaр ) словенских племена 
у VI - oм веку и на почетку VII – ог века ( Др. Ђорђе Јанковић – 
”  THE MEDIAEVAL CULTURE OF SERBS ON THE BORDER 
TOWARDS WESTERN EUROPE (Средњовековна култура Срба 
са граница ка западној Европи ) 
Заокружена је зона којој припадамо ( ауторова примедба ). 
Легенда мапе – код броја 7 ( стреле ) означава се правац кретања 
Срба; истовремено на мапи је означено са « СРБИ» - место 
настањивања. 
Али, већина јужних Словена настанила се у Панонској Низији, на 
територији   и у околини бивше Југославије.  
 Ако су до краја XIII века кретања становништва била 
спорија у пределу Мориша и јужног Криша, постала су 
интензивнија од момента када су мађарски краљеви додељивали 
српским деспотима огромне територије као награде за примерно и 
храбро ратовање против Турака. 
Награђени Срби су на њиховим новим доменима довели радну 
снагу из српских територија, одакле су и сами били. 
 Следећа три века, од XIV ( после 1389 године ) па све до 
XVII века      ( 1683 – 1699 ), када Турци наваљују не само на 
Балкан, него и према центру Европе, доводе до великих сеоба, 
које су организоване и којема руководе значајне личности  српског 
рода. 
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И после овог времена, сеобе, иако мањих размера, наставили су 
се... 

Велики рат или Бечки рат ( 1683 – 1699 ) 
означио је прекретицу у животу српског 
народа, а истовремено и крај турске 
власти у Панонској низији, значи и у 
Араду и у целом Поморишју. 
Значајни утицај имале су и одлуке које 
су донешене Карловачким миром. 
Српски устанак у време тог рата, а на 
захтев цара Леополда I, допринео је да 
Турци буду прогнати и да се ослободе 
територије све до Скопља. 
Догађаји који су уследили наредних 
година, допринели су да се аустријска 
војска повлачи ка северу, према 
Београду. 

За то време и Патријарх Арсеније III Чарнојевић      ( на слици ) са 
вредностима Пећке 
Патријаршије заједно 
са свештенством и 
народом пошао је пут 
Београду. 
Шестог априла 1689 
године, цар Леополд I 
послао je ”Litterae 
invitatorie”   ( Позивно 
писмо ) српском 
народу и патријарху 
Арсенију, тражећи да 
му постају савезници 
у борби против 
Турака. 

Сеобе – рад вајара Паје Јовановића  

Одговор је послат у облику гарантног писма„Credentional ” јуна 
1690 у којем стоје и захтеви неких гаранција. Еволуција рата пак, 
довела је патријарха да заједно са 50.000 – 70.000 Срба пређе 
реку Саву и дође у равничарску Панонију. Било је неколико 
локација где су се Срби настанили. 
Поменућемо: - прву између: Сегедина, Суботице и Баје 



 10 

- друга окупља простор између : Осијека, Мохача и 
Пећи,  
- трећа окупља простор између: Новог Сада и Арада 
- четврта, која је и најбројнија између: Пеште, 
Будима, Сент - Андреје и Комарома. 

  
Мапа на којој су 
обележене четири 
зоне ( са белим 
малим квадратима ), 
где се настанило 
сеобом српско 
становнишво све до 

финалне 
територијалне 

поделе.( Да 
поменемо да 
дозвола за 
насељавања око 

Сент Андреје, добила се 19 новембра 1690, дан који се данас 
слави као Дан Сеоба) . 
Комаром је у  том времену био и седиште Патријарха, одакле је 
патријарх опуномоћио епископа Исаију Ђаковића да, као одговор, 
однесе”  Гарантно писмо ”  цару Леополду I . 
Епископ, који ће кроз неколико година постати арадски епископ, 
враћа се 21 августа са привилегијама познатим као ” Илирске 
привилегије”, које су током година биле још и употпуњене и поново 
признате, али које нису увек у целини биле поштоване од локалних 
власти. 
Навешћемо неколико привилегија: 

- пристанак да се користи стари календар, слободни избор 
архиепископа, право Партијарха да именује епископе и 
остале црквене достојнике, право изградње цркава. 

- укидање пореза и ратних трошкова 
- kада се ослобађају територије јужно од Саве и Дунава, цар 

је обећао да ће именовати Србе за вође, док ће Патријарх 
Арсеније III Чарнојевић бити признат као духовни вођа 
свим православцима Хабзбуршке Империје, а то је значило 
да осим Срба буде признат и од Румуна, Грка и Цинцара. 

- укидање исплате ” десетине ” католичкој цркви. 
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Треба назначити да су се у борбама са Турцима истакле 
јединице Српске милиције. Навешћемо одреде Суботе Јовића, које 
су ослободиле Арад и територије Поморишја. У борби код Сенте, 
посебан учинак су имали борци Српке милиције, које је предводио 
Јован Поповић Текелија, будући управник Поморишке војне крајне 
( са десне обале Мориша ), чије је седиште било у Арадској 
тврђави. 

Ова су се грничарска места, из појаса десне  обале Мориша, 
која су се протезала од Селиштеа, низводно од Мориша па све до 
улива Мориша у Тису – то је била Поморишка војна граница ( 
крајина ). 

Граничарска места, насељена негде око 1702 године, која су 
одмах у близини Мориша ( први појас ), наведена у доњој мапи, 
била су обезбеђена рововима, насипима и другим облицима за 
одбрану, али и са плаћеним војницима(плаћеницима ). 

Места назначена у другом појасу биле су филијале  
граничарских  места ( шанчева ), које су настале неколико година 
касније, а са циљем да се обезбеди боља одбрана у случају 
турских напада. Ова места пак, нису имала учвршћена 
обезбеђења. 

    Мапа са граничарским  местима ( шанчеви )од Селиште до 
Сирига 
 
Тој групи – филијалних шанчева, поред Микалаке, Ћићира, Ковина, 
Батање, припадао је и Гај (  до Арада ). 
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 Треба поменути да су ова насеља ( шанчеви ) настала у 
местима где је већ било и живело српско становиштво ( приспело 
сеобама, највише у XV- веку). 
 У тим граничарским шанчевима (насељима ) живеле су и 
породице тих чувара границе, чије се и домаћинство овде 
налазило. 
Становништво, које је овде сада живело било је подељено по 
мисији коју су испуњавали: војници ( милитари ), чардаклије ( 
граничари са карауле,  осматрачи ), ветерани и прекобројни са 
другим занимањима. 

Милитари – то су били активни граничари, који су 
сачињавали одреде или чак регементе. У случају рата, они су били 
обавезни да се пријаве  одреду на одређеном месту.  

Чардаклије – су остајале на територији војне границе у 
непосредној близини, али у унутрашњости. Било је пак и случајева 
кад је било потребно да се преместе с једног на друго место ( у 
директној борби). 
Задужење обе ове групе, осим учешћа у борби била је и заштита 
од лопова, силеџија, криминалаца као и обезбеђење услова за 
успешну и сигурну трговину. 

Граничари ( обе категорије ) добијали су 1/3 плате у новцу : 
оберкапетан – 384 форинта; капетан – 192 форинта, коњаник 
лајтнент – 112 форинта, док је пешадијски војник добијао – 61 
форинта. 

Преостале две групе сачињавали су: ветерани, инвалиди, 
људи разних занимања као: свештаници, учитељи, занатлије, који 
су сви уживели иста права. 

Економија граничарске области заснивала се, исто као и 
осталог становништва на сточарству, узгоју житарица, рибарању и 
трговини. 
 ( по књизи « Срби у Араду» Љубивоја Церовића, Нови Сад, 
С.С.Румунија-Арад - 2007)  

 
                 I.2.GAJ -  ФИЛИЈАЛНИ ШАНАЦ 

ПРЕДГРАЂЕ ГРАДА АРАДА 
 

 У пределу данашњег Арада, Moриш се рачвао и стварао 
острвца и мочваре са  већим мочварским растињем па чак и 
гајевима. 
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 Овде, као и другде у Поморишју, почевши од VI- oг века, а 
посебно после навале Турака на Балкан, после Маричке битке 
1372 године и Косовске битке 1389 године па до XVII века 
оснивала су се насеља са српским живљем. 
 ” Дошавши овде из прадомовине, где су  имали црквени 
живот добро организован и учвршћен још од 1346 године када је 
достигао до чина Патријаршије, ови су се Срби трудили да и овде 
продуже такав црквени верски живот. 

По предању знамо да у новим насељима, Срби су градили 
упоредо са кућама, и цркве од материјала који им је био 
приступачан. 

Тако су и Срби из Арад – Гаја саградили цркву од 
земљаног набоја, прућа и дасака, а покрили је ( кров ) трском и 
шеваром. Та се богомоља саградила тамо где је било и прво 
српско насеље Гаја, северније од данашњег насеља, на месту 
званом ” Тршчара ”. 

Будући саграђена од слабог и лошег материјала, црквица 
није имала дуг живот. Нестала је без трага исто као и старо 
насеље ”. пише у ” Историјату српске православне парохије Арад-
Гај- као увод Инвентара, страна 3, година 1970” црквени парох 
Светозар Најдан. 

” Када се основала Војна граница, део земљишта поделио 
се граничарима, а ту су земљу обрађивали власници са њиховим 
породицама или други дошљаци, а који су уживали привилегије, 
које су српски граничари зарадили. 

Такав један посед припадао је поднареднику Војне 
границе, Томашинском, који се доселио из предела Балатонског 
језера, тачније из Тамашда. 

Бивши војник у мађарској војсци, када се основала Војна 
крајина, он се учланио у граничарске одреде, којима је командовао 
Текелија, добио је поседе којима је добро управљао и зарадио, те 
је изградио фарму за узгој говеда ( његов су пример и други 
следили ) баш на неком пашњаку до шумарка. По њему је то место 
добило назив ” Томашински Гај ”. 

Временом,  први се део назива изгубио, те је остао назив 
Гај ”, пише у ”Монографији Арада, Шомоги Ђула”, 1912, IX 
поглавље, страна 479, Мојсе Коларов, родом из Арада, тада 
учитељ у Орошхазу. ( Наследници из његове породице живе још и 
сада у Араду и Арад-Гају ). 

Постоје и друге претпоставке што се тиче назива Гај. Једна 
од њих била би да назив Гај потиче од неког познатог граничара 
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или сељака, који је био добар гајдаш ( гајде, иначе традиционални 
инструмент ).  

Ото Лакатош у својој монографији подсећа да гроф Мерци, 
гувернер подручја, 1723 године ( Сентклари, 1879. 269 ) користио је 
назив Гогај. 
Исто у том документу се прецизира да граничарске формације су 
подређене  24-тој јединици војске. 
 Миливој Бурназ ( 1906 – 2008 ) који је живео 102 године, 
2005 године рекао ми је ” С оне стране пута, који води ка Иратошу, 
ми смо били поред манастира Симеона Столпника, ту је била једна 
мала црква, а овде, у непосредној близини било је наше гробље, а 
с оне стране шанца, према Кришу, је било румунско”. 

У монографији ” Кад Мориш потече кроз перо ” аутри 
Стеван Бугарски и Љубомир Степанов стављају нам до знања 
значајне податке о Гају, почевши од доласка граничара па све до 
наших  дана. Ево неколико података о граничарима: 

Број граничара у Араду и Гају на почетку XVIII века био је 
373 ( Арад кроз време, 5,стр.9). 

После Пожаревачког мира, 1718 године, када су се 
помериле границе према југу, у Банату, Поморишка граница није 
више имала смисла, те је законски била укинута 1741 године. 
Губитак неких привилегија довео је до револта, до одласка великог 
броја граничара за Русију, док се део преселио на нове границе 
Баната, мањи део је остао у местима где су се населили пре 
четири деценија и где су засновали домаћинстава. 
” 30 породица из Гаја са сигурношћу су се уселиле у јесен, 1750 
године ”. 

  
 
Манастир Гај :           1912                                     2009 
На престо Хабзбуршке Империје долази Марија Терезија ( владала 
од 1740 до 1780 ) и то доводи до фундаменталних реформи у свим 
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облицима живота.То се одразило и на Гај.Између 1760 – 1762 
године изградила се летња резиденција епископа Синесија 
Живановића ( слике доле ). Овде је изграђена и мања црква, која је 
служила не само Србима, него и Румунима, који су се настањивали 
у све већем броју у нашем месту. Претпостављам да се 
становништво, које се бројчано повећало, следећи нове законе и 
прописе Бечког Двора, са старог   епископа Синесија Живановића ( 
слике доле ). Овде је изграђена и мања црква, која је служила не 
само Србима, него и Румунима, који су се настањивали у све 
већем броју у нашем месту. Претпостављам да се становништво, 
које се бројчано повећало, следећи нове законе и прописе Бечког 
Двора, са старог огњишта преселило у близини манастира и то у 
правцу града Арада, где су са систематизацијом добило праве 
улице, док изградња се вршила по грађевинским плановима, које 
су одобрили одговарајући административни органи. 
Недалеко од Манастира било је гробље ( старо гробље које је 
поменуо и Миливој Бурназ ) са приближном површином од 1,5 

хектара, од чије површине 1 
хектар је било српско гробље 
и 0,5 хектара румунско гробље  

< слила лево. 

Последњи трагови и остаци 
крстова, постоља, плоча могли 
су се видети све до 1990 
године. Ту су многима од нас 
остали дубоки корени. 
2009 године површина старог 
гробља, била је дата као 

допунско земљиште, то јест повратак имовине. 
Одлазак граничара, који су сачињавали већинско становништво ка 
новим границама или ка Русији, смањио је број преосталог српског 
становништва у целом Поморишју. 
Године 1780 у Гају су живеле 112 породице,  док 1828 њихов број 
је порастао на 135 ( Коvасs, 1998;133 ). 
 

 
I.3.ШТА ГОВОРЕ МАПЕ 

 
Реализација мапа имала је и војну мотивацију. За време 
седмогодишњег рата ( 1756 – 1763 ) Аустријској војсци биле су 
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потребне прецизније мапе. Као последице тога, фелдмарешал 
Даун предложио је царици Марији Терезији, године 1764 да нареди 
официрима Врховног штаба да картографирају целокупне државе 
које припадају царевини. До тог датума израђивање мапа било је 
само у надлежности власника земљишта, који су мапе наручивали 
само за лична имања. 
 13 маја 1764 године, после чега се царица усагласила, 
Ратни конзилиум ( Hofkriegsrat) је преузео мере да се изврши прво 
генерално картографирање. 
 Први радови су почели у Боемији и Моравији. Јозефинска 
топографска мерења започета под Маријом Терзијом, била су 
завршена за време владавине Јосифа II. Mапе су ручно цртане и 
биле су састављене на скали 1 бечки цол : 400 бечких клафтера ( 
што приближно одговара скали 1 :28000). Варијације висине биле 
су обележене прецртаним правим линијама, а не кривим линијама 
за означивање нивоа. 
Имајући као основу топографска мерења , урадиле су се мапе са 
скалом од приближно 1 : 115200. Овај сет мапа сматра се као део 
Josephinische Landesaufnahme.   
Као резултат   јозефинског топографског мерења настале су више 
од 4000 мапа у периоду 1764 – 1785 године. Део њих представља 
Трансилванију, где је укључен и Арадски комитат по први пут и 
зона Гаја, а као тачка за разазнавање налазимо Манастир 
(Wikipedia - Josephinische Landesaufnahme.  Fişier:Arad 
Josephinische Landesaufnahme pg 23-31.jpg).  
 На почетку сет мапа постојао је само у два примерка: један 
у служби цара, а други за војну управу. Оба су се примерка чувала 
као тајни документи.  
 Зависно од талента оног који је израђивао , мапе се не 
разликују по квалитету како техничке тако и графичке обраде. 
Пошто немају исту основу као меру, ове мапе се не могу сјединити 
у једну велику карту. 
 Да би могли да прикажемо зону Гаја, пратећи доњу мапу, из 
маркираног оквира, сам искључио колоне 22,23 и 24, а исто и по 
хоризонталној секцији: 30, 31 и 32, у девет сектора, обухватајући и 
суседства. Сектори са стране су умањени са 50% у ширини. Сваки 
квадрат садржи таблицу, над таблицом  стоје записане колоне 
XXIII и секције XXXI са велике мапе, док                       
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У таблици Арадског и Чанадског Комитата         Скала       Име 
места Арад     
        

 
   Мапа Угарске са оквиром 23 -31 који обухвата и Арадски 
комитат   

Сваки сектор, узевши у обзир колоне и секције 
горенаведене, обухвата по једно веће насеље, које и данас постоји 
са истим називом.   

Бр.сек/ koп                 30         31  

    22 Батања, Торња Печка 

    23 Куртич Арад 

    24 Вилагош( Ширија) Микалака 
                                                                                              

Користићемо следеће мапе да би доказали све што смо 
афирмисали служећи се како писменим документима тако и 
усменим изворима. Обраћамо се посебно на сектор, који означава 
Гај, његове везе са суседним местима, посебно са Торњом и 
Батањом и наравно Арадом, сва та места са претежно српским 
житељима. 
Постојали су друмови као веза између тих насеља: Арад – Гај –
Сантома – Печка, или Арад – Гај – Торња – Батања, а тим 
последњим све до 1920 године често су пролазили становници 
ових места, нешто због трговине, а више због родбинских веза, 
упознавања и зближавања младог света, а то доказују и црквени 
протоколи за венчња, па и усмено предање. 
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 Овај поменути пут дуго времена био је и најважнији пут за 
Мађарску ( јер није било границе) овде, северно од Мориша. 
              22                                     23                                    24                

30 

31 

32 
 

 
Из те мапе, која следи и је састављена из 6 сегмента, као 

део квадрата 23 – 31, приказује Арадску зону са Гајским 
манастиром ( у сегменту отвореније боје) 
У документима које сам истраживао нисам нашао легенду којом да 
објасним постављене знакове ( искључиво неке наводнике, који 
означавају мочваре), али се ипак препознају цртежи кућа, цркава, 
река, мостова, путева, бунара, гајева. Приказана су насеља, 
салаши али и узвишења. 
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зона са манастиром из квадрата  23- 31 

 
Дajeмо објашњење географске и административне нумеротације 
тих детаља из дела мапе која садржи гајски манастир. ( додао сам 
кардиналне тачке, које не постоје на оригиналу).Летња 
резиденција епископа Синесија Живановића са црквом, која и сада 
постоји, данашњи манастир Гај. У суседству је приказан један 
поточић – 4 – вероватно данашњи Јер. ( Криш, по локалном )  

1. То је можда оно, прво српско пребивалиште овде, 
звано”Тршћара”. 

2. Зона са кућама које дотирају одмах после изградње 
манастира. Распознају се куће поређане дуж неког пута, 
који је сигорно садашња Дунавска улица – 5 -, али и 
један крак Мориша, који је временом усануо, али који је 
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ипак допринео да зона остане мочварна ( садашњи 
ритови ). 

3. Поток, чији се ток може приметити и у осталим 
секторима велике мапе јесте углавном ток Јера. 

4. Пут или можда већ улица, која се састаје са путем који 
води ка Торњи и даље ка Батањи – 6 -. Из ове мапе се 
не види да преко потока Јера постоји мост пред 
манастир. 

5. Пут који везује Арад са Батањом из сектора 23-31( Арад 
) пролази преко линије која раздваја сектор 23-30 и 
наставља се у сектору 22-30 кроз Торњу за Батању. 
Можемо га идентификовати по једној садашњој траси 

пута, који води ка Малом Варјашу ( ка северу ) и 
прелази кроз данашњу улицу Поетулуј, имајући тачку 
пресецања пута ка Сантоми ( ка западу ), на месту 
данас званом УТА, а тај пут, сада путања Аурел Влајку, 
био је у оном времену главни пут према Печки. Пут је 
имао као наставак правац према Араду ( југу ) . 

6. Пут који везује Арад са Батањом из сектора 23-31( Арад 
) пролази преко линије која раздваја сектор 23-30 и 
наставља се у сектору 22-30 кроз Торњу за Батању. 
Можемо га идентификовати по једној садашњој траси 

пута, који води ка Малом Варјашу ( ка северу ) и 
прелази кроз данашњу улицу Поетулуј, имајући тачку 
пресецања пута ка Сантоми ( ка западу ), на месту 
данас званом УТА, а тај пут, сада путања Аурел Влајку, 
био је у оном времену главни пут према Печки. Пут је 
имао као наставак правац према Араду ( југу ) . 

1807 године Хабзбурзи, ( војска ), закључују да постојеће мапе 
нису исправне, те сада почиње друга кампања топографских 
мерења и то из личне наредбе Аустријског Франчиска I.Тај се 
подухват назива:  " (Franziszeische Landes, или  II katonai felmeres) 
Франчискова топографска мерења.Мапе су се радиле у периоду 
1811 – 1869 године, а за Мађарску, где је била и наша зона, 1819 – 
1869. 
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              Мапа која означава Арадску зону са путевима који се      
настављају за    Торњу, Батању, Куртич, Сантому.  
Треба задржавати назив Гаја који помиње и гувернер Мерци. 
Примећује се у Гају, али и у осталим новим квартовима ( на мапи 
се види Прњавор ) наги развитак зоне, појављују се модерне, 
праве улице. 
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      Мапа са погледом на цели Гај.Лево Гај између 1819-1869.Десно -  
данас   

 
Мапа1819-1869  упоредива са мапом 1782-1785, види  везу са 
Арадом. 
У току 80 година реализовани су евидентни радови, а већина тих 
видљиви су и данас. 
На следечол мапи, може се видети Манастир, старо гробље, 
одмах до њега Дунанавска улица , али и остале улице , док је у 
центру слободно место, где се види крст. То је бивша пијаца 
Светог Јована. 
Тај знак ( будући да је војна мапа ) могао је бити неко саграђено 
узвишење за посматрање, или може бити чак знак за место будуће 
српске цркве, имајући у виду годину изградње 1870-1871. 
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        Mапа Гаја реализована од 11 повећаних сегмената 
 Изостају данашње улице Калцунаш, Замбилелор и Хатман 
Арборе. 
Мочваре су се површински смањиле. Ток Јера је добро 
представљен, чак се види и мали мост на улазак у манастир. 
 Прогрес на сваком плану, али и чести ратови, који утичу на 
 прогрес, допринели су да се покрене по трећи пут, стварање нових 

топографских мапа у Империји под називом “Dritte, sau Franzisco- 

Josephinische Lanesaufnahme”. 
Радови су се одвијали у два периода: први 1869 – 1873, а други 
1872-1884.Радови су били завршени 1887. 
Свако мерење је донело нове и богатије податке. 
Мапа Мађарске, приказана доле, а у обележеном квадрату налази 
се и арадска зона. Из тог смо квадрата приказали део за поређење 
са првом картом, те  тако примећујемо настанак пута за Печку 
директно, са раскрсницом у правцу Торња –Батања. 
У детаљу, који означава Арад виде се данашњи квартови, мање 
Бужак. 
Из ове нове мапе не примећујемо измене у Гају. Сигурно је да су 
се појавиле нове грађевине, означене куће 
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Из тог смо квадрата приказали део за поређење са првом картом. 

                         Maпа Мађарске са квадратом Арад 

                      Мапе:1. са путем за Арад и остала местима 
Тако примећујемо настанак пута за Печку директно, са 
раскрсницом у правцу Торња –Батања. 
У детаљу, који означава Арад виде се данашњи квартови, мање 
Бужак. 
Из ове нове мапе не примећујемо измене у Гају. Сигурно је да су 
се појавиле нове грађевине, означене куће  Примећујемо да ни на 
овим мапама није означена српска црква, а то нам даје до знања 
да и треће мерење се обавило за наше подручје пре 1870 године.  
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                           Мапе 2:. Арад и предграђа  
У цркви саграђеној у резиденцији епископа Синесија 

Живановића одвијао се читав век заједнички црквени живот свих 
хришћана који су овде живели. После јерархијске поделе, 
одлучило се да, Срби, који су многобројнији, а црква мала, себи 
саграде нову цркву . Саградња је отпочелс 1870 године, и 
завршила се 1871 године . Црква је добила храм 
ПРЕОБРАЖЕНИЈЕ ГОСПОДЊЕ  имајући на иконостасу икону 
ПРЕОБРАЖЕЊА                                                                                                            
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Ова мапа је саставни део “ Arad Szab. Kir. Varos LEIRASA”, ( Арад 
Слободна Царска Варош- Опис, .) – Ђула Шомоги-1913. 
Мапа састављена на почетку ХХ века доноси нам називе улица и 
положаје главних грађавина као што су: Државна Школа ( 
обележена са 1 ); манастир, старо гробље, Фабрика за алкохол и 
Воденица-Нојман.  
Има и једна грешка у оригиналној мапи. Уместо Српске Цркве је 
назначена Српска Школа. У оригиналу све нотације су на 
мађарском језику, док су у овом раду слободно преведене на 
српском. 
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                       Име сокака – Numele străzii –Utco  

        Româneste - Румунски Српско Мађарско 

     Vechi - старо  Actual - 

данашње 

 Până- до 

1918 

 1 Păcurarilor Păcurarilor Чобанска Iuhasz 

 2 I. Creangă I.Creangă Оровил Orovil 

 3 Sârbească Anton Pann Српска Szerb 

 4 Măgurele Măgurele Ритска Ret 

 5 Tribunul Corcheş Tribunul 

Corcheş 

Чордо Csordo 

 6 Pajiştei 

Matrozov 

Stefan Teneţchi 

 7 Hatman Arbore Hatman Arbore Хатман 

Aрборе 

Szegled  

 8 Bogdan Voievod 

Zoia 

Kosmodemianskaia 

Ioan Suciu 

 

Bogdan 

Voievod 

                

Temeto 

 9 Gheorghe Doda Gheorghe Doda Румунска Olah 

10 Grădinarilor Grădinarilor Мађарска Magyar 

11 Aurel Vlaicu Aurel Vlaicu Печанска Pecskoi  

12 Câmpineanu Câmpineanu Прва 

улица 

Legelosor 

13 Fântânii Fântânii Бунарска Kut 

14 Faurilor Faurilor Ковачка Kovacs 

15 Bisericii Kalinin Dunării Црквена Templom 

16 Fagului Justinian Fagului Зечија Nyul 

17 Domniţa Aniţa Zambilelor Кратка Kurta 

18 Nouă Nouă Нова Uj 

19  Alexandru cel 

Bun 

Без Имена Nevtelen 

20 Meşterul Manole Meşterul 

Manole 

 Homok 

21 Concordiei Concordiei  Huszar 

  Laptelui   

  Grozăveşti  Jak 

  Iederei   

  Colţunaş   

22 Poetului Poetului  Libas-dulo 
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23  Piaţa Ghizela  Gizelo ter 

24  Corbului   

25  Pţ Sf. Ioan *  St. Janos ter 

* Пијаца Св, Јована не постоји више. Ако гледате према истоку, на 
левој страни постоји нова улица са називом Колцунаш која је 
преузела старе куће, а у наставку старе улице Пажиштеј, данас 
Тенецки су нове зграде. 
На десној страни, истог смера, сада се налази продужетак улице 
Хатман Арборе, са бившим кућама тог дела пијаце. 
Поред српске цркве некада је постојала Пијаца Гај, са бетонским 
столовима . Сада се ту налази лепо уређено дечије игралиште.                   
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II. ПОГЛАВЉЕ  

ЖИВОТ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ИЗ АРАД – ГАЈА 

 
             Отомански зулум, који је почео већ крајем XIV века довео је 
dо сeобa организованих или спорадничних. 
             Побуне у којeма су се истаклe вође као Пера Јовановић 
Сегединац или Јован Ненад имале су само тренутни ефекат. 
Обично су биле угушене у крви, а репресалије су се настављале... 

Црква, као добро организована установа, иако често пута 
нападнута, могла је да неkаkо својим ставом ублажи агрeсију не 
само oтоманску, већ и других нападача, чак и хришћана на српски 
народ или на остале хришћане с овог поднебља. 

Основана пет века раније( Свети Сава ) црква је изнедрила 
личности  које су могле да руководе својим праведним и 
позитивним ставом. 

У свом саставу, православна црква, и подвлачим 
ПРАВОСЛАВНА, у Хабзбуршкој Империји имала је као већински 
број верника Србе, бирали су вође из њихових редова ( али не 
само ) бодрила их и крепила темељним знањима којима би 
очували веру и одбранила своје вернике. 

Због тога, када причамо о српској заједници из Гаја 
позивамо се у првом реду на црквене документе, јер тамо стоји 
живот и његов ток дуж векова тих Срба из Гаја. 

Полазећи од Патријаршије, следећи Епископија, Викаријат, 
Презвитерат стижемо до Парохије као темеље у црквеној 
јерархији, као једне целине заједнице људи исте вере и истог рода 
у истом месту. Овакој заједници припадамо и ми, мештани Гаја.  

Али да не заборавимо ни кућу, ни породицу, то јест”  малу 
цркву “. 

Руководство парохије сачињава Скупштина чији је 
управник – председник, подпредседник и перовођа, који води 
записник. Чланови Скупштине били су изабрани за 6 година, али 
вршила су се и периодична бирања на 3 године да би се изменила 
½ чланова, или на 2 године да би се изменила 1/3 чланова ( а то је 
у зависности од одлуке Скупштине). Број чланова Скупштине био 
је у зависности од броја становника заједнице. 
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Следи затим Црквени одбор, то је извршни део, који има 
председника, подпредседника, секретара ( перовођу ) и чланове 
(њихов број се одређује по истом принципу као и у Скупштини ) 
који су  чланови Скупштине.Скупштина попуњава њен састав 
истим бројем, по принципу следећи кандидати, по броју гласова. 

Заседање Скупштине : редовна, 2 или 4 пута годишње и 
ванредна у зависности од догађаја.  

Црквени одбор је одржавао заседања много чешће, чак и 
недељно . 

Теме тих заседања односиле су се на све аспекте црквеног 
живота, као : 

- избор свештеника ( молбеница упућена Епархији када се 
тражи нови свештеник или да се замени постојећи ) 
конкурсом. 

- избор или смена осталих запослених у цркви, као: тутора, 
црквењака, појца ( појце ), благајника, паскураче – за 
годину дана. Плата се одређивала , чак и ценкањем, у 
новцу, право на коришћење одређене површине земље 
или сенокоса. Било је случајева да се обезбеди и стан или 
да се плати кирија. 

 Учитељ је добијао стан у коришћење ( по свом радном 
контракту ), као и дрва за огрев. Користио је и башту и споредне 
зграде за марву. 

- давање земље у аренду 
- одређивање радова за инвестиције или оправке спадало је 

исто у надлежност црквеног одбора, а у зависности од 
њихове сложености биле су приказане и Скупштини или 
чак Епархији - њеној административној секциј              

После уједињење са руководством и администрацијомшколе, 
назив се мења у Црквени и школски одбор српске парохије из Арад 
– Гаја.  
Скупштини је остала надлежност да бира једног председника, 
благајника и администратора, али и да прихвати или одбија 
именовање неког учитеља или да искључи неког који ради, али 
после чега је Школски инспекторат био информисан и дао писмену 
сагласност .  
Овде треба да поменемо да су се како свештеник, тако и учитељ 
изабрали тек после положеног испита. Испитну комисују је 
именовала надлежна институција. 
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 Документи који се односе на вођење записника седница 
датирају из 1878 године и налазе се у архиви Српске православне 
цркве из Арад-Гаја. 
Крај ХIX века, када се уређивао црквени архив из Гаја, искало се у 
неколико наврата од Румунске парохије да им се уступе, због 
копирања, регистри из заједничког црквеног периода, али су били 
одбијени. 
 Протоколи крштених, венчаних, умрлих са почетка XIX века 
налазе се део у Државној архиви све до 1896 години, док су остали 
сачувани, у архиви Српске православне цркве из Арад-Гаја. 
 Често су документи локалне администрације били упућени 
црквеном одбору чији је задатак био да обавести вернике и да им 
донесе и допунска објашњења. 
 НЕ ЗАБОРАВИМО ДА НАС ЈЕ ЦРКВА ОКУПЉАЛА, АЛИ 
НЕ ЗАБОРАВИМО НИ ВЕРНИКЕ, КОЈИ СУ ЦРКВИ ДАЛИ И 
ОДРЖАЛИ ЖИВОТ, ЊИХОВИМ ПРИСУСТВОМ, ПЛАЋАЊЕМ 
ПРИРЕЗА И ПОСЕБНО ПРИЛОЗИМА.   
Покушаћемо да се вратимо са Србима из Гаја до 1878 године, те 
захваљујући постојећим документима ” путујемо ” кроз век и по, до 
данаc...., писаћемо о ономе што знамо углавном о нама, о нашим 
обичјаима, а наравно поштујући хронологију садржану у таблицама 
које садрже имена и период обслуживања свештеника.   
Наћи ћемо се у три посебна периода:  

- први период  око прве деценије XVIII-oг века до 1762 
године ( укључен у првом поглављу) и 1878 – 1955 године, 
период чврсто везан за црквени живот, до када заједница 
предаје ( јој се одузима) сво имање (школа, Сала, земља). 
Остала је само црква, парохијски дом и ...ВЕРНИЦИ.  

- други период:1955 – 1989, када црквени живот и традиције 
се некако очувавају, али са смањеним присуством верника, 
на које утичу политички али и демографски фактори. 

-  трећи период: децембар 1989 – 2010, последње две 
деценије. 

Навешћемо да осим података из записника са заседања Одбора и 
Скупштине, користили смо и годишње досијее за дописништво ка 
цркви и из цркве.  

                       II.1 ПЕРИОД 1870 – 1955 

            II.1.1Период 1870 - 1905 
Треба да назначимо да у постојећим протоколима који се налазе у 
Државном архиву, успели смо да дознамо који су свештеници 
служили у периоду 1819 – 1870 тј. у заједничкој цркви летње 
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резиденције арадских епископа, данас Манастир из Гаја.То су 
били: 1820 Ђорђе Васиљевић, 1830 Иван Петровић, 1832 Ђорђе 
Ђорђевић и Никифор Атанацковић, 1834 Петар Јаношевић, 1837 
Аркадије Брадеан, 1846 Деметер (Драгомир) Мишић.После 1832 
појављују се два перманентна свештеника. 
Следеће табеле из датог периода имају и више свештеника а 
помињу се и:тутори, црквењаци, појци и председници црквеног 
одбора.Дакле... 
Год. 
 

Свештеник 
 

Тутор 
 

Црквењак 
 

Појац 
 

Пред, 
Црк.Од. 

1870 Михајло Путник 
 
 

Георгије 
Нецин 
 
 
 

Ђеорђе 
Тирсин 
 
 

Сава Тирсин 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михајло 
Путник 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 Јова Нецин 

8 Јован 
Аћимов 
Роца 
Живојнов 

9 

1880 Лазар 
Докманов 
Миша Пајин 
  

Јова Нецин 
 1 

2 

3 Димитрије 
Којић 
 
 

4 Лаза 
Докманов 
Урош Нецин 

5 Исидор Николћ 
 
 
 
 

Мија 
Стефанов 
Михајло Рус 

 

  

6 Велемир 
Тирсин 7 Сава 

Бурназ 
 
 
 
 

Мија 
Стефанов 
Јоца 
Тимотић 
 

8 Кп. Спиридон 
Оберкнежевић 
 

9 
mai 

9-
mai 
1890  

Кп. Сергеј 
Шакрак Минић 

Лазар 
Докманов 
Жика 
Сечански 
 
 

1 Исидор 
Николић 

Исидор 
Николић 

2 Јоца 
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3 Самуел 
Поповић 
Митрофан 
Шоимошан 

Урош Нецин 
Жика 
Сечански 

Нецин 
 

4 Миша 
Нецин 

5 Исидор 
Михаиловић 

30.10.1894 
Сава 
Савин 

6 Лука Дојудић 

7 01.03.1897 
Георгије Вуић 

Јован Нецин 
Михајло 
Остоин 

Мија 
Иванов 
15.11.1898 

8 

 

9 Георгије 
Тирсин 
13.05 
1902 

Миша 
Нецин 
 
24.10.1903 

1900 Жика 
Сечански 
Сава 
Живањелов 

 

1 

2 
 

Сава 
Живањелов 
Михајло 
Остојин 

 
Петар 
Бошњак 
 
 

3 01.04.1903 
 

4 Сава 
Живањелов 
Младен 
Катић 
 

  24.10.1903 
Велимир  
Стефанов 
 
12.05.1905 

5  Јан-мар1905 
Катерина 
Радовановић 
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          03.12.1878 Председник у функцији, свештеник , Михајло 
Путник, сазива заседање скупштине, где ће од присутних бити 
изабрани чланови скупштине и црквеног одбора, председник, 
подпредседник и перовођа. 
Као чланови скупштине били су изабрани једногласно: 1. Алекса 
Сечански;  
2. Милан Нецин; 3. Лаза Докманов; 4. Иван Аћимов; 5. Јова Нецин-
Мл.;        6. Мита Катић; 7. Жика Сечански; 8. Арса Остојин; 9. Иван 
Нецин; 10. Мија 
Стефанов; 11. Роца Живојнов; 12. Јова Нецин-Ст; 13. Младен 
Ружић; 14. Сава Тирсин; 15. Петар Тирсин; 16. Мија Остојин; 17. 
Живоин Стефанов; 18 Васа Иванов; 19. Гига Кузманов; 20. Прока 
Пајин; 21. Мија Петровић; 22. Мита Петровић; 23. Јоца Влаиков; 24. 
Тода Маринков; 25. Иван Томић; 26, Мита Арсенов; 27. Јеврем 
Клаић; 28. Орестије Стефанов; 29 Сава Бурназ; 30. Андрија 
Влајков. 
Ово 30 изабраних су изгласали црквеног пароха, Михајла Путника 
као председника, а из њихових редова изабрали су  Јовна Нецина-
мл. као подпредседника. Као чланове црквеног одбора били су 
изабрани: 1. Лаза Докманов; 2. Арса Остојин: 3. Иван Аћимов; 4. 
Мита Катић; 5. Иван Нецин;  
6. Жика Сечански; 7. Младен Ружић; 8. Милош Нецин; 9. Иван 
Томић; 10 Мија Стефанов; 11. Јоца Влајков; 12. Роца Живојнов. 
           Одбор је предложио као перовођу Ивана Аћимова, који да 
води записник. 
 Затим изабрао је и Школски одбор у саставу: 1, Иван 
Нецин-Мл, 2. Милош Нецин; 3. Мита Исаков; 4. Алекса Сечански; 5. 
Арса Остојин; 6. Мија Пајин;  
Председник, Иван Нецин, благајник,  Арса Остојин, управитељ -  
Мија Пајин 
У случају да је неко умро, одмах се бирао заменик. 
 Неколико важних преокупација дотичних изабраника за 6 
година њиховог мандата. 
Као прво – примећује се да ови изабраници у току 6 година 
мандата нису отсуствовали. Временом се појављују и изостанци. 
 Испитивање финансијске ситуације било је прво задужење 
црквеног одбора. Месечно, тромесечно и годишње тражило се од 
тутора да изнесу јавности  приход и расход, документа која 
оправдавају, дужнике и дугове, док је благајник требао да све 
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докаже актима из касе, квитама и наравно да покаже постојећи 
новац у црквеној благајни. 
 Два члана одбора имала су задужење да испитају тачност 
и легалност благајничког посла, после чега они су, осталима, 
излагали закључке, док су у неким случајевима тражили и 
образложења неких поступака. Докумнти се цензорским рапортом 
слали скупштини, која их је преиспитивала пославши их затим 
административном одбору Епархије темишварске. 
 Годишње се састављао буџет ( приход и расход ).који је 
полазио јерархијски почевши од Црkвеног Одбора па до Епархије 
Билокаква измена имала је исти поступак и требало је 
образложење комплетно.  
 18.08.1879. Бирају се три делегата: Павле Влајковић, 
становник Арад-Гаја, Васа Иванов и Иван Влајков, становници 
Арад-Гаја ‖ пошто наша заједница броји више од 600 душе, те 
складно царској наредби из 20 маја 1871 године, имамо право на 3 
представника, који да представљају Гај на Скупу представника 
Арада, датум ће се накнадо објавити, где ће бити и остали 
представници Срба из зоне и који ће изабрати депутате за 
Сабор Срба из Империје”.- приказао је парох, Михајло Путник. ( из 
регистра Записник 1878 – 1895 ). 
Да би доказао постојање тих 600 душа показаћу из ”Регистра за 
школарину” где је 1878 године прибележено 150 породица које 
плаћају школарину. Становништво је подељено у 6 класа, по нивоу 
плаћања, а то је зависно од материјалног стања:  
Рд = редни број   Бр.кћ  =  број куће                            Таблица : 1 
рд. 
бр. 

Бр. 
кћ. 

Име и Презиме 
 
 

Бр 
кћ. 

Име и презиме 
 

 

Бр. 
кћ. 

Име и 
презиме  

               класа I 5,5 форинти   Класа  II 4 фор.     Клас III 2.5 фор.  

  1 359 Јован Аћимов 528  Сава Бурназ  464 Мита Катић  
 

  2 551 Васа Иванов 
Vasa Ivanov    

 Јоца Влајков 
Ioţa Vlaicov 

445 Аца Остојин 
Aţa Ostoin 

  3 447 Мита Иванов 
Mita Ivanov           

485 Мирко Докманов 
Mirco Docmanov 

352 Гига Кузманов 
Ghiga   
Cuzmanov 

  4 216 Урош Нецин 
Uroş Neţin 

551 Лаза Иванов 
Laza Ivanov 

408 Ђорђе Топић 
George Topici 

  5 334 Васа Арсенов 
Vasa Arsenov         

217 Сава Нецин 
Sava Neţin 

449 Мирко 
Пертовић 
Mirco Petrovici 

  6 303 Јоца Пајин 
Ioţa Pain        

427 Пава Нецин 
Pava Neţin 

304 Лаза Пајин 
Laza Pain 
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  7 492 Лааза Докманов 
Laza Docmanov    

450 Ђиулка Савин 
Giulca Savin 

303 Јова Пајин 
Ioţa Pain 

  8 435 Коста Арсенов 
Costa Arsenov             

440 Лела Остојин 
Lela Ostoin 

306 Мила 
Петровић 
Mita Petrovici 

  9 513 Тода Маринков 
Toda Marincov 

446 Сока Петровић 
Soca Petrovici 

430 Јосиф Савин 
Iosif Savin 

10 429 Роца Живојнов 
Roţa Jivoinov 

314 Мија Пајин 
Mia Pain 

519 Мија 
Стефанов 
Mia Stefanov 

11 428 Јова Нецин-мл 
Iova Neţin- jun 

381 АлесандраБајић 
Alexandra Baici 

475 -------- 

12 436 Милош Нецин 
Miloş Neţin 

217 Јова Нецин-ст 
Iova Neţin - sen 

439 Жика 
Сечански 
Jica 
Seceanschi 

13 426 Живко Нецин 
Jivco Neţin 

  573 Жива 
Стефанов 
Jiva Stefanov 

14 448 Аца Сечански 
Alexa Seceanschi 

  398 Васа Шедић-
Мл 
Vasa Şedici jun 

15 339 Орестије 
Стефанов 
Orestie Stefanov-  

  433 Васа Шедић- 
Ст 
Vasa Şedici 
sen 

16 450  
----------------------- 

  461 Лаза 
Торњански 
Laza 
Tornianschi 

17 304 Маринков 
Marincov- 

  382 Петар Тирсин 
Petar Tirsin 

18      Пера Иванов 
Pera Iovanov 

19     476 Ива Лекон 
Iva Lekin 

20     533 Петар 
Брзован 
Petar Brzovan 

21     574 Илоја 
Докманов 
Ilia Docmanov 

22      Радоје 
Арсенов 
Radoje  
Arsenov 

23     578 Лаза 
Сечеански 
Laza     
Seceanschi 

24      Рада Крачун 
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Rada Crăciun 

25     421 Јоца Илић 
Ioţa Ilici 

26     485 Сава Бошњак 
Sava Boşniac 

27         
344      

Орестије 
Предзанов 
Oreste 
Predzanov 

28    Мирна 
Живојнов 
Mima Jivoinov  

29   409 Жива Савин 
Jiva Savin 

30   483 Ника Бошњак 
Nica Boşniac 

     

                Свега ( Total clasa ) I + II + III  класа =  59 платише ( de plătitori) 

                                           (Clasa) IV Класа – 1,50 forinţi 

  1 327 Јова Тирсин 
Iova Tirsin 

3 135 Јова 
Живојнов 
Iova 
Jivoinov 

5 404 Јова Савин 
Iova Savin 

  2 307 Ђеорђе Тирсин 
George Tirsin 

4 4o5 Мања 
Тиесин 
Mania 
Tirsin 

6 378 Танасије 
Влајков 
TanasieVlaikov 

                                  Свега (Total clasa ) IV класа =    6 платише (  plătitori ) 

       ( Clasa ) V  класа- 1 forint   Clasa VI -0,5 fori. 
подстанарији 
locatari în chirie 

  1 428 Ана Нецин 
Ana Neţin 

  Јова Шандић 
Iova Şandici 

  2 411 Живко Тирсин 
Jivco Tirsin 

  ЂеорђеДокманов 
George Damianov 

  3 565 Паиа Петровић 
Paia Petrovici 

  Јоца Брија 
Joţa Bria 

  4 412 Кристина Шандић 
Cristina Şandici 

  Лаза Влаијков 
 Laza Vlaikov 

  5 406 Паја Исаков 
Paia Isacov 

  Милентије Рус 
Milentie Rus 

  6 550 Стана Алексин 
Stana Alexin 

  Тодор Исаков 
Todor Isacov 

  7  Сава Јованов 
Sava Iovanov 

  Арон Бајић 
Aron Baici 

  8 491 Мита Докманов 
Mita Docmanov 

  Коста Бајић 
Costa Baici 

  9 513 Стој Теодор 
Stoi Teodor 

  Тереска Тирсин 
Teresca Tirsin 
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10 264 Ђеорђе Иованов-Ст 
George Iovanov – sen 

  Светозар Нецин 
Svetozar Neţin 

11  Јоца Симулов 
Ioţa Simulov 

  Коста Армацки 
Costa Armaţchi 

12 689 Винка Пајина 
Vinca Paina 

  Милка Арсенов  
 Milca Arsenov 

13 313 Јива Пајин 
Jiva Pain 

  Илија Цвејин 
Ilia Ţvein 

14  Сида Кузманов 
Sida Cuzmanova 

  Сава Клајић 
Sava Claici 

15 500 Андрија Влајиков 
Andria Vlaicov 

  Пера Никић 
Pera Nichici 

16  Ника Симулов 
Nica Simulov 

  Алекса Нецин 
Alexa Neţin 

17 606 Степа Живањелов 
Stepa Jivanelov 

  Мита Симулов 
Mita Simulov 

18 424 Лаза Живањелов 
Laza Jivanelov 

  Мања Савин 
Mania Savin 

19 626 Сава Живањелов 
Sava Jivanelov 

  Цветко Ледић 
Ţvetko Ledici 

20 547 Прока Докманов 
Proca Docmanov 

  Агата Станојев 
Agata Stanоiev 

21 423 Ђеорђе Гујаш 
George Gulaş 

  Јова Армацки 
Iova Armaţchi 

22 452 Пера Неецин- колар 
Petar Neţin-kolar 

  Лаза Армацки 
Laza Armaţchi 

23 441 Јеврем Клајић 
Ievrem Claici 

  Жива Ђирашки 
Jiva Giraşchi 

24 33o Ника Тирсин 
Nica Tirsin 

  Мита Берар 
Mita Berar 

25 547 Илија Докманов 
Ilia Docmanov 

  Жива Лупшић 
Jiva Lupşici 

26 533 ---------------------    

27 443 Стеван Бељац 
Stevan Beliaţ 

   

28  Јова Радивој 
Iova Rаdivoi 

   

29  Мирко Тимотић 
Mirko Timotici 

   

30  ----------------------    

31  Мита Несин-салаш 
Mita Neţin –sălaş 

   

32 512 Јоца Докманов 
Ioţa Docmanov 

   

33  Лаза Остојин 
Laza Ostoin 

   

34  Ђеорђе Мишић 
George Mişici 

   

35  Гаја Вујић 
Gaia Vuici 
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36  Сава Николовић 
Sava Nikolovici 

   

37 481 Маринко Бошњак 
Marinco Boşniac 

   

38 333 Ранко Савин 
Ranco Savin 

   

39  Јоца Мудрић  
Joţa Mudrici 

   

40  Викентије Лекин 
Vichentie Lechin 

   

41  Лаза Поповић 
Laza Popovici 

   

42 482 Лаза Романов 
Laza Romanov 

   

43  Никола Пајин 
Nicola Pain 

   

44  Јова Томић-Мл 
Iova Tomici- jun 

   

45 499 Мита Живојнов 
Mita Jivoinov 

   

46  Марина Савин 
Marina Savin 

   

47  Јива Арсенов 
Jiva Arsenov 

   

48 326 Ђеорђе Тирсин-Ст 
George Tirsin –sen 

   

49  Ђеорђе Исаков 
George Isacov 

   

50  Петар Пајин 
Petar Pain 

   

51 125 Сава Петровић 
Sava Petrovici 

   

52 448 Тома Шандић 
Toma Şandici 

   

53  Мита Арсенов 
Mita Arsenov 

   

54  Мирко Докманов 
Mirco Docmanov 

   

55  Сава Тирсин- појац 
Sava Tirsin-cantor 

   

                                       Укупно ( Total clasa ) IV + V  класа    =  80 породице ( familii ) 

 Укупно све  класе  ( TOTAL GENERAL ) = 145  ПОРОДИЦЕ  ( FAMIII ) 

Са задебљаним словима ( на именима писаних ћириличном 
азбуком) означене су и породице (део породица) које постоје и 
данас. 
У поглављу” Етнографске промене” књиге “Срби у Араду”, стр. 308( 
Љубомир Церовић Ед. С.С.Р -2007), налазимо информације да : 
Попис 1878 године у Гају је забележио 632 Срба. То потврђује и 
горенаведена табела. 
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 Из истог извора бележимо и податке следећих пописа у 
Араду, које ћемо благовремено образложити документима. 
 Година 1900 – Арад је имао 56.260 становника од којих 
35.531-Мађара, 9556 - Румуна. 5463 -  Немаца и 1439 - Срба. 
У Гају је живело 2796 становника, од којих 1039 - Мађара, 725 - 
Румуна и 792 - Срба. 
1911 – У Гају живело 904 Срба. 
1938 -  Становништво Арада броји 63.183 становника, од којих 
25.997 - Румуна,  19.695 -  Мађара,19.694 -  Немаца и 716 -  Срба, 
док у Гају од 3.960 становника, 2.000 су Мађари, 1.200 -  Румуни и 
725 - Срби. 
По књизи” Статистички подаци о Србима у Румунији”, Љубомира 
Степанова ,стр. 26 . 
1992 – У Араду и Арад-Гају – 554 Срба. 
2002 -  У Араду и Арад-Гају – 602 Срба. 

08.01.1880. На молбу председника, први тутор, Јован 
Аћимов излаже финансијска акта за годину 1879 заједно са другим 
тутором, Роцом Живојиновим, они су добили похвале после 
провере тих аката. 
За годину 1880 били су изабрани као тутори: Лазар Докманов и 
Мија Пајин 
са 7 гласа, док су Иван Влајков и Петар Тирсин добили само 3 
гласа повољно. 

09.03.1880. Потпредседник Иван Нецин-Старији предлаже 
црквеном одборуда одобри суму од 6 форинта као помоћ ” ...на 
молбу нашег презвитера Георгија Николића да се помогне црква 
из Мраморца, која због немаштине ове године не може да 
исплати последљу рату румунској парохији.‖ 
Oвe године број породица које плаћају прирез био је 153. 

25.03.1880   Био је конфирмиран Школски одбор – 
горенаведени. 

08.06.1880 Препоручује Епархијски школски одбор, 
писменом депешом да се ... ‖На крају школске године организује 
конкурс после којег да се заузме учитаљско место у Гају, али 
поштујући правила, искључивши тотално сентиментализам 
неких изабраних‖. 
Одговор Црквеног Одбора из Гаја:‖...ми смо садашњим нашим  
привременим учитељем, Владимиром Лазићем, потпуно 
задовољни, али ако је потребно, бираће један ужи одбор од 4 
представника, а то су: Лаза Докманов, Васа Иванов, Јова Нецин-
Мл. и Мита Катић који ће од Црквене Скупштине поверене им 
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учитељске плате ради у колико могуће им буде, по савести 
њиховој праведан распорес на све општинаре разбацити и 
потом свршени (елаборирани) т.ј.учињени разпорес цркв. главној 
Скупштини на развиђање и одобрење поднети. ‖ 
Исто на тој седници био је именован као перовођа Одбора, учитељ 
Велемир Лазић са платом годишњом од 12 форинта. 

18.01.1881 Се одредило испитивање туторских рачуна, док 
25.01.1881 су се донели закључци и то да  су сви рачуни на броју и 
тачни. Исто се одлучило да остаје Велемир Лазић као учитељ.   
Број породица које плаћају порез је 153. 

07.06.1881  Прва оправка цркве. Радови су се одобрили. 
(Види у Белој књизи – о нашем благу, стр. 11,Љубомир Шандић 
,2011). 

26.10.1881   Дало се до знања да ће се бирачки скуп за 
Сабор Срба одржати 30.10 1881 године у Араду. Арад-Гај са преко 
600 становника има право на 3 делегата. Били су изабрани Алекса 
Сечански, Лаза Докманов и Велемир Лазић.   

27.12.1881   Бирају се нови тутори. Остаје Лаза Докманов, а 
пошто је Мија Пајин дао оставку, биће изабран Урош Нецин. 

03.01.1882   Председник Михајло Путник тражи замену  
чланова у Црквеном Одбору, за оне који су преминули. Андрија 
Влајков, долази Урош Нецин, Прока Пајин, долази Василија 
Арсенов, Петар Тирсин, долази Ђорђе Мишић, док у Школском 
Одбору уместо Мите Исакова, долази Јоца Влајков. 

07.03.1882  Праскурњача Магда Суч, која је била и 
спремачица цркве, тражи повећање плате од 35 на 40 форинта. 
Молбеница се повољно решила. 
Ове године породице које плаћају прирез је 152. 

18.04.1882 Даје се до знања циркуларом од 15.03 1882.... 
председник ”ради –Мандатира Дијачезе Темишварске, да је услед 
болести бившег мандатара Германа Јовановића, од 
Патријаршије за Мандатара Илија Руварац постављен.‖ , а 
затим наставља : 
 ‖ ..председник предлаже: „ да се школско здање покрије почем је 
преко нужно. 
  ... шта ће са Школском башчом, односно пиљком радити, нужно 
би било , да се полак извади да прода и да се школа покрије, т.ј. 
оправи.‖  

29.08.1882   Председник Црквеног Одбора и Скупштине, 
али и парох српске цркве из Арад-Гаја, Михајло Путник,”  ... 29 
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Августа т.г.изјављује пред скупштином захвалу на председништву 
до сада . 
На бившег Председника, Михајла Путника, место буде једногласно 
Јова Нецин Млађи за председника Црквено – Школског изабрат – а 
то привремено.” 
Председник, Јова Нецин, захваљује пароху за положени труд, али 
одмах предлаже да се именује једна делегација, која ће ићи у 
Темишвар и тражити именовање новог пароха. Делегација је била 
у саставу: Лаза Докманов, Мита Катић и Гига Кузманов.                                                                                    

06.12.1882   На предлог Михајла Путника, једногласно је 
изабран као председник,  Јова Нецин млађи, а место 
подпредседника, узима Милан Ружић.  

12.12.1882  Председник изјављује да под бројем 334/г414 
добио одговор од Часне Конзисторије, на молбеницу за 
именовљње новог свештеника у Гају, у којој се:‖ ...предлаже 
Црквеној Скупштини, уз предату молбеницу, Арадских 
Свештенка  филијала ради,  Арад-Гајских Срба, koja  је од Часне 
Конзисторије под бројем 334/414, што ће се у погледу том 
радити. Одборници и Скупштинари по прочитаном питању, од 
Часне Конзисторије да се општина изјаснити има;  једногласно 
решише, да никако под филијал не желе бити, почем ова 
општина има своју цркву, и удобан парохијални стан‖. 

24.04.1883  Клерик, Димитрије (Мита) Којић преставио се са 
епархијском посланицом на место пароха у Гају. 
Прирез су платиле 141 породица. 

08.11.1883   ‖Одборници и Скупштинари, једногласно 
закључише, да свештеник, Мита Којић, никако за свештеника 
свога више не желе имати, и то из разних узрока, у да се 
противу, истог, тужба Часној Конзисторији, односно његовом 
високопресвештенству понети има.‖   

01.01.1884   На предлог председника, ко да буде изабран 
за тутора, за годину 1884, одбор и скупштинари решили: да , стари 
тутор Лаза Докманов даље за тутора пристане.   

14.10 1884  Поново се тужба која се односи на промену 
пароха, поменувши да у супротном у заједници  ‖ ..да свештеника 
Димитрија Којића никако не желимо имати....нека се са решењем 
Адм. Епарх. Одбора на друго место преместити јер иначе у 
обштини мира бити неће и највеће последице можеду 
следовати.‖ 

24.02.1885  После мандата од 6 година, били су изабрани 
нови руководећи органи српске заједнице у Гају. 



 43 

‖ Приступа се избору Скупштинара- Пошто је председник, Јова 
Нецин упозоријо Народ, на закон, где би требало са листаче 
тајно Скупштинаре бирати, но они оће Акламацијом да себи 
своје поглавице бирају. И тако Акламацијама и без ни једног 
противног гласа буду за Скупштинаре на 6 година, доленаведена 
лица изабрата, од ових 8 чине црквени одбор ( њихова су имена 
подвучена ):  1. Јован Аћимов; 2. Урош Нецин; 3. Јован Нецин – 
мл.; 4. Гига Кузманов; 5. Јоца Влајков; 6. Сава Бурназ; 7. Васа 
Иванов; 8. Лаза Докманов; 9. Мија Стефанов; 10. Орестије 
Стефанов; 11. Јоца Тимотић; 12. Аца Остојин; 13. Мија Остојин; 
14. Лаза Пајин; 15. Ђеорђе Попић; 16. Жика Сечански; 17. Алекса 
Сечански; 18. Милош Нецин; 19. Мита Катић, 20. Сава Савин; 21. 
Роца Живојинов; 22. Јова Радивој: 23. Лаза Иванов; 24. Ива Савин; 
25. Мирко Докманов-ст.; 26. Мирко Докманов – мл.‖  
За школски одбор били су изабрани: Васа Иванов, председник, док 
су чланови били. 1. Јова Нецин - Мл, 2. Младен Ружић, 3. Лаза 
Докманов, 4. Жика Сеченски, 5. Мита Катић, 6. Мија Стефанов. 
Следе 6 године активности новог руководства наше заједнице. 
Из следећег види се каква је била бројчана еволуција српских 
породица које су плаћале и школарину 1885 – 1894 године: 
     1885 -146;  1886 - 160; 1887 -162: 1888 -166; 1889 – 165; 1890 – 
161;     
     1891 -166;  1892 - ..    ; 1893 -161; 1894 - 170 ..  
Године 1899 године долази до новог облика држања евиденције 
разних такси. Црквени одбор требао је да надгледа и евиденцију 
државног пореза. Као последица ових промена, у регистру за 
таксе, појављују се и две нове колоне из којих произилази и реалан 
број становништва. 
Примећујемо да ако је у претходној табели Гај имао куће означене 
бројем, сада су улице добиле називе.                                     Таблица 

2  

ред 
бр. 
Nr. 
crt 

Име 
улице 
Numele  
strazii 

Бр 
куће 
Nr 
casa 

Име и 
презиме 
Numele şi 
pronumele 

Др. 
Пор. 
Imp 
Stat 

Шкл. 
Пор. 
Taxa  
Şco. 

Црк 
При. 
Taxă 
bis 

  

 -------- 492 Лаза Докманов 
Laza Docmanov 

    1878 

 Fântâni   25    -  ’’ -       1899 

  216 Урош Нецин 
Uroş Neţin 

    1878 

 Piaţa 
Sf, Ioan 

  16   
   -  ’’ - 

    1899 
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Следи табела са наведеним  75 породица- и број куће, где су 
становали 1878 године и  после 20 година, када су улице добиле 
назив.                                                                                                    
Таблица  3 
     Име и презиме 
 
Numele şi pronumele 

            Адрес               Adresa:   

Бр. куће 
Nr. Casă 
    1878 

  Име и број куће 
Numele  străzii şi nr. casă 
                 1899 

Бр. Душа 
   Nr.Suf. 
   1899 

                 1       2                    3      4 

Алекса Алексин 
Alexa Alexin 

 Оровил – И Креанга 
Orovil – 14    I. Creangă 

     5 

Димитрие Аћимов 
Dimitrie Acimov 

359 Чордо  16 – 17 Тенецки 
Ciorda16-17  Teneţchi 

     4 

Роца Аћимов 
Roţa Acimov 

 Чиорда - 15 
Ciorda -15 

     4 

Гавра Армацки 
Gavra Armaţchi 

 Црквена 
Bisericii- 45  Dunarii 

     7 

Ђока Расенов 
Gioca  Arsenov  

 Пиjaca Sv. Joвaнa 9 
Pţ.Sf.Ioan  9. 

     2 

Коста Армацки 
Costa Arsenov 

435 Пијаца Св. Јована 9 
Piaţa Sf. Ioan 

     6 

Петре Берзован 
Pertru Berzovan 

533 Црквена - 5 
Bisericii – 5 

     2 

Ника Бошњак 
Nica Boşniac 

483 Бунарска - 17 
Kut -Fântânii  

     2 

Сава Бурназ 
Sava Burnaz 

528 Чорда 
Ciorda - - 36 

     5 

Јоца Божи 
Ioţa Bojin 

 Српска - 3 
Sârbească- Anton Pann 

     5 

Лаза Докманов 
Laza Docmanov 

492 Бунарска - 25 
Fântânii – 25 

     4 

Марко Докманов 
MarcoDocmanov 

485 Бунарска - 24 
Fântânii – 24 

     6 

Марко Докманов - м 
Marco Docmanov - ј 

 Бунарска - 28 
Fântânii – 28 

     5 

Ђорђе Гулаш 
George Gulaş 

 Црпска - 44 
Sârbească - 44 

     2 

Јоца Илић 
Ioţa Ilici 

421 Српска - 4 
Sârbească-4 

     2 

Васа Арсенов 
Vasa Arsenov 

334 Чорда 
Ciorda--- 

     1 

Ђоргђе Јованов 
George  Jovanov 

264 Сеглед – 17,Hatman 
Arbore, Szegled  17                       

     8 

Мија Иванов  Чорда - 34      5 
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Mia  Ivanov Ciorda – 34 

Јован Јованов 
Iovan Ivanov 

 Oровил 
Orovil- I. Creangă 23 

     6 

У следечоји табели, име улице биће писан само на стпском језику 
и може се из горње таблице виде се, на румунском и мађарском 
језику. 
           1 2 3 4 1 2 3 4 

Mладен Катић  Српска 7 8 
 

Жива 
Стефанов 

573 Чобанс
ка13 

6 

Миша Ћосићi  П Св. 
Јована   

5 Велемир 
Стефанов 

   Зечија2
9 

5 

Викентије 
Лекин 
Vichentie 
Lechin 

 Orovil-13 
I.Creangă 

     
5 

Ђока Савин 
Gioca Savin 

   Bisericii   
Dunării 
36 

5 
 

 Лекин 
Gioca Lechin 

 Orovil- 9 4 Теодор Савин 
Todor Savin 

   Bisericii 
16 

6 

Урош 
Маринков 
Uroş Marincov 

 Orovil 
25/26 

4 Сава Савин 
Sava Savin 

   Bisericii 
43 

2 

Пера 
Маринков 
Pera Marincov 

 Faurilor -
24 

4 Јова Савин 
Iova Savin 

404 Ret, 8 
Ритска   
Magurel
e 

3 

Уд.Јове 
Маринкова 
Vd.Iova 
Marincov 

 Faurilor 
23 

1  Ђеорђе Савић 
George Savici 

   Szegled 
18 

2 

Јова Нецин-
Ст. 
Iova Neţin –  

217 Pţ.Sf.Ioan 
14-15 

1
0 

Жлка 
Стефанов 
Jica Seceanschi 

439 Bisericii 
25 
Dunării 

4 

Јоца Нецин-м 
Iova Neţin - jun 

428 Pţ.Sf.Ioan 
14 

 8 Арон Сечански 
Aron Seceansкi 

   Bisericii 
34 

7 

Урош Нецин 
Uroş Neţin 

216 Pţ.Sf.Ioan 
16 

 2 Лаза Сечански 
LazaSeceansкi 

578 Păcurari
lor 12 

4 

Кристина 
Нецин 
Cristina Neţin 

 Pţ.Sf.Ioan 
17 

 1 Јоца Симулов 
Ioţa Simuluv 

 Szegled 
11 

6 

Стеван Нецин 
Stevan Neţin 

 Sârb.1 
A.Pann 

 3 Никола 
Симулов 
Nicola Simulov 

 Fântânii 
1 

3 

Арса Остојин 
Arsa Ostoin 

445 Pecica 18 
A Vlaicu 

 3 Сава Симулов 
Sava Jivanielov 

626 Bisericii 
39 

7 

Мија Остојин 
Mia Ostoin 

 Bis. 26  6 Лаза 
Живањелов 

424 Bisericii 
15 

7 



 46 

Laza Jivanelov 

Светозар 
Остојин 
SvetozarOstoin 

 Bis. 25 7 Рада Живојнов 
Rada Jivoinov 

 Bisericii 
40 

6 

Лаза Остојин 
Laza Ostoin 

 Faurilor  
19 

3 Софија 
Живојнов 
Sofia Jivoinov 

 Bisericii  
22 

5 

Лаза Пајин 
Laza Pain 

304 Epurelui 
20 
Fagului 

 6 Моисе 
Живојнов 
Moisie Jivoinov 

 Sârb. 
22 
A. Pann 

 
1 

МанјаПајин 
Mania Pain 

 -  ’’ -      
- 

Арон Тимотић 
Aron Timotici 

 Ciorda 
8 

2 

Петар Пајин 
Petar Pain 

 Ciorda 
44,45 

 3 Исидор 
Тимотић 
Isidor Timotici 

 Ciorda 
8 

2 

Ђеорђе Попић 
George Popici 

408 Ret – 12 
Măgurele 

 3 Штева Тирсин 
Şteva Tirsin 

 Pţ.Sf..Io
an1 

4 

Милентије Рус 
Milentie Rus 

 ----- 1
0 

Султана 
Тирсин 
Sultana Tirsin 

 Ui 29 
Nouă 

6 
 

Мита Пужин 
Mita Pujin 

 Bisericii 
21 

  
4 

Васа Тирсин 
Vasa Tirsin 

 Ciorda 2 

Јова Подоба 
Iova Podoba 

 Sârb. 19   
6 

Васа Гулаш 
Vasa Gulaş 

 Bisericii 
32 

2 

Јова Ружић 
Iova Rujici 

 Bisericii 
33 

  
3 

Петар Труц 
Petar Truţ 

 Sârb.. 
38 

6 

Ђеорђе 
Шедић-С 
George Şedici-  

 Sârb. 34 
A.Pann 

  
5 

Мирко Ћосић 
Mirco Ciosici 

 Orovil 1 
I.Crean
gă 

6 
 

Ђеорђе 
Шедић-М 
George Şedici 

 Fântânii8    
7    

Милка Иванов 
Milca Ivanov 

 Sârb 27 
A.Pann 

3 
 

Петар Шедић 
Petar Şedici- 

 - ’’ - Стева Савин 
Steva Savin 

 Sârb.30 
A.Pann 

7 
 

Миа 
Стефанов 
Mia Stefanov 

519 Orovil – 8    
6 

    

Орестије 
Стефанов 
OrestieStefano 

399 Faurilor 
34 

   
5 

    

Укупно душа , за 75 породица ( total suflete, în 75 de familii ) 1899 
godine :           326            

Ово упоређење је добродошло за студију идентификовања 
позиција бројева кућа, после чега су улице биле именоване . 
Поред тих 75 породица са 326 становника ( душа ), додају се још 
111 породица са 461 становника, заједно 787 становника. 
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Ови се подаци могу видети у регистрима за евиденцију плаћања 
пореза за 1878- 1891 и 1892 – 1904 године, из црквене архиве 
Које су биле активностии тих људи на крају XIX и почетку XX века ?. 
Један од одговора примамо из постојећих каталога,који су 
похрањени у Архив школе бр.10 из Арад Гаја, где је било 
назначено занимање оца сваког ђака. 
Већина су имали занимање: земљорадник или надничар, али се 
прецизирала и пољопривредна грана, углавном оне нове: 
баштованство, виноградарство, то су биле углавном породице 
Бугара, који су се сместили у Гају на крају XIX столећа. Међу њима 
Калчу Христин ( у другим регистрима Ристов, Христов ), са местом 
становања у улици Чобанска ( Пакурарилор ) бр.11, је први којег 
видимо забележеног у ''Протоколу венчаних'' под бројем 5 – 23 
маја 1899 године, поводом  венчања са ...''Кристином Стефанов, 
кћи Жике Стефанова, кум  Никола Драгутинов, исто Бугарин, а 
стари сват Ђорђе Шандић,становници Арад Гаја.''  
Треба назначити, да по запису свештеника Јована Драгојевића, 
средином четврте деценије, Калчу Ристов, борави у улици 
Кампинеану бр 6 – 12 ( а живео је још у улуци Оровил, сада Ј. 
Креанга бр. 14 ) где '' је имао у власништву башту већу од 1 ха. 
Воду за наводњавање узимали су из одводног канала фабрике 
алкохола и квасца, који се називао ''Биди'', скраћеница из 
мађарског језика '' Будушарк '', то јест – смрдљив канал, а којег 
су Срби назвали '' Бегеј '' ( примедба: у овој области , на југу 
Кришане, а посебно на 

северу Баната, поточићи су се називали Јер, ''Ер'' по 
мађарском језику, док су се сви мањи канали називали'' Бегеј 
'', назив од великог канала – Бега), назив који са временом се 
изгубио. 

Кућа са улице Кампинеану бр. 6- 12 и кривина канала 

''Биди'' поред те куће 
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Да би осигурали да ће бити довољна количина воде из канала 
Биди, био је ископан и бунар одмах до  акумулационог резервоара 
из баште, а вода се вадила помоћу коња,'' сећа се Јован Шандић, 
Ристин унук. 

. 
Одводни водени канал из Најмонове фабрике са 3 метара ширине 
и 1,5 метара дубине ( тренутно је пресушио )улива се у Јер и следи 
верно контур насеља стварајући праве углове, један од тих будући 
баш до куће Калчу Ристовог са горепоменуте адресе. 
На сам улазак фабрике и на крај Дунавске улуце на каналу 
оформиле су се две кружне зоне са пречником од 6 . 7 метра, где 
десетинама година уназад, мештани, и не само они долазили су да 
лече реуматизам или, они млађи, само на купање. 
Сада, '' Биди '' је постало значајно место за лечење и провод целе 
ове зоне, богате термалним водама. 
И остали Бугари који су се населили у Гају и били верници наше 
цркве још  су: Никола Ангелов, Константин Петров,   Јордан 
Константинов , Прван Каравач;Ђорђе Драгостинов, Илија Христов, 
Христов Киров, Георге Николов,  заведени у протоколе  до 1914 
године. Као и код Срба, временом биће поправке у писању имена. 
О рубрици место становања пише: на башти или на 
дулоу...Временом су куповали куће у селу али са ..великим 
баштама. 

- ковачи: Мита Путић ул. Црквена бр.19, са правом да 
квалификује ученике и даје документе са печатом; Петар 
Труц ул.Српска  

- млинари( механичари)- Гавра Армацки, ул. Црквена 23; 
Велемир Петровић, ул. Кратка  

- свестране занатлије, као: Јоца Тирсин, Сава и Милан 
Живањелов, који су радили као столари, дунђери или 
лимари. 

- Кочијаши: Јоца Јованов, ул.Црквена 23; Мирко Лупшић, 
ул.Српска  

Године 1904, на седници 18.04/01.05. су се изабрали делегати 
српске цркве из Гаја, који ће свечано дочекати Епископа Српске 
Епископије из Темишвара- др. Георгија Летића. Ови су делегати 
били: Михајло Остојин, Сава Бурназ, Михајло Стефанов, Ђорђе 
Шедић и Велимир Стефанов. 
Који су били закључци тог периода? 

За живот заједнице главну улогу је имао свештеник. Неки 
од њих су чврсто стајали уз своје парохијане, били су пример за 
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њих, вредни и привржени парохији, док су се други теже уклопили 
у парохијски живот. 

Примерни свештеник али и председник црквеног одбора 
био је Михајло Путник. Он је гледао да створи и зближи црквену 
заједницу. Нова црква  требала је да привуче и доведе све своје 
вернике, који су до сада имали заједничку цркву са Румунима ( 
данашњи манастир ). 
Нова црква требала се одржавати, уређивати док су се правила 
дата ( на пример она из 1868 и 1871 године ) морала поштовати и 
примењивати. 

Исто цењени и поштовани били су и свештеници: Исидор 
Николић и Стеван Ђорђевић ( који је млад умро ), док су 
непожељни били: Димитрије Којић, Самуел Поповић и Георгије 
Вујић, те је Црквени Одбор рефератима тражио њихову замену. 

Када су се вршиле измене пароха или у случају смрти, 
замењивали су свештеници  из Арада или Батање, који су служили 
недељом и о свецима. 

Потребно је истаћи и стварање земљорадничких задруга. 
У Поморишију прве овакве институције, као правна лица 

основане су почетком  XX века и то после чега се 10 јан. 1898 
године у Загребу ставио темељ таквој економској организацији 
Срба из Аустроугарске са циљем да припрема пољоприведнике за 
трговинске активности, да их подучава коришћењу повољних 
кредита, да им даје економска упутства.  
У Гају се таква задруга основала 4 марта 1905 године. Добила је 
статут правног лица Одлуком Суднице из Арада , регистроване 
под бројем 7/11/ 1905. На печату задруге, био је натпис: '' 
Задруга сељака Срба из Арад – Гаја са минимлном 
одговорношћу'', пишу у монографији '' Кад Мориш потече кроз 
перо'', Стеван Бугарски и Љубомир Степанов, и настављају : '' 
чланови оснивачи били су: Петар Бошњак, Душан Докманов, 
Младен Катић, Ђорђе Лекин, Андрија Нецин, Пера Остојин, Јован 
Ружић, Светозар Стефанов и Влада Тирсин. 
Први председник изабран био је Андрија Нецин, који је руководио 
активност 10 година- до 1915, а секретар био Јован Ружић. 
У току свог опстанка сменила су се још три председника: Жика 
Стефанов ( 1915 – 1921 ), Јован Ружић ( 1922 – 1925 ) и Светозар 
Стефанов ( 1926 – 1933 ). 
Пошто је задруга добро пословала, број чланова расте, тако да 
до 1922 године било је 52, те је тако задруга имала дуги век. Али 
на састанку  
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На слици Андрија Нецин 
26.03.1933 закључило се, да због 
економске кризе, задруга је у 
немогућности пословања те се 
одлучило да прекине рад. 
Вршећи анализу достављене 
молбенице, III Сектор арадске Суднице 
одлучује под бр. 21/49 из 19.12.1933 
године да се прекине рад задруге и да 
се исто избрише са листе фирми.'' 
‖...16/29 марта 1905 године, Црквени 
Одбор из Арад Гаја извештава 
Темишварском Презвитерату о смрти 
пароха, Стевана Ђурковића 15/28 марта 1905 године‖. 
Одговор се добија”...даје се на знање црквеној заједници, да , до 
именовања новог пароха, у цркви ће служити свештеници из 
Батање: Јефта Петровић и Михајло Пандуровић.” 
 

  ХРАМ ПРАВОСЛАВНЕ СРПСКЕ ЦРКВЕ ИЗ АРАД-
ГАЈА 
       Пише Небојша Попов-садашњи Арадгајски црквени парох  

Српска првославна црква из Арад-Гаја саградила се 
1870/1871 године, али преко српских обичаја црквени храм није се 
славио све до 1905 године. А то је можда тако било пошто српске 
парохије са дасне стране Мориша нису славиле храм. 

Да објаснимо како је дошло до тога да Православна српска 
црква из Гаја добије храмовну славу. 

Године 1905, после смрти Стевана Ђорђевића 
администрацију парохије преузимају два млада свештеника из 
Батање, чија је жеља била да издигну у Гају све што је најбоље, 
најлепше, узвишено, да обнове православне обичаје, да се слави 
храм црквени, да се реже славки колач...Посебно се за то залагао 
млади свештеник, Миша Пандуровић. 

У то се време оснивају « Српске задруге, а они су успели 
да утемеље такву једну задругу са младим члановима парохије. За 
кратко време, када се почела задруга оглашавати, али и уз помоћ 
чланова централне задруге из Загреба, који су дошли у радну 
посету, осетили су се и први резултати. 

У оваквим околностима, свештеници заједно са 
председником Савом Савиним одлучују да у цркви из Гаја уведу 
светковину црквеног храма 6/19 августа на дан Преображење 
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Господњег, а то је слава која је припала цркви из Гаја још од њеног 
освештања. ( Нота- црква је била освештана 17/30 маја 1871 
године, чинодејствовао је свештеник из Батање, Леонтије 
Петровић са пуномоћством епископа Антонија Нака, док је 
епископско освећење учинијо 1906 године епископ Георгије Летић). 
 Да би се црквени храм могао прославити био је потребан 
кум, али то је изискивало велике трошкове, а задруга је била 
млада и без значајних прихода, те је кумство преузео имућни 
верник Мија Иванов. 
 Овде је био позват и српски прота из Арада, Станко 
Жупански, са којим су дошли учитељ Ковинчић и други значајни 
људи тог времена. 
 При резању колача служио је прота са свештеницима: 
Мишом Пандуровићем и Корнелијем Адамовићем. Сваки 
свештеник је одржао проповед. Славље се одржало у дворишту 
Српске вероисповедне школе из Гаја. 
Затим је уследило народно славље до касно у ноћи.  

Од 1906 до 1914 године, сваке се године у Гају славио 
црквени храм са толико интензитета да се у околини знало и чуло, 
те су долазили гости из: Арада, Торње, Батање, Печке, али и из 
других места из Баната. 

У годинама 1914-1917 служило се само вечерње при 
резању колача и освећење кољива и то све у Светој цркви. 

Године 1918, после службе вечерња и резања колача, 
српска омладина из Гаја није се више удаљила од цркве, него су 
остали у црквеној порти, где су се осим српских народних песама 
певале и родољубиве песме као “ Ој, Србијо, мајко мила “, 
“Аустријо, нека нека” , “Бугарска је издаjица”,  
( очекивала се скора пропаст Аустро-Угарске ). 
* ( текст додао аутор ) 
Ој, Србијо, мајко мила                Земљо славе и слободе 
Да би ваздан срећна била,        Све ме мисли Теби воде 
Деца Твоја Тебе воле                 Све ме жеље Теби крећу 
За Тебе се Богу моле                 Све за Твоју чиним срећу 
........... 
 Почевши од 1919 године, у Арад-Гају црквени храм се 
слави у црквеној порти.  
   Дана 18.08.2007 – потписује парох срске православне цркве из 
Арад Гаја, 
                                                                           Небојша Попов « 
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6/19 новембра 1905 године одржало се заседање ( конкурс ) на 
коме ће се изабрати парох.( Биле су многе жалбе против пароха 
Георгија Вујића ). Учествују три конкурента: Корнелије Адамовић, 
Исидор Николоћ и Георгије Вујић. По завршеном испитивању, 
Корнелије Адамовић добио је 22 гласа, Исидор Николић-8 гласа, 
док је Георгије Вујић побрао само 3 гласа. 
Делегат Темишварске Епархије био је протопрезвитер Станко 
Жупански, парох арадски, који је информисао епархију о току и о 
резултатима конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 
II.1.2 – ПЕРИОД 1905 – 1918 

            II.1.2.1 Свештеници 
 
Год. 
Anul 

Свештеник 
Preot 

Тутор 
Epitrop 

Црквењак 
 Crâsnic 

Појац 
Cântăreţ 

Пред, Ц.Од 
Preş.C.Bis. 

1905 Јефта 
Петровић и 
Михајло 
Пандуровић 

Сава 
Живањелов 
Роца 
Живојнов 
 

Петар 
Бошњак 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.05 
1905 
Арон 
Тимотић 
 

12.05.1905 
Сава Савин 
15.06.1907 

6  
Корнрлије 
Адамовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihailo 
Ostoin 
Roţa 
Jivoinov 

7 

8 Младен 
Катић 
Роца 
Живојинов 
 

 

9 Мита Катић 

1910 Миша 
 Сечански 
08.05.1912 

1 Роца 
Живојнов 
Стефан 
Нецин 

Милан 
Арсенов 
 
 
 

2 

3 Михајло Рус Андрија  
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4  
 
 
 
 

Никола 
Симулов 

Нецин 
 
 
 

5  
 
 
Михјло Рус 
Стефан 
Нецин 

Пера 
Бошњак 

6 Арон 
Шандић 
 

7 

14.02.1917 
Корнелије 
Адамовић 
1918 
Миша 
Нецин 

8  

Одлуком из 20 дец/2 јан резултат конкурса улази у легалност, док у седници 
из 13/26 јан. 1906 године био је наименован Корнелије Адамовић као 
свештеник у Арад Гају и то у присуству протопрезвитера Станка Жупанског. 

Више од 12 година он је водио парохију из Арад Гаја као свештеник, 
док је 1917 и 1918 године био и председник црквеног одбора, али и 
скупштине. 

Дошао је у времену када је именован нови епископ, 
Георгије Летић, нови протопрезвитер, Станко Жупунски, а обоје 
претенциозни и метикулозни, те је увек налазио подршку у свом 
раду. 
 Врло важна је била и подршка верника у сређивању цркве, 
а и школске активности, јер ту су биле тешке године Првог 
Светског Рата.  У Белој књизи, може се сазнати што се у том 
периоду реализовало што се тиче црквене некретине. 
 
 Године 1906 априла.25 председник црквеног одбора, Сава 
Савин и парох Корнелије Адамовић шаљу рапорт:‖... да у Гају  
живе 815 становника, који поседују 596 ланаца земље, док порез 
према држави је 5900 круна. ‖ 
 

 1.2.1.а ХРАМ ЦРКВЕНИ  
 
СЛАВА ПОСТАЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНА 

1906 године поново се  прославила храмовна слава. 
Председник изјављује ‖...да за 8 дана следи Преображеније, 
црквени храм.   
Како ћемо организовати и са којим новцем?‖ 
Одлучује се: ‖ Новац од улазница, али и лични допринос. Купиће се 
и сандук пива да се гости часте.‖  
На питање председника кога да изаберу за кума, присутни бирају 
Перу Маринкова. 



 54 

 Адресом бр. 315/225 април 1907 године, упућује се одлука 
Темишварске Епархије‖ ....преме свим манастирима и црквама са 
десне стране Мориша, да у будуће славе црквени храм. Желимо 
да ови скупови буду прилике да се... наш народ што више духовно 
сазидава...не само за лепо појање у цркви и примеран  ред и у 
околини цркве, него да се и тога дана и народно весеље и забаве 
тако удесе, да на њих народ само поуке и користи црпи, то ће 
настојати да ће ружни славски обичаји као што су неумерене 
пијанке око цркве уз злоупотребу освећених звона искорењују и 
лепи обичаји уводе. Згодно ће бити тим поводом приредити по 
подне јавна предавања за народ, певање уз гусле вештих 
гуслара, народне игре и јуначке вежбе и утакмице, а увече беседе 
са певањем и декламовање одабраних, нарочито народних 
песама са представама особито на народне теме, српским 
играма итд. Родољубива певачка удружења из места и близине 
без сумње ће се одазвати позиву појединих црквених општина, 
те ће им у том своју сарадњу пружити... ‖. 
 За Цвети, 1907 године одлучило се да за..‖ Врбицу иде код 
удове Круне Аћимове, док траса са литијама биће до крста ,‖ 
кроз Чордо утцу, а од крста поред старог гробља‖‖. 
 18/31 јула умро је Патријарх Георгије Бранковић. Одлучило 
се да се три пута на дан звони, а у недењу, 22 јула 1907 ‖...да се 
после литургије одржи парастос. Кољиво, за опраштање 
грехова покојника, спремаће се бригом тутора Мије Остојина, 
док ће једна верница набавити литру « спиритуша» да направи 
пиће и понуди мушкарцима‖. 
 Црквени храм 1907 године попримиће другачији начин 
прославе. Црквени одбор одлучује да се на дан славе организује 
народно славље. Колач ће се резати у 2 сата, а као кум био је 
предложен Младен Катић, који је ту част одбио. Одмах се понудио 
Јован Јованов. 
Улазнице нису имале одређену цену, већ су примани новчани 
прилози за цркву. Касири су били именовани Сава Бурназ, Пера 
Маринков и Мија Остојин, док су Ђока Савин и Миша Сечански 
били редари. 
Целокупна зарада била је 45,88 круна, док је трошак износио 91,26 
круна. 
1908 године прихвата кумство Младен Катић. 
Многи и разноврсни су обичаји сваког народа, а код Румуна и Срба 
скоро су идентични. 
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Ниженаведене су две фотографије које приказују обилазак цркве 
кроз порту, а раније се опкол вршио ван црквене порте. 
У периоду 1954 – 1964 године, кумови су били: 
1954 – Љубомир Шандић        1961 – Милена Добросављевић 
1957 – Бранко Симулов           1962 – Неца Милић 
1958 – Младен Живањелов    1963 -  Андрија Докманов 
1959 – Милутин Пајин              1964 -  Иван Стефанов 
1960 – Сава Армацки                ………………………….. 
1966 – Ађелко Шандић            1990 – Љубомир Тави Шандић 
1967 – Дејан Армацки              1991 – Драган и Мима Милин 
1988 – Илија Путић                  1992 – Милан Горник 
1989 – Владимир Тирсин         1993 - .Петар Живан 

      
                        у наставку је приказан чин резања колача:   
 

                   слика 1                                                 слика 2 
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слика 3                                       слика 4 
 

                 слика 5                                 нови кум са      ружом у руци                                       
                                    
                             ХРАМОВНИ КУМОВИ 1994  -  2012 

                  1994    ВЕСНА БИЗАУ   1995 ПОРОДИЦА БИЗАУ                                                     
 

     1996 РАДОВАН ЈАКШИЋ                            1997 МИOДРАГ ВУЛПЕ 
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    1998  САНДА АРСЕНОВ                                  
1999  ЦРКВЕНИ ХОР    
2000  ФЛОРЕНТИНА ТОРКОШ           2001 ЗОРАН И АНЂЕЛА   
 2оо2МИОДРАГ ПАУНЕСКУ                     
2003ПОРОДИЦА ВОШТИНАР                                             

                  



 58 

        2004 ПАРОХИЈСКИ ОДБОР                2005 РОМИНА ЖИВАН 

           
                 2006 ИВАН ПОПОВ                        2007 МИЛИВОЈ ГОРНИК 

                      
             2008 ВОЈА КРИСТИ                    2009 САВЕЗ СРБА ИЗ РУМУНИЈЕ         

                                     
2010 АЛЕКСАНДРА ПАУНЕСК        2011 и 2012 ЉУБОМИР и АНЂЕЛИКА  
                                                                                          ШАНДИЋ                                                                                                                                                                                                       

После резање колача , у порти или њеној близини се обично, од 
1907 године, организовало народно весеље са игранком и 
свечаним ручком. 
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Горенаведене слике ( добио сам их од Лучије Попиајан, ћерке 
учитељице Невенке) приказују нам то славље у црквеној порти , а 
то је било пре Другог Светског Рата. А доле, две баш у току године 
рата ( 1942 ) 
      Тај је обичај остао до данас. Сваке године, 19 августа сви 
Гајчани, мало и велико иду у црквену порту где се ” реже колач и 
где се са зебњом очекује, када свештеник каже ” Подижем ову ружу 
”, оно „ Ја ”, а то је најава новог кума. 

У последње време, онај узвик Ја, замењен је 
са ранијом пријавом будућег кума код 
пароха. Наде још има... 
Ово је група деце са њиховим мајкама, који 
су рођени 2005 године, Луминица Сабау-син 
Рареш; Адина Живањелов – ћерка Јасмина; 
Јасмина Сечански – ћерка Александра; 
Лаура...- син Даријус, али било је и других. 
Срби имају и специфичне обичаје Крсну 

славу, прославу Светог Саве и Српску Нову Годину. 
 

II.1.2.
1 КРСНА 
СЛАВА 
Прву 
светковину, 
коју су Срби 
упознали када 
су прешли у 
хришћанство 
била је крсна 
слава, а то је 
светковина 
која те прати 

целог живота. То је слава која нас 
је уврстила у велику породицу 
словенских народа. 

Патријарх Павле говорио је 
да специфичност крсне славе 
‖...овај наш лепи обичај није 
свечаност појединца, као што је 
на пример рођендан или имендан, 
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обичај који постоји и код хришћанских православних народа, већ то 
представља славље шире заједнице: једне породице, или више њих, 
чак племена.‖ 
Исто као што” Црква слави свој 
храм,мала, домаћа Црква у сваком 
хришћанском дому, у свакој православној 
породици, слави свога заштитника, 
слави своју славу. Слава је, значи, 
саборни духовни догађај,...она сакупља 
чланове уже (зрно )  породице, али и 
шире – сроднике, кумове, суседе, 
пријатеље, али и путнике – намернике 
.... и сваког који тог дана наиђе у кућу 
свечара да честита славу''. 
Слава се помиње још у  веку и то у једној 
народној приповедци, у време владавине 
кнеза Мутимира. 

Историчари и етнолози 
подржавају две теорије о пореклу славе. 

Прва теорија односи се на стари римски култ, лара, који је 
био адаптиран хришћанству. 

Друга теорија подржава да је то поштовање старих 
Словена према боговима заштитницима домаћинства (веровање 
пре преласка у хришћанство )  Други сматрају да  је слава настала 
као:прослава оног светитеља,  за чију светковину његов  прастари 
је прешао у хришћанство. 
( По Моја слава Свети Никола,БЕСЕДА,  Нови Сад, стр.15 – 19 ).       
 Истраживајући поређењем у Србији и Мађарској ако је 
слава иста код породица са истим именима као код мојих Гајчана, 
закључио сам да је тачно у преко 80%. 
Разлика је произишла губљењем тог обичаја током генерација исто 
и због мешовитих бракова (жена Српкиња), природним путем (када 
нема мушких потомака ) или чак одбијањем прославе крсне славе. 

Приказаћу славе породица из 
Гаја, по евиденнцији године 
1933: 
 
СВЕТИ НИКОЛА:  
Армацки, Влајков, Савин, Ракић, 
Маринков, Арсенов, Петровић, 
Јакшић,                               Којић, 
Ружић, Бурназ, Шандић, 
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Симулов, Драганов, Живојинов, Иванов. 
Фотографија реализована 1955 године о Светом Николи у 
породици Миливоја Иванова, који је позвао свештеника, Милорада 
Илића да освети кућу и све оно што је спремно за славу.  
То је обичај који се и данас очувао у више наших места. У Гају је 
нестао 
На слици су: појац, Жика Стефанов, затим породица Иванов: 
Ленка, Миливој, и деца, Агата и Новица и свештеник, Милорад 
Илић. 

  
CВЕТИ ЛУКА 
Ђукић  
 
СВЕТИ ЈОВАН 
Нецин , Живојинов, Лупшић, Тирсин, Остојин, Бошњак , Кузманов, 
Михајловић, Јоргован, Иванов, Новаков, Докманов, Стефанов, 
Сечански, Тимотић, Недучин, Орвош, Бајић. 
 
СВЕТИ ЂОРЂЕ 
Пужин, Бељац, Поповић, Рус, Секулић, Јованов, Станојев. 
 
СВЕТИ  СТЕФАН    
Живањелов  
 
СВЕТА ПАРАСКЕВА  
Пајин, Лупшић, Ненадов, Живојинов, Арсенов. 
 
СВЕТИ АРХ. МИХАЈЛО  
Селичан, Катић, Милић, Станојев, Комлошан. 
 
СВЕТИ АНДРИЈА  
Сечански. 

Протећи ову евиденцију примећује се да постоје породице, 
које се појављују код две –три крсне славе. Пратећи правила, али 
и објашњења у том погледу. Једно од њих је да када неко наследи 
кућу свекра, он преузима славу коју овде затиче, али ако неко 
наследи кућу и овде се пресели, он са кућом добија и славу. Други 
су пак незнајући стару славу, преузимали неку нову. 

Да не заборавимо да напоменему да славе носе читав 
милениум јер су први подаци о њима изнесени још 1018 године  ( 
византијски историчар Кодрин ) .  Предпоставља се да је почетак 
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славе био још у VIII веку, у периоду покрштавања Срба, за време 
владавине кнеза Мутимира.( Моја слава, БЕСЕДА,Нови-Сад) 
Поновићу речи Патријарха Павла- ..‖врата куће била су отворена 
сваком рођаку или обичном пролазнику. Вечера је била повод да 
се сакупе: деца, кумови, сестрићи, ближи рођаци, ређе су 
долазили СВЕЧАРИ из других кућа‖  
Ј ело се спремало по могућностима сваког, али ипак као за 
највеће славље. Служило се и пиће, али најлепше је било када се 

певало. Сви народи 
имају лепе песме, а као 
ми Срби мислим да 
нико нема.. 

На жалост, 
данас ретко ко слави 
крсну славу. То су само 
старци, дедови или по 
неки родитељ..Одавно 
свештеник не улази у 
кућу свечара да освети 

за тај дан: колач, као хлеб живота, вино, као крв Исуса Христа, 
жито ( кољиво ) као васкрс – симболично зрно умире да би 
васкрсно у хлебу насушном, али забрињавајуће је и то да на 
светац заборавља. Заборавња се да је до скоро икона кућног 
свеца била закачена на зиду куће чији је заштник био. 

Година 1998, о Светом Николи, мој кућни светац. Ако је до 
скоро ( 1990 ) код мене долазило 10 – 15 гостију, сада нас је само 
шесторо, уја Миливој, ујна Марика, свекрва Марија, ту је отац 
Вељко, ја сликам а супруга Анђелика је ван собе. Види се на зиду 
икона Светог Николе. 

II.1.2.в СВЕТИ САВА 

 
Године 1174 родио се трећи син у 

породици кнеза Стефана Немање, Растко, кога 
цели српски род зна по монашком имену '' САВА 
''. Он је свој цели живот подарио српском 
народу и радио на унапређењу свих домена 
живота своје  пастве. Он је поставио темељ 
онога што и данас има у верском, културном, 
школском животу. 

Утицај култа Светог Саве доказан је и 
чињеницом да је Синан Паша наредио 



 63 

спаљивање његових моштију које су донешене из манастира 
Милешево на највеће узвишење из Београда – Врачар. 
Али култ Светог Саве није нестао, него се још више распламсава . 
Умро је у Трнову ( Бугарска ) по повратку са друге посете 
Јерусалиму, дана 14/27 јануара 1236 године. Тај се дан 
прибележио у српском православном календару као дан Светог 
Саве, оца српске цркве и школе . 

Први се пут славио Свети Сава као покровитељ школе 
1812 године у Земуну. Године 1823, кнез Милош Обреновић 
наређује да се дан Светог Саве запише као Школска слава у 
Србији. То је било преузето и од српских места аустроугарске зоне. 

Химна Светог Саве ( Ускликнимо с љубљвљу ) била је 
написана 1839 године, а први пут је отпевана у Сегедину. Свака 
прослава Светог Саве отпочиње овом химном.  

И у нашем Гају се славио дан Светог Саве. 
Први запис о прослави Св.Саве налази се у записнику са седнице 
Црквеног Обора из 10 јануара 1901 године.( то не значи да је прва 
прослава). 
Председник Миша Нецин у присуству одборника. Младена Катића, 
Мије Иванова, Лазе Докманова и Никола Бошњака али и школског 
старатеља Светозара Остојина отвара седницу на којој ће се 
расправљати о начину прославе Св, Саве. Ево неколико главних 
проблема:                                          ''    -     Цена улазница ?  

Решење: 30 филера по особи, док за породицу 1 форинт или 2 
круне. 
- Како ће се штампати позивнице и како користити новац 

сакупљен том 
приликом ? 

      Решење : позивнице ће се штампати на српском и мађарском 
језику, а добијени новац ће се користити за школски барјак''..... 

-  Председник позива господина Андраша Корнакера, 
власника кафане из места, да за ту прилику донесе јела и 
пића и по коју цену. 

      Решење : '' Ја се обавезујем, каже господин Корнакер, да 
донесем добра јела и пића, вино ћу донети раније да се проба; 
цена новог вина биће 30 пара, док ће се старо вино плаћати са 
40 пара. Исто се обавезујем да за свој трошак осигурам 
осветлење као и све што је потребно за послугу: чаше, 
стољњаке. У име те обавезе потписујем ''.                                                       
- Одбор пита тамбураше из места: ако су сагласни да 
свирају са осталим тамбурашима ( присутним ) и за какву цену ? 
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            Одговор месних тамбураша био је негативан. 
       Решење: председник и школски старатељ ће из Арада 
обезбедити тамбураше. 

- Треба изабрати одборнике који ће продавати улазнице. 
        Решење: представник школе биће Велемир Стефанов, док 
из Црквеног Одбора биће Лаза Докманов и Светозар Остојин 
До 1947 ‖... Ишли смо у школу лепо обучени, са емоцијама, 
причала ми је мати. Учитељица, Невенка, поновила је са нама 
све што смо спремали . Држећи се за руке по двоје полазили смо 
у цркву. Овде смо присуствовали Литургији, после чега смо са 
свештеником, литијама и крстом, са учитељицом и осталим 
верницима прелазили поново у школу. Овде, на постољу 
катедре, свако је од нас рецитовао на велику радост наших 
родитеља. ( Мама је била ученица Српске школе у Гају у периоду 
1933 – 1938 године ).  
Тог дана поподне, у Српској Сали била је игранка, СВЕТОСАВСКИ 
БАЛ”. 
Тако се годинама прослављало. 
Неко време, после 1947 из познатих разлога , прослава се 
одржавала само у цркви, и то као обична литургија. Постепено су 
почеле да се чују песме и рецитације деце из Гаја, која су славила 
Светог Саву. 
1981 године, Зоран Шандић ( на слици ) рецитовао је 10 строфе 
песме  

” Свети Сава ” која говори 
о животу светитеља, док 
последња строфа је подстицај  да 
се чува сећање на Светог Саву 
’’.Савино су тело Турци сагорели      
И његов су пепо на ветар изнели  
И где год је трунка пепела му 

пала                                                 
Ту је нова љубав pоду засијалa           
Данас цело Српство његов                                                                                                                                                                                                                              
                                спомен слави 
Ускликнимо с љубављу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
.            Светитељу Сави‖ 
 

Зоран Шандић                              
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Родитељи, а посебно старији, поред свештеника Светозара 
Најдана,Брaнислава Станковића, Живе Милованова и Небојше 
Попова учили су децу пригодне текстове за тај дан. 
На прве две слике видећете децу , генерација 1980 , а на остале 
децу године 2009 . 
Ђурђевка Шандић, Милена Шандић, Радован Милин, Драгослав 
Катић, Радован Јакшић, Славојка Понта, Светлана Шандић, 
Вишеслава Путић, Снежана Путић, Луминица Шимон, док се доле 

са стране виде Миливој и Јасмина Симулов. Слике су из 1988 и 
1989 године о Светом Сави, деца са оцем Станковићем. 
Иначе, било је и друге деце, која нису на слици као: Адријан Креца, 
Раду Вулпе ( Докманов ), браћа Зоран и   Миливој Лициз ( Пајин ), 
Дејан Живањелов, Алин Остојин, Јасмина Јеркошан Сечански, 
...после су били: Миливој Горник, Весна Бизау ( Лупшић ), Богдан 
Житару, ...мало касније: Радмила Живањелов, Дарко и Горан 
Воштинар, Марко Милин, ....док  последње године: Јасмина 
Живањелов, Тања и Јасмина Недучин, Деспина Милин, Дара 
Милин, Ана Марија Шандић, Јелена Шуба Шандић, Мируна Тирсин, 
Ана Марија Журжуц Арсенов, Богдан Угрон Станојев, који се виде и 
на слици... има их још и мањих и већих....али чији су родитељи 
заборавили наше обичаје. 

    
     Јелена Шуба Шандић                 Јоана и Марија Радука Шандић 
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        Дарко и Горан Воштинар                Јасмина и Тања Недучин 
 

      
                 Дара Милин                              Богдан Угрон Станојев 
Од 2002 године на овамо светковина Савиндана попримила је нов 
облик. После посебног програма посвећеног светитељу, где 
учествују и уметничка друштва из Арада и других српских места. 
Млади свештеник Иван Попов и   његов колега са Института,      
певају « Ускликнимо с љубављу, а.К.У.Д.Сава Текелија из Арада-
2009 изводе сплет народних игара, слике доле: 

Програм се одржао у сали Луткарског позоришта у Араду. 
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Затим следи Светосавски бал.Слике са бала 2009 године- у 

ресторану Бучеђи 
Епископ Георгије ( 1908 ) ‖ Да би се од заборава сачували 

главнији догађаји у овоподручним српским православним 
парохијама и манастирима, који се тичу свете цркве, школе, 
црквене општине и народа нашега, у тим парохијама....ради 
тога да би се свеколики црквено - народни живот наш са свима 
својим важнијим појавама и кретањима свагда држао и 
евиденција ради поуке постреке потомству и ради сталног 
надзирања да ми бројно, имовно, здравствено, интелектуално и 
морално напредујемо или назадујемо.... 
Потребно за очување наших црквено народних добара у 
евентуалним грађанским парницама, што је навластицеу ову 
епархију од великог значаја, особиту по иметку црквени и 
школски, належе се да са 01.јан 1909 године оснују ПАРОХИЈСКИ 
ЛЕТОПИСИ«11/24 новемра 1907 године- 
Потпис: епископ Георгије.‖ 
А даље инструкција садржи све што треба да се уведе у Летопису.( 
веома важно за монографије, број верника, ђака, иметка итд). 
Многе су цркве држале такав летопис 

У свом рапорту из 1909 , прота Станко Жупански помиње 
да се у Гају ради на оваквом летопису, али у богатој архиви Гајске 
цркве нисам нашао ни један једини том. Али зато је остало доста 
података у осталим записима, али и у ” живим ” летописима о 
животу и обичајима у Гају: 
У наставку ћемо се позабавити још неком обичајима. 
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II.1.2.1.г БАДЊЕ ВЕЧЕ И БОЖИЋ  
 
Један стари обичај јесте и паљење бадњака за Бадње-вече.  

Бадњак се свечано ложи у знак 
сећања на ватру коју су по 
народном предању витлејемски 
пастири наложили у пећини у којој 
се родио Исус Христос, да би 
огријали божанско новорођенче и 
његову мајку. Бадњак се такође 
може тумачити као симбол крста 
на коме је Христос распет, при 
чему топлина ватре симболизујуе 
спасење за људски род које је, по 
хришћанском веровању, 

омогућено Христовим распећем. 
Гранчице храста се донесу, у рано јутро у цркви, а носу се  и у 
кући. 

Јутро Бадњег дана је познато по « положнику «, а то је прва 
особа која ти уђе у кућу. Пожељно је да та особа буде мушко.  
Обично је код нас ишао деда,  са унуком код најближе родбине да 

честитају Бадњи дан. 
  Увече свештеник посвети гране бадњака а затим упали « 
бадњак « ( храсотове грање ) док сваки учесник, добија, неколико 
храстових гранчица увезаних са црвено-плаво-беом траком. Док 
гори, поју се пригодне песме, коринђа се. 
Колико варница, толико среће у овој кући. 
Колико варница, толико новчића, 
Колико варница, толико овчица 
Колико варница, толико прасића и јагањаца 
Колико варница, толико гушћића и пилкица 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
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И највише здравља и весеља. 
Дуго времена обичај тај је био запостављен. У цркви је 

била украшена јелка и то као традиционални обичај. 
Посла паљења бадњака, деца се разилазе у коринђе. Први 

иду они најмањи, које прате родитељи или деде и мајке, који носе 
торбицу за јабуке, орасе и колаче. Овако коринђају: 
                               Ја сам мали коринђаш 
                               Дај ми газдо шта имаш 
                               Вина , ракије 
                               Божић је код капије. 
.                              И једну велику кобасицу 
.                              Да је турим у торбицу 
                                              *** 
                                  Ја сам мала Ката                                    
                                  Отворте ми врата 
                                  Ја вам желим много среће 
                                  И пријатно Бадње Вече 
                                            *** 
                               Божић, Божић. Бата 
                               Носи киту злата, 
                               Да позлати врата. 
.                              Једно буре вина 
                               Да су деца мирна 
                               Један чанак меса 
                               Да су деца бесна. 
                                          *** 
Следила су деца од 10-14 године, обично у паровима, или у чете 
неколико њих, који су коринђали. И њих је пратио један старији, 
зван ” бундаш ”. 
Неки су ишли са звездом, пратио их је исто бундаш 
Прва фотографија датира из 1940 године а деца су коринђаши: 
Анђелко Ђорђевић, Анђелко Живањелов и Петар Јоргован. Они су 
обучени у стихаре, два бела и један од плавог сомота, носе 
цилиндричне капе од картона. Податке дао нам је Анђелко 
Живањелов , који је те далеке године  
ишао као ” звездаш ”.                                                                                          
Последњи пут са Звездом се ишло у Гају 6 Јануара 1980 године 
(25 дец. 1979 ), сећа се Зоран Шандић. Ишла су четири дечака 
које  су пратила два родитеља, као губе или бундаши. 
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Дечаци били су Мима Милин, као ИРОД, Марчел Мирослав Опреа, 
као ГАШПАР, Драган Милин, као БАЛТАЗАР, Зоран Шандић, као 
Мелхиор, на другој фотографији,  док бундаши су били: Здравко 
Милин и Јован Шандић ”. 

Фотографије:прва 06.01. 1940        друга 06.01.1980 
У Гају сваки Србин има своју малу ризницу: успомена, 

слика, бележница, одеће и друге. 
Анђелко Шандић, поред књиге ( пример - Историја Српскога 
Народа – штампана 1940 ) и слика, има једну свеску са песмама, у 
којој пише о редоследу појања и декламација за оне који иду да 
коринђају са Звездом и са Вертепом.  
 

 
 
Са Вертепом: Рождество            Са Звездом : Рождество 
                      Орације                                          Орације 
                      Сијазици                                         Дјева днес 
                       Ракила                                    Слава вовишњим Богу 
Са Вертепом, тамо шесдесетих година прошлог века су још 
омладинци коринђали. То су Вертепи, весници рођења Христовог. 
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Лично сам томе присуствовао као посматрач заједно са породицом 
мог деде Младена Живањелова 1960 – 61.  
Из тог периода вертеп је заборављен,  пошто број оних који су 
знали читати на српском језику, а временом и говорити наш језик, 
je опао код омладине, а у наше време ( 2011 годинс ) чак и нестао. 
Ко су Вертепи, весници рођења Христовог ? 
У групи Вертепа поред три пастира (Теодор, Станко и Деда Губа) и 
три мудраца са Истока (Мелхиор, Гашпар и Валтезар) учествује и 
цар Ирод који је хтео да погуби Богомладенца бојећи се за свој 
царски престо. Наредио је мудрацима да се врате кад пронађу 
новог цара и да му кажу где је, да и он може даре однети. Анђео је 
јавио мудрацима да се врате другим путем да спречи Иродову злу 
намеру. 
Као Вертеп, који је заправо пећина где се родио Исус, била је 
кутија где са игром лутака су се приказале сцене овог догађаја. 
 

                                                                                   
Давно у Арад Гају на Бадњидан: 
''- Примите коринђаше. - Да!  
 Уђу у кућу, Ирод, Три цара, и један који ради са луткама. 
Ирод ( црвени цилиндер на глави):Од куда сте ви трију царева, 
куда путујете, како је име ваше и коме носите даре. 
Гашпар ( црн цилиндер) :Ја сам цар Гашпар из Персијске стране. 
Валтазар ( жут цилиндер ) : Ја сам цар Валтазар, из Бабилонске 
стране. 
Мелхиор ( плав цилиндер ) : Ја сам цар Мелхиор из Арапске 
стране. 
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Гашпар . Видео сам звезду на истоку и познао сам да нам се 
родио нови цар на царевину, идемо да му се поклонимо и дарове 
да му однесемо. 
Ирод : Ја сам цар и нема цара преко мене. Сва земља дрхти од 
мог страха. 
Мелхиор : Тај цар који се родио владаће на небо и на земљи, а 
звезда која нас је овамо донела, стајаће на пећину твога града 
Витлејема. 
Ирод : Идите и га распитајте, кад га нађете јавте ми и... да и ја 
идем да му се поклоним. 
Волтазар : Чувај се Ироде од гнева Божија. 
У својој књизи '' Вертеп или Бетлехем '', аутор: др Весна 
Марјановић 
 јануар 2009. године пише: ''Вертеп или Бетлехемари, бетлемари 
су христијанизоване варијанте обредних поворки младића, које су 
пред Божић обилазиле домаћинства у неким нашим крајевима. По 
својој морфологији и садржају, обичај је христијанизована форма 
коледарских обредних поворки и новијег је датума. Реч вертеп 
јавља се у XIII веку под називом "врътъпъ" а у значењу места 
рођења Исуса Христа (пећине)''. 
А оно што у највећем броју породица, сви укућани су се окупили 
око '' Воће '', лепо накићеној су коринђали   '' Рождество ''. 
 Био је свечани тренутак, особито за породице које су биле саме у 
месту становања. 
                      Рождество твоје, Христе Боже наш, 
                           возсија мирови свјем разума 
                   в њем бо звјезда служашчи звјездоју учахусја, 
                        Тебе клањатисја, Солнцу правди, 
                        И Тебе вједјети с висоти Востока, 
                                  Господи, слсва тебје 
Kao прастаро коринђе било је ” КОЛЕДО ”. То је, предпоставља се, 
најстарији опход свих кућа, који су Срби, као и други словенски 
народи, сачували из прошлости. 
Реч ” КОЛЕДО ”понавља се после сваког стиха, понавља се оштро, 
као наредба, то изводи група од шест коледара, који су изводили и 
врсту игре са тешко изводљивим фигурама. 
У  XVI – XVII веку коледа су била забрањена, јер на територији коју 
су Турци заузели сматрало се да су те игре подстицај на побуну. 
У Монографији Арада ( Аrad szab. Kir varoso monographiјo dr. 
Somogy Gyla), др Шомоги Ђула, поглавље о Србима, које је 
написао Мојсије Коларов говори се о коледу. 
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Та се тема преузеле и у новини» Застава « из Новог Сада 1912 
године где је аутур чланка описао неколико коледа, које су извели 
Гајчани у Новом Саду. 

Музика и текст колед          Коледари – у Нивом Саду 

У свијој књизи» Лицем за сунцем «, Душан Дејанац «, добар 
пријатељ Гаја даје опширнији увид ових коледа ».. ако су ту и тамо 
биле познате коледарске песме, играчке фигуре биле су тотално 
заборављене, да само у зони Арад и Арад-Гаја су некако биле 
очуване. 
Пример текста једне коледе:   

Отварај врата    
Врата су од злата 
Златом позлаћене 
Свилом накићене 

У његовој књизи налазимо, описане, четири игре које прате текст 
коледа. Слике ове илуструју не само игру, него и одећу и став тих 
коледара. 
Новосађани су тада, 1912 године, послали у Араду, да би 
забележили те игре и песме, професор играња, Николу Кечанског 
али и хоровођу сељачког хора из Новог Сада, Љубишу 
Михајловића. 
Демонстрацију игара извели су Јоца Клајић и Алекса Дођан са још 
два играча. Свима је било неко 60 година, а играло се у « четворку  
Они су саветовали Новосађанима да те игре могу да изводе само 
сељаци, који могу да издрже то што те игре изискују.  
Као финансијска помоћ, помиње се Милош Илић из Арада, који је 
био пчелар и који је био дародаваоц цркве из Гаја. 
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II.1.2.1.д.  СРПСКА НОВА ГОДИНА 
Прослава по Српском календару Нову Годину, тако како 

чика Миливој Бурназ каже '' онај прави '', прослава коју српске 
породице славе, у сам круг породице или организовано у неком 
ресторану. 

Пре скоро пет векова, за време папе Грегоријана, научници 
су израчунали да има грешка у календар, па су са 13 дана раније 
одредили датум прелазка у нову годину, а календар добио име по 
папи – Грегоријански календар, док тај постојаћи, носио је име 
Јулија Цезара - Јулијански календар. 

У том петвековном периоду, постепено све државе, 
административно  прешле су на нови календар. Румунија и 
Југославија су то урадиле 1919 године. Ако административно се 
решило, православна црква је 1923 године, окупила у Истамбулу 
све представнике тих цркава да реше тај проблем. Румуни су 
пристали за нов календар а Срби су наставили са старим 
календаром. И тако, 14 јануар по новом календару је 1 Јануар- 
НОВА ГОДИНА –по старом календару. ‖ ..шта је та 
галама?..пита пуковник Бадулеску,  министар спорта.  ''Мењао 
се календар'', одговара чика Миливој Бурназ, у то време, војник  у 
Букурешту, оног зимског дана када, се, то у  Букурешту 
најавило, а на улицама су биле мале нејасноће. 
''Који је прави ?'' Пита поново министар...'' па наш, одговара чика 

Миливој.‖ 
80-тих година, прошлог 

века, у локалу Мурешул из 
Арада, две или три године 
узастопно су се Срби из Арада 
и околине сакупљали да би 
прославили Нову Годину. 

Настала је пауза од 
неколико година. Затим, 199  
године, је омладина, коју је 

организовао Љубомир Живањелов, наставила ту традицију, а 
почевши од 2002 године Нова Година се прославља са масовним 
учешћем и младих , али и старујих. Често су са Србима биле и 
породице наших пријатеља, Румуна и Мађара. Овакве су прославе 
организовали Љубомир Шандић, а касније и Драган Воштинар ( 
сва три споменута организатора су на фотографији дочека 
2009/2010 године). Њима су помагали и сарадници из Гаја: Олга 
Вулпе, Владимир Тирсин, Миријана Угрон а и други. 
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Са богатом трпезом, у лепо уређеној сали, са музиком која је 
сваком по вољи, а особито се истичу « кола «, провађа се до зоре.  
Пева се и честита « Срећна вам Нова Година « и Многаја лета., «. 

 
Музика је веома важна, исто и певачи па весеље, радост, по неки 
ритам, па душа, па крв па...слике говоре 
Следе обичаји који су и код Румуна углавном исти. 

 
II.1.2.1.ђ СВАДБА 
Свадба започиње када су послати ‖ буклијаши ” да зову 

госте у сватове. То се ишло неколико дана пре свадбе.  
На сликама су три буклиjаша: Mиливој Иванов, Вељко и Љубомир 
Шандић. 

 Фотографије нису случајно постављене. На првој је то 
сада најстарији наш житељ, 98 године, следећи, Вељко, је први 
братић најстарије мештанке, Агрице Путић, 95 године, они живе и 
данас(08.07.2010). Трећи је Љубомир , који јаше коња. 

Углавном, буклијаш је јашећи посетио будуће позвате, а 
имао је са собом чутуру и лепо окићен штап. (на трећој слици , иза 
буклијаша се може видети дечак , Јован Шандић, са чутуром и 
штапом, који помаже  сликању).  Бицикл је одувек била велика 
пасија чика Миливоја, а сада му бицикл служи као помоћ и осланац 
при ходу. Он држи лепо окићену чутуру у левој руци 
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Младенци су се прво венчали у општини, затим у цркви а 
све се завршило са свадбеним весељем, које се обично одвијало у 
младожењиној кући под шатор или у некој већој просторији. 
Временом се то « преселило « у ресторан или неки клуб. 

Сватови су долазили са каруцама , а на те две 
фотографије се добро виде младенци, затим лепота коња и 
пешкира, које су ткале и шарале млада и њена мајка. На коњским 
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хамовима су била звонцад и прапорци, а тек умешност кочијаша 
видела се у начину на ком су « пратили «, играли на месту, , 
окретали се у месту или правили « осмице «...право уживање. 
...али било је понекад и са  аутомобилима и они украшени лепим 
пешкирима и венчићима од цвећа. 

Често се дешавало , пошто се црква налази у центру 
места, да сватови пређу сав пут, од младожење, до кума, па даље, 
по младу а затим до цркве пешице, са циљем да би сви видели 
младенце, а поготово младу, било да је била из места, било да је 
као нову упознају. 

Оркестар је свирао, сви су излазили на улице, често се и 
заиграло у колу, док су буклијаш, али и други одговорни нудили 
гледаоце ракијом из флаше... 

Обично се ишло код фотографа ( сликара ) или је долазио 
код куће да слика младенце – саме, па са кумовима, са рођацима, 
пријатељима, комшијама... 

Осим младенаца, на сликама доле, виде се и кумови. Имају 
везане два привеза( две кошуље ), од младе и од младожења. 
Девер и стари сват ( старојко ) имају по један привез. Привез носе 
и кума и деца њихова,, па старосватица, деверуша ( ако је случај) 
Привез носе и буклијаш и кочијаш и свекар и свекрва ( њима млада 
везује ). 

     
на слици, десно: доле, деца. Будимир Живањелов,старо сватов 
син,  Анђелика Герман и Јован Михајловић, кумов син. 
Први ред:  Марика Живањелов, старосватица, Љубомир Шандић, 
старо сватов син, Ружа Стефанов, млада, Радомир Тирсин,  
младожења, Ержебет и Радомир Михајловић, кумови 
Други ред: Миливој Живањелов, старосват, Ружица Живањелов, 
Вељко и Ђурђевка Шандић, старосват.Тоша Стефанов, 
свекар,Ђура Јованов,  буклијаш.                                               
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Наравно да су врло важне биле и куварице. Једна је од њих била 
главна, одговорна за укус наређеног јела, док су остале,помагаче 
 

              
 Припрема за свадбу трајала је неколико дана. Често пута је 
трошак око припремања био исти са трошком саме свадбе. Клали 
су се свиње, теоци, живине. Месили су се фини резанци за супу, 
ситна теста, младина торта...Остале торте су доносили гости. 
Сваки је пресекао своју торту и делио осталима, док су и ови 
давали њему, а то је значило да оно шта је на твојој тацни остало, 
то си носио кући, а то је било већ јутро. 
Док се припремала свадба сви су помагачи вечерали код младе 
или младожење, ти, су исти остали после свадбе, да распреме и 
доручкују, а да се и веселе. 

Кум се пратио кући, али не у каруцама, него, некако да 
изазива смех и шалу. Често се употребила дрљача или плуг, а код 
куће на улазу  
 требало је да испуни неке задатке.  

Све се то виђа у горе приказаним фотографијама.  

Прва доручак, а друга праћење кума. 

Последњих 50 година број свадби, венчања, је све мањи, а мeђу 
Србима скоро их нема.То се види и у доленаведеној статистици у 
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периоду 1950 – 2000 године . Ако у првој деценији годишње је било 
преко 10 венчања. постепено тај просек се смањио, па у 4-ој 
деценији спао под 5, и тако је стигло данас мање од  2 венчања. 

Период     Број 
венчања 

Младенци 
    из Гаја 

Обоје Срби 

    1907      11       6           6       

1907из Батање један младен. 
1907 din Batania unul din miri  

      4        4 

1931-1940      49      27      23 

1941-1950      34      26      22 

1951-1960      23      11        6 

1961-1970      15        6        3 

1971-1980      15        3        - 

1981-1990       25        3        3 

1991-2000      14        7           1  

Наставићемо са обичајима, крштењем, сахраном и парастосом. 
Али пре тога мало статистике.  
Један век1900 – 1999. 
У овој таблици се могу видети број венчања, крштења и сахрана 
(по подацима из ...црквених протокола). 
 

Год. 

Anul 

Венч 

Căsă 

Рођ 

Naş 

Мртв 

Morţi 

Раст 

Creş 

  

    1 

 

2 

 

  3 

 

  4 

 

   5 

   1    2      3   4          5 

1900   6 35 20 +15 1956 3   8 11 -  3 

      1   6 37 26 +11     57 1   3   8 -  5 

      2   9 35 29 +14     58 1   6   8 -  2 

     3 11  36 20 +16     59 3   3   8 -  5 

     4   6 30 16 +14     60 1   2   7 -  5 

     5 10  38 33 +  5     61 3   2   9 -  7 

     6 10  45 27 +18     62 1   1   9 -  8 

     7 11 39 29 +10     63 1   3   7 -  4 

     8 12 40 33(19) +  7     64 2   -   8 -  8 

     9   9 49 41(27) +  8     65 -   2 12   -  8 

   10 13 44 31(15) +13     66 -   3 11 -  8 

   11   9 38 27 +11     67 - 12     6 + 6 

   12   6 34 19 +15     68 -   4   9 -  5 

   13   5 35 26 +  9     69 2   6 13 -  7 

   14   9 43 30(12) +13     70 1   5 11 -  6 

   15   1 19 37 -18     71 1   8   6 + 2 

   16   - 18 20 -  2     72 1   5 14   -  9 

   17   - 14 18 -  4     73 1   2 12 -10 
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   18   2   5 28 -23     74 1   4 13 -  9 

   19 16 19 15 +  4     75 1   2 13 -11 

   20 11 20 20   -     76 2   3 14 -11 

   21   4 22 19 +  3     77 1   3 13 -10 

   22 lipsă 25 12 +13     78 3   4   7 -  3 

   23 ‘’ 14 12 +  2     79 1   5 10 -  5 

   24 ‘’ 12   5 +  7     80 3   4 10 -  6 

   25 ‘’ 20   8 +12     81 1   3 14 - 11 

   26 lipsă 19 13 +  6     82 1   3 14 - 11 

   27   9 19 Lipsă      83 2   4 12 -   8 

   28 10 18 ‘’      84 2   1   7 -   6 

   29 11 18 ‘’      85 1    2 13 - 11 

   30   9 22 ‘’      86 -   3   7 -   4 

   31  10 16 Lipsă      87 3   5   8 -   3 

   32  3 14 11 +  3     88 4   3 10 -   7 

   33 10 12 17 -  5     89 3   2 10 -   8 

   34   3 14 15 -  1     90 8   5   7 -   2 

   35   6 14 18 -  4     91 1   2 12 - 10 

   36   2   9 10 -  1     92 1   2   9 -   7 

   37   5   8 11 -  2     93 3   -   7 -   7 

   38 11 15   17 -  2     94    3 14 - 11 

   39   3 15   9 -  6     95 1   1   5 -   4 

   40   3   5 10 -  5     96 3   2 10 -   8 

   41   6   9 12 -  3     97 3   2 10 -   8 

   42   1   6 13 -  7     98 1   1   7 -   6 

   43   7   3 10 -  7     99    -   4 -   3 

   44   3   3   7 -  4 2000    1   5 -   4 

   45   4   8 11 -  3     01 2   2   8 -   6 

   46   3   7   8 -  1     02    1   7 -   6 

   47   4   4 11 -  7     03 1   1   9 -   8 

   48   2   7   8 -  1     04 4   6   3 +  3 

   49   2   4   6 -  2     05 1   1   3 -   2 

   50   2   5   9 -  4     06    1   7 -   6 

   51   1   8 10 -  2     07 2   2   4 -   2 

   52   3   5 10   -  5     08 1   2   7 -   5 

   53   1   8  11 -  3     09    1     

   54   4   2   8 -  6  2010     

   55   3   7 10 -  3      

 

Велики број рађања у првој и другој деценији праћен је и великим бројем  
мртвих, а највећи број оних до три године- видите у загради. 
А болести које су проузроковали смрт су ( у периоду 1900 – 1920   
- код деце: урођена слбост, грчеви, запалење плућа  запалеље 
мозга, катар у цревима. 
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- код младих: туберкулоза и тифус 
- код старих: старост, сушица ( туберкулоза ), рак, срчана болест 
 

II.1.2.1.е КРШТЕЊЕ 
Крштење је Света тајна којом човек постаје хришћанин и 

члан цркве. Само крштен човек има право на све остале тајне и 
обреде у цркви. Бројни су обичаји везани за ову Свету тајну, а ми 
ћемо овде изнети оно, што је верски потребно и исправно, и што је 
важно за цркву, почев од самог рођења детета  
По правилу цркве, требало би,да свештеник чита молитву 
породиљи, првог дан, када роди дете, затим осмог дана после 
рођења, када се детету даје име, и, када постаје оглашени. То се 
може видети, у протоколима крштених, у другој колони « година, 
месец и дан; рођења и крштења и миропомазања»,  и затим 
четрдесетог дана, када се врши оцрковљење детета (уношење у 
цркву). Међутим, прилике и околности су у пракси задржале само 
један моменат везан за ову Свету тајну,: а то је само крштење.  
По протоколу крштених цркве из Арад-Гаја, гледајући моју 
породицу читамо: 

Тек 
број. 

                      Година, месец и дан Крштени 

       Рођења    Крштења  
И  мировања 

      Име                        
... 

 1 1900  јуниа  22 1900      јуна  25      Петар 

 14 1923  дец    21/ 
1924   јан      3 

дец 25/  јан   6      Вељко 

   4 1947   нов  2/15 нов 10/  нов 23    Љубомир 

 
Сада је обичај да 6 недеља после рођења обави чин крштења У 
случајевима када се сматрало да здравствено стање новог 
 

  
рођеног није добро, чин крштења се одредио много  раније   
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Фотографије са крштења, прва лети , друга зими, трећа и четврта, 
мировање. 
Често у албумима или кутијама са породичним фотографијама 
наилазимо и на слике са сахрана.. 

 
II 1.2.1.ж. САХРАНА 
Привеђе, се обично одржава две вечери у кући покојника 

Свештеник је служио сахрану. Има случаја када су позвата више 
свештеника да служе, а понекада и румунски , пошто су многе 
мешовите породице. А после се читао опроштај. До пре неке 
године, та служба, се одржавала у авлији покојног. Сада у капели 
гробља. 

                   На привеђу                                        на служби                  
Мртвачка кола су са десне и леве стране имала по 3 човека који су 
пратили или «носили. Ако је, рецимо умрла неудата девојка, онда 
су око кола пратиле по три девојке у белом оделу 
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        Погреб неудате девојике                     Обични погреб 
 

II.1.2.1.з.  ПАРАСТОС 
 

Православни Хришћанин 
својом природном смрћу не 
престаје бити члан Цркве. Он 
тада, кроз смрт само одлази из 
земаљске Цркве у небеску. А и 
земаљска и небеска Црква 
јесте једна и јединствена 
Црква Христова, Тело његово. 
Парастос Ђуре Станојева             

 
Дакле, шта је парастос ? То је један од заупокојених чинова Цркве 
православне, који се у одређене дане и времена служи за 
упокојење душа наших уснулих сродника.Парастос је реч грчког 
порекла(Парастасис) и значи: дати подршку некоме), стати уз                                                   
некога, заузимати сеи посредовати за некога, јер се у овој служби 
Црква молитвама заузима и посредује пред Богом за своје умрле 
чланове  Када се деси, дакле, да неко од наших сродника отиде ка 
Господу, онда му следују парастоси у трећи, девети и четрдесети 
дан после смрти, као и на пола године и годину. Парастоси општег 
карактера, који се врше за све “од памтивека уснуле оце, праоце и 
сроднике наше“, обављају се на ЗАДУШНИЦЕ,дане посвећене 
мртвима.Сви ови парастоси у Хришћанству добили су дубоко 
духовно значење. Тако, парастос у трећи дан символизује 
тродневни боравак Христа у Гробу, а врши се и у част Свете 
Тројице, као саме суштине наше Хришћанске вере. Деветине – 
опет се врше  због девет чинова ангелских, са молитвом да се 
душа умрлог приброји њиховим чиновима. Четрдесетница се врши 
у част Вазнесења Господњег у четрдесети дан по Васкрсењу. 
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Годишњи парастос врши се на сами дан упокојењ. Истина, 
полугодишњи и други парастоси, могу се померити неки дан раније 
или касније, али четрдесетодневни никако, јер је он од посебно 
великог значаја за душу умрлога.                                                                                        
За парастос се припрема куванo жито, заслађена медом или 
шећером, свећа и чаша вина којим се прелива кољиво (и гроб, ако 
се парастос врши на гробљу). Кољиво нас подсећа на васкрсење 
умрлога, јер по речима Христовим, као што пшенично зрно да би 
изникло и дало клас и зрно, треба прво бацити у земљу да тамо 
иструне, тако се и тело умрлога предаје земљи на иструњење, да 
би потом васкрсло за будући живот (Види I Koр. 15,36). Мед или 
шећер у кољиву символизује сладост добра будућег живота, а 
упаљена свећа означава да је умрли прешао из мрачног 
земаљског живота у вечни живот светлости и истине где сија 
светлост лица Божијега.( док. Из Богослужбени живот- сајт 
Саборне цркве из Ниша 2012 )  
И у Гају поштује се тај ред, Трећег и деветог дана се одржава  код 
куће или на гробље,   се даје за помену уснулог. Порастос на 
«четрдесет дана «се одржава у цркви и је обично пете недеље од 
смрти члана породице. Свештеник саопштава недељу дана раније 
о парастосу, да би верници били обавештени а и они да даље  
разносе оглас.'' 
Учинитељ парастоса донесе свећу, кољиво, затим колач са свећом 
и чашу  вина. У последње време ( 30 – 40 године ) даје се свећа са 
пешкиром, колач и флаша вина у броју оних  који учине чин 
парастоса : свештеник, појац, црквењак и хоровођа.  
После службе се даје као за поману парче колача, кољиво, чаша 
ракије или вина за покој душе умрлог. 
Важан парастстос је на Спасовдан у част палих хероја нашега 
народа.  
У Гају служба се одржава пред спомен плочу палим Србима из 
Гаја у оба Светска Рата. Слава Им! 
Истог дана, поред Арадске тврђаве, се служио ( слика доле ), а сад 
на гробљу ''Помениреа'' где има и један споменик, парастос умрлих 
заробљеника у споменутој тврђави. На слици видите учеснике 
службе 1995 године. Слава Им! 
На дан Духова и на Храм Црквени - Преображење Господње - 
после трећег обиласка, на женски улаз помињу се ктитори и 
приложници Светога Храма. 
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Душан Докманов, Драгутин Остоин, Анђелко Живањелпв, Милан 
Пужин, Иван Симулов свештеници: Жива Милованов, Стеван 
Рајиж и Небојша Попов 
  (  Duşan Docmanov, Dragutin Arsenov, Angelco Jivanelov, Milan 
Pujin, Ivan     Simulov şi preoţii Jiva Milovanov, Stevan Raici şi Nebojşa 
Popov.) 

Један обичај којег се сећaм, 
о ЂУРЂЕВДАНУ – 
поливање девојака. Данас 
је то заборављено 
На поливање девојака, све 
до неколико године после 
пете деценије прошлог 
века, ишло се са 
тамбурашима,( слика је из 
1941 године ), певало се и 

гледало на начин како ће их девојка примити....нека је била 
поливена водом из пуног ведра, а та је била лења девојка, која се 
још није пробудила.Сасвим ретко, последњих година прошлог 
века, онако срамежљиво, са парфемом у џепу је понеки дечак 
ишао да «полива» девојке.  

I.1.2.1.и ДОВИ 
Закључићемо набројавање обичаја  описом дана Духова ( Дови ) 
године 2010. То је била светковина која доказује везу, сродство и 
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споразум Срба и Румуна из Гаја.  
Реципрочне посете црквама 
врше се и о Божићу, Светом 
Сави и Преображењу.Прва 
слика приказује излазак литије 
на жито 
Следеће слике приказују 
светковину о Довима 20 јуна 
2009 године.              

 

први – ред Освећење житног класа    Плету се венчићи 
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други ред - Полагање венчића на крстове неба и заобилазак 

цркве   

тречи ред -Улазак у румунску цркву    Бацање жита по 

изласку из цркве            
 
МОБА – обичај који је скоро нестао. 
Познајемо два аспекта. Радови као узајамна помоћ, више 
породица или комшија ( другова ) о жетви, брању кукуруза и ручни 
радови за израду девојачког штафира. Обично су се 

сакупљале девојке код 
једне од њих где су везле и 
плеле. 
'' Обично смо се окупиле нас 
пет» каже Анђелка Шандић 
( р 1922 ) « а то код Смиље 
Рус. Долазиле су и 
Видосава Рус, Видосава 
Кузманов и Цветинка Моц. 
Шиле смо, причале, певале. 
Лепо је било''. 

Девојке саме или уз помоћ њихових мајки шиле су јастучне 
навлаке, пешкире, стољњаке са монограмима док су испред 
шпорете везле «куварице, везле су и чешљаре, салветиће, 
дозиднице испред лавора. 
” Куварице ” су имале извезене поруке као: ” Ја сам куварица 
млада па незнам шта ћу куват сада ”, док су нa дозидницама 
испред лавора биле извезене поруке: ” Добро јутро ”, ” Рука руку 
мије, образ обадвије ” 

Пун орман оваквих  радова 
фотографисао сам код 
породице Даринке Пајин и 
њене ћерке Будинке 
Јакшић. Код њих сам видео 
и радове старије од једног 
века, које је израдила 
Милица Пајин Сечански. 
Све што видите на 
фотографијама је 
снимљено у кућама оних 
који су их израдили. 

Вратимо се у време и прегладајмо црквене регистре. 
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Запажамо да је једна од посебних преокупација била и 
продаја столова, који су се 
ослободили када је 
дотадашњи корисник умро или 
напустио заједницу. 
Најчешћа метода коришћена 
за продају била је лицитација, 
као најкоректнија. Дешавало 
се више пута да се због 
лицитација учесници буду 
незадовољни. па чак и мање 
свађе. 

По другој методи одређивала се вредност стола ( по месту где се у 
цркви налазио ), продавао се наследнику покојног ( ако је тај 
тражио ) или су се вадиле картице ( по некад штапићи или ценкуше 
) (Тако се то радило, па све до данас). 

Да би сви били задовољни, председник Сава Савин и 
свештеник Корнелије Адамовић шаљу Епископији предлоге који се 
односе на начин продаје столова. Адресом К538/439 из 1907, 
Епископија тражи конкретне предлоге . Ниже ћемо навести 
предлоге, који су били одређени, одобрени и примењени: 
‖1907 на седници 2/15 септ. Одлучило се да: 
- столови ће се оценити као сума новаца 
- старији ће имати предност. 
- изузетак чине прва два стола у мушкој и прва два стола у 
женској цркви, који ће се продати само наследницима. 
- ако неко жели да купи други стол, моћи ће ако ће стол којег већ 
има, преда цркви. 
Ево неколико цена: за стол из певнице                   - 140 круна 
                                 за први стол код мушкараца  - 120 круна 
                                 за други стол код мушкараца - 110 круна...'' 
Следе затим више критеријума за оцењивање столова у 
зависности од «н« услова. 
Од продаје столова добијале су се знатне суме новца за црквени 
буџет.  
Временом ови критеријуми су се често мењали. 

 
II. 1.2.2. ИНСПЕКЦИЈЕ 
13/30 јуна 1908 године, прота Станко Жупански, кога је 

опуномоћила Епархија, врши визитацију ( инспекцију ) цркве у Гају. 
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Тада је попунио један формулар ''Извештај'', а и писмени 
''РАПОРТ''  од 16 страна и 134 питања која су се односила на: 
датум изградње цркве, унутрашње и спољно стање, свештеника и 
ђаконска одежда, присуство верника на службама а поготово ђака 
и учитеља, присуство на часовима веронауке и друга питања. 
Ево неколико одговора на питања из Извештаја: ( фотокопија прве 
сране доле) 

1. последња архијерејска канонска посета била је 12/25 септ. 
1889 године. 

2. последња протопрезвитерска визитација била је 10/23 маја 
1906 године. 

3. била је зидана 1870 – 1871 године 
4. била је освећена 
5. од јер. Леонтија Петровића, пароха батањског 17. маја 1871 

( по налогу епископа Антонија Нака ) 
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А на питање : када је и од кога освећен ( олтар ):  23 окт. 1906 од 
епископа 
Др. Георгија  

- присуство народа на службе:   добра је 
- присуство омладине               :   слабо је 
- ђаци поје на службу                :   да 
- поред учитеља постоје и други појци:   да 
- да ли се народ исповеда        :   не може се констатовати 
- колико школа има у селу        :   3 
- основних                                   :   3 
- од које године постоји најстарији регистар:   1871 
- где се налази пахрањена архива:   у парохијском дому 

З
акључен у Арад Гају, дана 17/30 јуна 1908 године 
Потписују: 
Корнелије Адамовић                                            Станко Жупански 
    Црквени парох                                                 Окружни презвитер 
Наравно, ова '' визитација'' је утрошила 12,40 круна. 

После тих извештаја, који су имали део у облику текста 
закључило се да ће бити потребно да се дају и теме за студирање, 
пошто су се констатовале и омашке. Као на пример: ''Који је узрок 
да се исповест не реализује онако како треба  и какве методе 
треба да се користе за решење тог проблема''. Године 1909 
саставио се један нови ''Извештај'' презвитера Станка Жупанског, 
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после визитације 22.08.1909 који је имао 154 питања, а на питање  
''која је ситуација Летописа?'', пише '' Постоје, сада се попуњују''. 

Исто се ове године увео и формулар који се односи на број 
чланова који ће ући у састав Темишварске Епархијске Скупштине и 
то, у односу на целокупни број верника. 
У табели видите број представника Арада и Арад Гаја за бирање у 
Епархијској скупштини.   

              Арадски презвитерат                     Prezviteratul aradean 

Nr 
rt. 

Име парохије 
 
Numele parohiei 

     број                             numărul 

   душа   
sufletelor 

представника 
reprezentanţilor 

1909 1912 1909 1912 

  1.          Арад - Arad 1367 1398     2    3 

  2.    Арад Га ј-  Arad Gai   877   904     1    1 

У наставку представљамо 
таблицу Арадског 
презвитерата, састављену по 
адреси бр. А 705/484 из 1909 
године,где се виду општине 
Презвитерата, број верника и 
делегата по општинама, за 
Скупштину Темишварске 
Епархије. 
Осим три општина, Батања, 
Деска и Ђула, које сада се 
налазе у Мађарској, све остале 
припадају и данас Арадском 
презвитерату. 
Примећујемо да број српског 
становништва јесте много већи 
у местима које данас се налазе 
на територији Мађарске. 
 
 
 
 
 

 
 
           Арадски презвитерат 
             Prezviteratul Aradului               
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Бр. Име Цр.Об.           Душе    делг. 
Nr.NumeleCom. Bis     suflete  reprez. 
1.   Arad        Арад               1.367    2 
2.   Arad- Gai Арад-Гај           877    1 
3.   Batania    Батања        3.071    6          
5.   Desc        Деск             1.670     3 
6.   Giula        Ђула            2.492    4 
 7.   Ketfel       Кетфељ       1.363     2 
 9.   Monoştur Моноштор      374     1   
10.  Nădlac     Надлак           249     1 

                          11.  Nagifola   Нађфола       974     1 
14.  Pecica      Печка            182      1 

                         16.  Saravale  Саравола    1.428     2 
                         18.  Sânicolaul Mare  
                               Велики Симиклуш        335     2 
                         20.  Sânpetru  Семпетер   2.204    4 
                         21.  Turnu       Торња            357    1 
                         23   Felnac      Фенлак        1.070   2 

6/19 апр. 1911 свештеник Корнелије Адамовић саопштава 
председнику црквеног одбора из Арад-Гаја да црквена заједница 
броји 893 верника. Исте године после официјалног пописа 
произилази да у Арад-Гају живе 904 Срба ( Срби у Араду- Љ. 
Церовић, стр.308 ).  

Види се нека разлика између та два 
извора, вероватно из објективних 
разлога. 
Извештај из 1912, 7/20 јула попуњује 
код тачке 96 « када у последњих 10 
година визитације је вршио окружни 

презвитер: 
10/23.05.1906;17/30.06.1908;22.04.19
09; 

10/23.06.1910:7/20.06.1911;Станко 
Жупански. 

Ове су визитације биле прибележене у једном регистру ” Књига о 
визитацијама са прибелешкама недостатака». 
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На слици горе, види се прва страница ове '' књиге ”, где су 
забележене визитације у годинама 1908 – 1917 презвитер, Станко 
Жупански и 1921 – 1938 презвитер, Урош Ковинчић. 
Визитације су се завршавале и са писменим рапортом, који су од 
велике важности. Приказаћемо цитате из тих рапорта у наставку, 
из неколико поглавња. 
Из поглавља  VI –О нашој заједници                                               
По евиденцији Темишварске Еперхије, године 1897 ( прва колона ) 
и Карловачке Митрополије, године 1900 ( друга колона ), стање 
становника у Гају било је следеће. 

          колона           I                                II 
a).  Мушкарци                         379                           362 
b).  Жене                                 413                           382 
c).  Свега                                 792                           744 
d).  Породица                         156                           158 
e).  Куће                                  156                           156 
У периоду 1899 – 1908 године саставила се следећа табела одакле 
се види пораст српског становништа у Гају: 
 

   Бр. Година 
Anul 

Бр, рођених 
NNăscuţi 

Бр. мртвих 
N morţilor 

Бр. венчања 
Ncăsătoriilor 

      1.   1899    48   31      10 

      2.   1900    36   20       6 

      3.   1901    37   26       6 

      4.   1902         35   29       9 

      5.   1903    36   20      11 

      6.    1904    30   16        6 

      7.   1905    38   33      10 

      8.    1906    45   27      10 

      9.   1907    39   29      11 

     10.   1908    40   33      12 

   384  264      91 

Примећује се, да између 1896 – 1899, број становника, се 
приметно смањио, са 48 особа. 

Из друге табеле 1899 – 1908 године, произилази пораст 
становништва са 120 особа, а то значи годишњи раст од 12 душа. 
 
Поглавље VII       - Живот и стање народа.  
                         ( онако како произлази из рапорта ) 
‖ Имовно стање појединих наших Срба са свим задовољава, јер је 
ретка српска кућа, која не би имала своје властите земље, а уз 
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то још арендира, те, тако, може да живи, са својом породицом. 
Неколико, само газда има у Арад Гају, који поседују по 100 јутара, 
иначе је, стање имовине у средњу руку. 
Народ наш, је врло вредан и марљив. Куће махом чисте, 
окречене, дворишта почишћена и уредна. Код бољих газда су 
куће веће и лепе. Код малих газда је мало лошије, али све лепо и 
укусно. Ретка је српска соба, у којој не би вредна домаћица 
разастрала леп ћилим која је она сама откала, па јој милом годи, 
када похвали њену муку и труд ‖. 
Рапорт има на крају следеће речи : 

“Као што видимо, ми Срби  додуше бројно растимо, али 

видимо сваким даном, како туђанштина бројно насељава, 

зато памет у главu, пазите на себе добро, пазите на кућу 

своју, чувајте своје, туђе не дирајте. Сложите се и 

помажите један другога, знајући добро: ” ГДЕ ЈЕ СЛОГА , 

ТУ ЈЕ И БОЖИЈИ БЛАГОСЛОВ ”.  

 
Година 1914, јуна 15/28 убијен је Франц Фердинанд, 

престолонаследник царевине, а са њим заједно и супруга Софија, 
а то је била, само, искра која је проузроковала Први Светски Рат. 

Већ други дан, после тог догађаја, добија се наредба са бр. 
224, коју шаље Епархија и која гласи : ''Са дубоким жаљењем 
јављамо, вам, о тешком удару којег је добила Царевина, 
приликом атентата у Сарајеву, где су били убијени 
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престолонаследник Франц Фердинанд и његова супруга Софија. 
Тражи се постављање црних застава и забрана билокакве 
прославе у току 8 дана. 29 јуна/12 јула одржаће се парастос 
њиховим величанствима''. 

Неколико дана касније дошла 
је наредба да се распреме зграде 
школе и анекси за могућу војну 
употребу. Искао се списак са рођенима 
од 1898 године, до 1914 године, 
ситуација учитеља, те позив 
становништву да под пушком иде на 
фронт. 

У том периоду – некако 
почетком 1916 године, почела се чути 
једна омиљена песма ( тада илегално 
), ТАМО ДАЛЕКО- оригиналан текст 
нашао сам у архиву цркве :                                       

Taмо далеко        
Далеко крај мора               
Taмо је српска војска  
Taмо је љубав моја 
Певала се и варијанта 
Taмо далеко 
Далеко крај мора 
Taмо је земља моја 
Taмо је Србија. 

  
 Песма испољава љубав према отаџбини, носталгију према 
обичајима и породици српског војника, који је обавезан да пође 
далеко од своје куће и да  пева на острву Крфу. Сада,  песма има 
више варијанти. Оне се певају са разним оркестрима ,  пева се и 
хорски у свим местима где живе Срби. 
Говорићемо поново о црквеним звонима. 

Та су се звона, непосредно пред рат, подигла у црквеном 
торњу ( види у књизи Наше благо, Љубомир Шандић, издање 
''Viaţa arădeană '' Арад, 2011. поглавље Прича звона. ) 
Тада се одредило да: 

- звона ће користити само хришћани 
- звона ће бити коришћена за оне који су умрли природном 

смрћу. 
- За првог покојника звониће се бесплатно. 
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 Неколико месеци после дизања звона, почео је рат и то 
једно звоно које је остало после реквизиције, често се оглашавало 
за оне који су умрли на бојном пољу. 

 Рад пароха Корнелија Адамовића, био је, веома цењен од 
верника али и од надлежних, а произилази из бројних рапорта 
састављених у току тих година. Било је нужно одржавати морал 
верника у том времену, када су бриге и немаштине биле део 
свакодневнице. 

 1917 године заједница одређује Корнелија Адамовића као 
председника Црквене Општине. 

Тек се рат завршио, а Гај је потресен страшном вешћу – парох 
Корнелије Адамовић се обесио. Не зна се узрок, али из извештаја 
проте Станка Жупанског, претпоставка је, да је тог 
22.12.1917/02.01.1918, парох имао тренутно губљење памети.    

 Oд тог догађаја почињу несугласице, што се тиче, 
коришћења звона. Правила су била одобрена од Синода 
архијерејског, број 81/94 из 1914. 25. новембра. Црквени одбор 
одбија молбу Јулке Адамовић, попадије да се звони о парастосу, 
те она упућује молбеницу Епархији. 
 Одговор је био следећи ''... одлука Црквеног Одбора из 
Арад-Гаја са бр. 1 из 6/19. 01. 1918 се поништава, а ако се одбије 
ова одлука, председник ће бити отпуштен и да се услиши молба 
удовице да се звони за парастос покојник''. Црквени Одбор одбија 
да услиши одлуку Епархије. 

Корнелије Адамовић је био сахрањен у гробљу из Гаја . 
Велико звоно, поклон Нике Бошњака, са ликом Светог 

Николе, које је остало после реквизиције, огласило се више пута за 
оне који су умрли на ратишту, далеко од њиховог села. 
            Али, на срећу, неки су се и вратили као : Бранко Катић, који 
се одселио касније у Америку, Влада Тирсин, Светозар Поповић, 
али после 10 година. 

За све хероје из Првог Светског Рата, хорско друштво '' Слога 
''..уградило је спомен плочу са њиховим именима, године 1934, а за 
хероје погинуле у Другом Светском Рату, плочу су уградили 1988, а то 
су урадили људи који су радили на оправку цркве те године. ( Плоча се 
може видети у поглављу о друштву Слога ). 

Живот заједнице био је потресен. Страхоте рата, одлазак 
мушкараца на фронт, а они, су били главна радна снага, донеле су 
само невоље и сиромаштво. 
 После смрти Корнелија Адамовића, Епархија темишварска 
дала је наредбу, ко и када ће служити у Гају, све док одређени 
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свештеник, Миливој Јовановић се неће вратити са ратишта (он је 
добио дозволу од Министарства Рата ). Али он...се више никад 
није прејавио. 

 
II.1.3. ПЕРИОД 1918 - 1929  

 
После Корнелија Адамовића број свештеника који је 

долазио и одлазио био је ..........то се види из следеће табеле.  
 

Год. 
Anul 

Свештеник 
Preot 

Тутор 
Epitrop 

Црквењак 
 Crâsnic 

Појац 
Cântăreţ 

Пред,  
Preş.  

1 
918 

Белон 
Милосављеви
ћ 
Пантелимон 
Досек 

Милентије 
Рус 
Стеван 
Нецин 

 
 
 
 
 
 
 
 

Арон 
Тимотић 

Миша  
Нецин 

 

 

      9 Кап. Стеван  
Поповић 
Симеон Пикић 
Сергеј 
Јовановић 

Јосиф 
Арсенов 
Младен 
Поповић 
 
 
 
 

1920 Урош 
Ковинчић 
Парох 
арадски-
привремено 
 

      1 Петар 
Шандић       2 

      3 Влада 
Тирсин 
Душан Пајин 
 
 

Паулина 
Шандић 

      4 Кап. Лукиан 
Лукин 

Петар 
Армацки 

 
За време рата и рад црквених органа био је осетно слабији. 
1925 Михајло 

Стијановић 
Мирон 
Кочубанов 

Душан 
Докманов 
Пера 
Остојин 

Петар 
Армацки 

  

      6 Окт.1926 
Стефан 
Стефанов 
 
 
 
 
 
 

     7 Љубомир 
Филиповић 

Петар 
Остојин 
Милан 
Живањелов 
 

     8 Јеромонах 
Сергеј 
Јовановић 
 

Миша 
Сечански 
Светозар 
Стефанов 
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Марта месеца 1918 године почиње реорганизација и 
Скупштине, а и Црквеног Одбора у смислу новог избора чланова, 
чији су мандати од 6 година истекли, затим, замена оних који су 
дали оставку или су се упокојили. 
Ево састав нове Скупштине изабране 18 марта 1918 : 
!. Миша Нецин – 43 гласа ( гл.); 2. Мија Остојин- 38 гл.:3. Милентије 
Рус – 32 гл,: 4. Иван Иванов – 29 гл.; 5. Ђока Нецин – 29 гл.; 6. 
Јован Иванов 28 гл.;7. Светозар Остојин – 28 гл; 8. Милутин 
Сечански – 28 гл; 9. Светозар Стефанов 27 гл; 10. Сава Бурназ – 
27 гл; 11. Сава Арсенов – 26 гл; 12. Роца Живојинов – 23 гл; 13. 
Јоца Остојин – 23 гл; 14. Никола Нецин – 23 гл, 15. Жика Стефанов 
– 21 гл; 16. Јова Сечански – 21 гл; 17.Ђурица Тимотић – 21 гл; 18. 
Јова Стефанов – 21 гл; 19. Мања Пајин – 20 гл; 20. Мита Лупшић – 
20 гл;  21. Христофор Којић – 19 гл: 22. Милан Подоба – 10 гл. 
23. Арон Шандић – 18 гл.                        
Црквени одбор изабран 13/26 маја 1918 сачињавали су: 1. 
Милентије Рус:  
2. Јосиф Арсенов; 3. Роца Живојинов; 4. Светозар Остојин; 5. Сава 
Бурназ;  
6. Жива Стефанов; 7. Милутин Сечански. 
Председник је био Миша Нецин, подпредседник: Светозар 
Стефанов. 
Школски одбор: 1. Јован Иванов - председник; 2. Пера Маринков; 
3. Ђура Нецин; 4. Мија Остојин; 5. Јован Стефанов;  
 

II.1.4 СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА ИЗ АРАД ГАЈА У 
ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА   РАТА 
 

Нова држава са перспективом нових закона, донела је до 
стварања нове духовности. У Гају су се све три националности, 
које су бар два века заједно живеле, добро слагале без икаквих 
несугласница. У том смислу не постоје документи, али постоје 
сећања људи из Гаја. 

Међусобно поштовање, осећајност, карактерисале су 
сељака из Гаја, био он Србин, Румун или Мађар. То је доказано 
међусобним венчањима, када су цркве дале сагласност и 
благослов. 

Српској заједници стиже све више документа на румунском 
језику, ређе стижу на мађарском. Пример 
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’’ Am onoarea a Vă comunica, în următoarele din dispoziţiunile luate 
pentru sărbătorirea zilei de 24 ianuarie /st. v., 6 februarie stil nou. Acele 
puncte cari Vă interesează pentru executare: 
1.).... 
.... 
4.) La ora 10 ½ toţi directorii şcolari vor ţine o conferinţă despre  
însemnătatea zilei, ca zi a Unirii Principatelor şi primul pas spre unirea 
tuturor românilor.... 
   
Arad,la 04.021920                                                       Semnătură 
primar‖ 
Имам част да Вам саопштим  следеће неколико наредби које су 
се донеле за прославу 24 јануара/ ст. кал, 6 фебруар по новом 
календару. Ево наредбе које Вас интересују: 
1). ...  
... 
4). У 10 ½ сати, сви школски директори држаће конференцију о 
значају дана Уједињења Принципата, као први корак уједињење 
свих Румуна .... 
 
Арад 04.02.1020                                                             Потпис 
градоначелника 
 У истом документу следио је и списак са празницима ( када 
се није радило ) религиозним, али и државним. Следе проблеми 
наставе са новим правилима. 

16/29 02. 1923 Школски Одбор добија од Српског 
Викаријата из Темишвара текст и ноте Националне Химне 
Румуније; ( делимично ) 
 
                                                           Trăiască Regele. 

                          Trăiască Regele               ......                O, Doamne Sfinte, 

                          În pace şi onor                                       Ceresc Părinte, 

                          De ţară iubitor                                       Întinde a Ta mână, 

                          Şi-apărător de ţară.                               Pe ţara Română 

 

После трасирања граница, Банат је био подељен на три 
зоне, које припадају трима државама. Две године, становновници 
су могли да оптирају  у којој ће држави ( по националности ) 
живети. 
 Немам податке да је неко из Гаја оптирао за Краљевину 
Срба, Хрвата и Словенаца, државу скоро формирану. 
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 Били су истомишљеници и они богати и они мање имућни. 
Добро су размислили и остали на месту. Они су заволели место где су 
више од два века градили породице и домаћинства. Нису од ниkог 
тражили милост. Ни чак од својих, од којих су се некад растали тражећи 
земљу, слободу и веру. За све то скупо су платили, невољама и својим 
животима. Ништа нису без зноја и жртве. То треба да се поштује и 
цени, да знају и наши потомци, а и остали мештани. И вероватно то је 
тај слободарски дух, жеља за праведношћу и гордост...То су 
карактеристике тог народа, тог народа који живи и у Гају. 

Временом се доста становништва преселило у Араду, 
Темишвару, у другим местима широм Румуније. Али нико не 
заборавља....одакле је пошао. 
 За време Опције, Румунију је напустио већи број оних који 
су имали високу спрему: професори, свештеници, адвокати, 
учитељи. Они нису имали земљу, радно место је било несигурно, 
скоро ништа их није везивало за ово наше поднебље.  

Тај ''феномен» миграције'' био је присутан и код румунске 
интелигенције из Србије. Тим је настала једна празнина, како у 
Румунији, тако и у Србији. То је имало јак одјек у црквеном и 
школском животу. Обе државе покушале су неку успешну размену, 
која је врло споро напредовала ( види ''  о Школи  '').  

Тај се недостатак осетио и у Гају и то прво у цркви. За 
десет година прошло је 10 свештеника привремених, а то је довело 
до тога да Црквени Одбор заузме достојанствен, одлучан и чак 
ултимативан,, став што се тиче решења тог проблема. 

Наша заједница из Гаја била је доста значајна за ову област, 
јер је број Срба био већи него у Торњи, Печки или Надлаку. 

Многи од тих пароха служили су у две – три парохије, то 
што Гајчани нису прихватили.  

Да видимо каји је број Срба у Араду и Арад Гају по попису 
становништва и рапорта свештеника, у више периода. 

Год. 
Anul 

                             Попис становника                  
                               Recensământ 

           ARAD              ГАЈ - GAI              

Број  
душа 
Număr  
de vieţi 

сма-
scad   
   -/* 
пов-creşt 

Број душа 
Număr de 
   vieţi 

сма-
scăd 
  -/* 
пов-creşt  
поп-rec                                 

прир 
пов 
por-nat 
  -/+ 

Дол/одл 
 Venit/  
plecat   
  +/- 

1878    1162     632    

1897*    1200   +  38    792 + 160   

1900     1234   +  34    744             -   48   
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1908*    1367   +133    877 + 133  +103 + 30 

1911*    1398   +  31    904 +   27  +  39 -  12 

1924      847   - 551    814  -   90  +  10 -aprox 
60 

1938*      716  - 131    725 -    89 lip.date  

УКУПНО TOTAL 
ARAD+GAI  

САМО ЗА- NUMAI 
GAI 

  

1966    1.082             

1992      554  - 528    336* -  489 - 306  - 183  

2002      602 +  48    275* -    61 -  64  +    3 

Табела са подацима из рада “Арад кроз време”, бр.5, стр.15. 
 

Подаци из црквених евиденција нађених у Досијеу за 
дописништво цркве из Гаја за време презвитера Станка Жупанског: 
(1897, 1908 и 1911), Јована Драгојевића :1938 и Живе Милованова 
:1992 и 2002. 

Број житеља Срба смањиоо се од 29.080 године 1992 на 
22.561, значи разликом од 6519, скоро 23%; ранији пад између 
1966 и 1992 био је од 528, значи 49 % у 26 година, које означава 
18,7 %, за 10 година; ови су падови били превазиђени само у 
периоду 1911 – 1924, када су арадске заједнице имале губитке у 
рату. 

Належу два значајна питања: 
 1 – за период 1911 – 1924, где су ти житељи ? 
 2 – за период 1992 – 2002 где и одакле су ти житељи ? 
Лични закључак: 
 1 – за прво питање – 1924 године те две заједнице имале 
приближан број становника.Због тога можемо да упоредимо 
податке. 
 Дакле, у Гају имамо раст од + 10, али пад становника са 90, 
а то нам доказује да осим 38 мртвих у рату, 60 је напустило српску 
заједницу приликом женидбе, премештаја или вољним преласком 
у другу националност. 
 Арадска заједница, осим горенаведених узрока имала је и 
оптанте. 
 2) – за друго питање – по подацима пописа произилази 
раст од 48 житеља у Араду. Подаци из Гаја говоре једноставном 
рачуницом да постоји раст од 3 (61 – 64), док у Араду пораст је од 
45 житеља. Одакле су ови ? Сматрам да је већина имала храброст 
да изјасни своју праву етничку припадност. 

Пописи су вршени углавном коректно, али став породице 
или особа је мало деформисан. Неки више не знају коме припадају 
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(пример : Зовем се Стана...из раније погрешке тако  сам у 
крштеници, од Станић ) деда ми је Петар, а тата Иван,а ја 
сам...Милутин, па ...ја сам Румун. 
...због породичних неслагања : 
‖ - господине инспекторе, шта се докларисо  мој брат ? пита 
један члан породице Сандић ( читати Шандић ), која се из Гаја 
преселила у Микалаку. 
- Србин. Рече инспектор.                               
- Oнда пишите тамо – Румун ‖ Микалака 1926 - Sandiciu 

Да се вратимо трећој деценији прошлог века. После 
периода опције, следио је нови период евиденције становништва, 
где је била и рубрика изашњавање националности, државности и 

 друге, сходно одлуци из 1924 године, нормално, за једну 
нову државу. Тај попис је у Гају отпочео 1926 године.  

У том смислу, прилажем цертификат националности мог 
деде Шандић Петра ( Sandity Petru ) где су заведена и његова деца 
Анђелка и Велко. Тај се докуменат завршава са ”...румунске су 
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националности, будући убележени под бројем 130-9 у Регистру 
за националности у сагласности са наредбом бр. 53..‖. 

Објашњење треба да потражимо, или у наредби, или пак 
незнању пописивача, или пописаног, или можда обоје су грешили 
питајући се ” како ће бити боље?” 
То је била чиста конфузија између државности и националности. 

Наша имена, као и других Гајчана, не само Срба, била су 
исписана словима државе у којој су живели. Срби су имали доста 
незгода са писањем њихових имена, прилагођена ћириличним 
словима. Користили су за  њихова имена синониме као Мирослав – 
Фриђеш, Драгомир – Деметер, Никола – Миклош...  и ишло се до 
тога да се обавезно користи мађарска азбука. Дао се закон бр.7 
1840 године, са тим што се мора писати са мађарском азбуком у 
црквеним протоколима . У периоду 1845 – 1848 се у главном то и 
урадило. Ево примера: У Протоколу крштених« са бр.55-
14.08.1845-'' Koszta is Vasza ( близанци ) –Alexa Dogmanov is Szeka 
( родитељи ) ''.   '' А Шандић постаје Sandity, после Сандић 
(Sandici), се изгубила запета под С ( S ). 
Временом, одговорни људи су успели да исправе грешке, али и 
данас нађеш уместо ” ћ ” ” ty ”. Моје ” ш ” је... нестало''. 
 Било је то у јесен 1924 године, када Румунска црква је 
прешла на нови календар, Српска остала је на стари јулијански 
календар. Административно, обе државе су прешла по новом 
календару од 1919 године. 

Али да не заборавимо, у Гају су се свеци поштовали, до 80-
тих година прошлог века, независно од календара и састава 
породице ( по националности ). 

Свечано обучени Срби и Румуни чекали су једни друге по 
изласку из цркве, честитали су једни дрогима, а после ручка су 
заједно седели на дрвеним клупама, под крошњама дрвећа, у 
хладовини, док су се зими састајали и дружили у топлим собама. 
      Сигурно нису били заборављени ни Мађари, и њима се 
честитало о њиховим празницима. 
 Уосталом седење на клупи ( па и на шанчевима ), или 
столицама,  на сокаку, испред куће, била је обична недељна слика. 
Ту су долазили рођаци, комшије. Ишло се код најстаријег рођака, 
или код некод виђенијег ( окошног ,) а причало се свашта, о 
породици, о свакодневним радовима, о новостима из села, о 
црквеним проповедима...али, било је и безброј других прича. 
 За то време мушкарци су се картали, млади су играли 
билиард, који се  налазио у свакој кафани. 
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Чекала се нека новина. Полако се невоље прошле 
заборављају јер живот тражи рад, тражи одлучност. 
 Извршене су велике оправке цркве, изградила се Српска 
САЛА ( видите у Белој књизи –О нашем благу ) , али, се та 
унапређеност се највише види у изградњи кућа, у обнови 
пољопривредног оруђа ( плугова, нових кола, сејачица) у куповини 
добрих коња и чувених трактора Бенц или Булдог. 
 Сви су желели земље јер је земља била као злато. Са 2 – 3 
ланаца земље си могао купити кућу са две собе, кухињом (кујном) 
са комором        (шпајс) споредном зградом, шталом и другим 
анексима, а све на површину од 1500 кв.м. 
 Ако говоримо о кућама где су живели Срби, а то је '' Српски 
Гај '' и обухвата отприлике садашње улице: Богдан Војевод, 
Мештерул Маноле, Кампинеану, а са чешћим кућама у улицама : 
Дунари, Антон Пан ( бивша Српска улица),Јон Креанга, Трг Св 
Јована ( данас део на Колцунаш и део на Хатман 
Арборе),Трибунул Коркеш, Стеван Тенецки ( бивша Пажиштеј ), 
Замбилелор, Магуреле, и северна половина улица Фаурилор, 
Фантани, Нова, Фанулуј, констатујемо да су се неке од њих 
изградиле још на почетку године 1900, исто и школа са 
учитељским домом, док је црква изграђена 1871 године , а 
парохијски дом изграђен 1852 године ( по постојећим документима) 
купљен 1871 године. 

Више од половине тих кућа су се президале у целости, 
изградиле се и неке нове ( оне старе су биле од земље, а те нове 
углавном од цигле или мешовите ), неке су се оправиле, 
прошириле, и углавном, више, али и адаптирале за садашњост, а 
све се ово извршило у периоду 1928 – 1990 године. Сигурно у 
етепама, што је доказало и већ финансијску моћ власника тих кућа.  
 Али, мало још Срба живи у тим кућама.  
 Односећи се на куће, треба да назначимо да не постоји 
специфична српска 
кућа. Оне које још и сада постоје доказују да власник било којег 
рода био он, гради по својој могућности .Са неколико фотографија 
покушаћу да дам потрбна објашњења . 

Кућа са слике, доле, изграђена је 1933 године, и  једна је 
од три кућа, на чијем прочељу пише српски, име и презиме: 
Андрија Остојин. Кућа се налази у улици Антон Пан бр. 68. Њихова 
површина има 1500 кв м, а на улици 22 м. Има три прозора на 
фасади, ( према улици ), два на великој соби, један у ходнику који 
је сазидан до 1 ( једног ) метра и  који има стубове, отворен. 
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 Испред фасаде је простор за цвеће, које је свака таква кућа 
имала. 

Доле, испод голубових 
прозора, пише: 
                   1933 

        АНДРИЈА ОСТОЈИН 
Oбично ове куће имају три собе, 
и једну комору ( 4 ) са улазом из 
дворишта, и мердевинама за 
таван. 
Улазак у кућу је кроз једна врата 
из дворишта ( 5 ) која се налазе у 
средњој соби ( 2 ),  кујна, са 
шпорхејтом , а има и пећку ( 6 ) 
за хлеб. Из те собе се може ући у 
оне друге две. Прва (1) према 
сокаку           '' велика соба '' са 
два кревета, који имају дуну и по 2 до 3 јастука, сваки са 
монограмом, два ормана, са оделима за цркву или значајне 

догађаје и обавезно неколико дуња или јабука, за пријатан мирис. 
Трећа (  3 ) је спаваћа соба за породицу. Ако је већа породица у 
кујни има један кревет ( дивањ ), 
или на пећ, место за спавање. 
Комора ( 4 ) је на крају куће и 
има улаз из дворишта. Овде се 
налазе и мердевине за таван, 
али има и кућа са улазом на 
таван из авлије. 
У авлији је летња кујна 
(кухиња), мала шатра и штала ( 
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које се виде на слици ). То је била класична кућа овог подручја. Та 
зграда има позади и свињац.   
 Многе од анекса су биле у продужетку главне зграде. 
Биле су и куће, које, видите на слици, са другим изгледом фасаде,  
право на линију сокака. И у таквој кући станују и сад Срби , Милован 
Катић у Новој улици, а и чланови породице Георгије Имброновић, на 

Бунарској улици, чија старија 
ћерка је завршила 
четворогодишњу српску школу у 
Гају, у последњој генерацији. 
Кућа је била поправљена 1957 
године. Тако изгледа обична 
кућа из Гаја. И сам парохијски 
дом ( саграђен 1852 године) – 
инвентар 1970 године група 3) 
имао је исти формат при 
куповини, док се временом 
преуредио ( се додала још једна 
соба према улици, има 
купатило, гаражу) и 
модернизовао.  
Било је и кућа раскошнијих ( и 
сам презвитер Станко Жупански 
је то у свом рапорту поменуо ), 
саграђене одмах на почетку XX- 
oг столећа, а које су са 
временом прошириле. Пример . 
кућа породице Живањелов, 
улица Дунари 121 – 123, ( 
фасада куће из цртежа ) дакле 
са два броја, значи да је и 
површина била велика.Све то 
видимо на горњој шеми а и на 
следећим сликама. 
Укупна површина око 2400 кв м ( 
ул Дунари 40 м / Антон Пан 60 м) 

1,2,3 – собе 
4       - дућан 
5       - бирц 
6       - кујна 
7       - комора(шпајс) и подрум 
8       - летња кујна са пећком ( бр.9 )за хлеб, димњача и мердевине 
за таван 
10     - магазин за пшеницу  
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11     - колна 
12     - свињац ( до 8 комада ) 
13     - шталог  - 3 коња и две краве 
14     - штала за кобилу са ждребетом – период раста 
15     - котарка горе, 2 свињца за крмаче са прасицама 
16     - колна за дрва и пилад 
17     - летња колна за коње 
18     - башћа 
19     - стог сламе, сена и тулеје 
2о     - авлија 
Кућа је имала : три собе ( 1.2.3 ) за становање, једну крчму ( 5 ) 
опремљену.  
До крчме, са улазом са улице, али и вратима ка крчми, био је 
дућан (4) са оним чувеним орманом ( креденцом ) са 50 фијока са 
таблицама писаним на мађарском. 
На слици се види део куће.Са ћошка где се састају улице Дунари и 
Антон Пан.Лево је крчма и може се ¾ назива читати : 

  ЈIVANELOV ( ЖИВАЊЕЛОВ ) 
  OSPĂTĂRIE ( БИРТИЈА ) Позната у село – КОД БИРТАША.  
Затим дућан, NECOTETORIE ( BĂCANIE )и три прозора, један од 
мале собе и два од велике собе. Кућа се наставља и према улици 
Антон Пан са једном собом и летњом кухињом ( кујна) ( 8 ), са 
пећком за печење хлеба (9) и сушаром за месо ( димњача ). Исто 
овде су биле и мердевине ( велике лотре) на којема су се пењали 
на таван. На првој слици могу се приметити врата од пећке која 
већ дуго времена није функционисала; на другој су мердовине 
(велике лотре ) за таван а трећа слика је из коморе и подрума. 
У кући још постоји и велика сала, која се зове « Шатра «, где је био 
сто за билиард и  се могло играти, али је била и од друге користи 
јер из ње се могло улазити у сваку собу, у комору и подрум. 

      
      лице  пећке за хлеб                      мердовине за таван        
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комора и подрум                                       шталс 
 

                 
котарка (15,16 са свинцом )              Колна ( шупа, 11,12 
 
Двориште ( авлија ) домаћина , био он паор или занатлија, је било 
место где су и споредне зграде као: штала за коње ( два до три ) ( 
13 ), крављи шталог ( обично две )( 13), зграда за телад( 14 ) и 
обавезно плевара,слика лево. 
Навешћемо да за коње, лети је била изграђена врста штале са три 

стране отворена.У котарки се преко 
зиме држао кукуруз неокруњен. 
Испод котарке, која је била на 
висини од око 2 м. налазио се 
свињац, за крмаче         
Магазин за један део житарица, 
већина је била на тавану куће. 
У колну је био место за кола, сонке, 
па мала и велика мажа  
магазин ( 10.)(кантар). Ту је било и 

сто за потребне радове око пољопривредних алата, али и за 
кућевне оправке,...а шта није било  
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А постоје и други типови кућа, модернији     ( се виду на следеће 
две слике ).Те су куће, почеле да ничу ,некако на крај треће 
деценије, прошлог века. 

1928 године, Пера Бајић, радио је као технички радник по 
целој Аустро-Угарској ( места око садашње Румуније: као 
Мезохеђеш, Зрењанин, Балци, Арад, Темишвар ), гради такву једну 
кућу ‖ за кад идем у мировину‖, у улици Антон Пан, бр.41, одмах 
поред стазе. Старије су куће имале, у главном башту за цвеће 
између куће и плота, са улице. 
Кућа је била једноставна. Имала је две собе са уличне стране, 
кухињу из које се улазило у комору, ходник у облику ” L ”, три или 
четири степенице ( није била на нивоу тла ). На таван се ишло из 
ходника. Кућа је имала незначајне анексе. Пошто послови су га 
одвели изван Арада, кућа је била продата 1938 године, када је 
добила и анексе потребне једном становнику Гаја, шталу, свињац, 
котарку, летњу кујну, место за живину и све остало. 

Кућа Пере Бајћа                        Кућа Арсе Иванова 
Слична кућа овој је и Арсе Иванова, где сад станују породице 
Пајин и Јакшић. Ту је била већа површина, имала је и споредне 
зграде, потребне једном газди, који је имао много земље, и чак ако 
је имао и салаш, поребне су му биле споредне зграде за марву и 
пољопривредне алате. 
Следила је економска криза треће деценије XX века, а после рат, 
са својим последицама, а све је то кочило урбанистички развитак.  

Изградња нових кућа као и оправке поново су отпочеле 
после 50-тих година истог века, то се јасно види на исписаним 
годинама на фасади куће. 
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Нова стагнација, али 
мањих размера, настала је у 
моменту, када, се причало о 
''зеленој зони ''која би 
смањила место огњишта и 
повећала површину за 
пољопривреду. 
Довођење питке воде и то у 
смањеној зони утицала је 
позитивно на људе из 
дотичне зоне и негативно, на 
оне ван ње. До тада, вода за 
пиће вадила се из бунара, 
који, су се копали обично на 
рогљевима, где су се сокаци 
испресецали. Почетком 80-
тих година били су следећи 
бунари:( виде се на мапи по бројевима ) 

1. код Чеде Катића, угао улице Нове и Антон Пан. 
2. код Буркоша, угао улице Нове и Трибуну Коркеш. 
3. код Мандлила, ка улици Фантани, угао са улицом Ј. Креанга. 

По процени мештана, ту је била и 
најбоља вода.'' Макар недељом да 
пијемо добру воду',' говорио је, 
Миливој Бурназ, који је сваке 
недеље односио по ''канту'' воде, 
са тог бунара. 
4. у улици Фаурилор, на средини 
школског дворишта . Био је затим 
премештен ( слика лево )на углу 
са улицом Антон Пан. 
5. код Бирташа, угао улице Дунари 
са Антон Пан. 
Вода за марве и баште, вадила се 
из бунара, сваког домаћинства. То 
су обично били бунари са ђермом, 
али и на точак, с ланцом. 
Довођење водене мреже довело је 
до замене старих бунара са новим 
чесмама. 
           После 90-тих година и на 
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почетку новог милениума изградња је порасла. Сада када су 
реализоване све комуналије.....само да буде новца.( види у слици 
лево ) 

Да се вратимо. Година 1928 донела је преокрет свог 
административног руководства цркве. Према налогу бр. 132.12/118 
из 1928 којег је емитовао Административни Комитет Темишварске 
Епархије, одлучило се да се изврше нови избори Скупштине, са 
наводом да се на гласачке листиће спроведу од 15 – 30 имена 
оних који могу да буду чланови Скупштине. Њихова имена треба 
да се поставе на табели, коју може да свако види. Гласачке 
листиће треба печатити а после поделити избирачима . 
             Исправна су била 54 листића. Глас су добили 71 чланова 
наше заједнице. Од ових, 30 њих, по броју освојених гласова, 
сачињавали су Скупштину, а то су били: 
 1. Неца Рус                34 гласа ( г )       16. Ђеорђе Живојихов  23 г 
 2. Милан Остојин       32 г                     17. Миша Нешин            22 г 
 3. Милош Моц            32 г                     18. Миша Сечански        22 г 
 4. Светозар Стефанов 28                     19. Душан Лупшић         21 г 
 5. Ђока Савин            27 г                     20. Петар Пајин              20 г 
 6. Ђурица Тирсин      27 г                      21. Јова Ружић               20 г 
 7. Душан Шедић        26 г                      22. Тода Савин              18 г 
 8. Душан Армацки     25 г                      23. Влада Тирсин          18 г 
 9. Пера Докманов      25 г                     24. Душан Бељац           17 г  
10. Вељко Иванов      25 г                     25. Ђока Нецин              16 г 
11. Пера Остојин        24 г                     26. Пера Стефанов        15 г 
12. Тоша Остојин        24 г                     27. Милан Петровић      15 г 
13. Јован Стефанов   24 г                     28. Миливој Лупшић       12 г 
14. Милан Живањелов  23 г                  29. Живко Путић            11 г  
15. Душан Пајин         23 г                     30. Коста Арсенов          11 г 
Само три ( подвучени ) су били бирани и 1918 године. 
            Као што смо поменули, састав плана буџета, тромесечна и 
годишња, анализа трошкова, као и други финансијски проблеми 
били су у надлежности Црквеног Одбора. 
        Пример – за 1929 били су предвиђени : - приход   -         
67.000 леја 
                                                                                - расход   - 90 -
100.000 леја 
      Како су се рачунали приходи ?   
Сваке године је постојао један ” кључ ”, a то је била сума која се 
одређивала за породицу: по кући, по земљи , затим порез, приход 
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од продаје свећа, стoлова, црквене услуге, додатак од државе, 
аренде земље. 
Разлика између прихода и расхода ( по пројекту буџета ) треба се 
решити. 
Јован Јованов предлаже да се измени израчун овако: 

-    за кућу                     од 100 – 150 леја 
-    за породицу            од 100 -  150 леја  
-    за ланац земље     од   50 –  100 леја 
-    за вршалицу           од 200 –  400 леја 
-    за занатлије           од 100 –  200 леја, а Ђорђе Живојинов : '' 
од 67.000 леја до 100.000 леја је некако 50%, значи да све ће 
се повећати са 50% ,и све је решено ''. 

Имамо и неколико примера биланса за 1928 годину: у лејовима 
бр     Рачун од:    приход  расход -/+(не) остаје 

  1 Тутори   38.702   34.814 +  3.888 

  2 Школа   76.456,37   71.272 +  5.184,37 

  3 САЛА   13.883   10.160  +  3.714 

                    Укупно: 129.041,37 116.249 +12.786,37 

а свота од 12.786,37 леја се остављала код '' Акционарског 
друштва '' из Арад-Гаја, са документом IV-430-247 на име '' Српска 
Национална Сала ''. Тај је документ предат, Неци Русу, на чување, 
али и са дужношћу да месечно узима одговарајућу своту. Остали 
приход налазио се у свакој каси институције. 
Тог датума у својини цркве и школе биле су следеће површине 
земље : 
 ''                        - црква         -     8,782  ланаца 
                           - школа       -     4,141  ланаца 
                           - појци         -     6,00    ланаца 
                           - сенокос    -    27,00    ланаца 
                           - од државе -    7,818   ланаца 
( записник Цр. Арад-Гааја 1926 -1937( = Зп.А-Г- година) '' 

О прослави ''Св. Саве'', 1929 године, учитељ Ивван Ракић 
предлаже омладини и организационом одбору ове прославе, да се 
,увече, организује игранка  ( данашњи бал о Св. Сави) . Са парама 
од продаје карата, учитељ, је желео, да оснује омладинску 
организацију, а чији циљ да буде, васпитање омладине. 
Подпредседник, Светозар Стефанов, усаглашује се са 
организовањем бала, али, са условом, да сва добит новчана уђе у 
црквену касу. Већина чланова црквеног одбора одобрава предлог 
подпредседника,  то је створило тензију, те учитељ напушта 
седницу. 
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II.1.4.1 ПЕРИОД СВЕШТЕНИКА ЈОВАНА 
ДРАГОЈЕВИЋА 
 

Налазимо се на прагу 1930 године. 
Приближавају се зимски празници, а 
решење, о стабилном свештенику, није 
донето. Гајчани, инсистетно траже пароха 
само за њихову парохију . Нуди им се 
варијанта, да Гај и Торња, добију једног 
пароха. Сада делегација Гајчана, одлази у 
Викаријат из Темишвара, ...те је само за Гај, 
именован  свештеник Јован Драгојевић (на 
слици) који, до 01.10.1929 године, служио је у 
Чанаду. Он је био један од свештеника, који 
је на основу конвенције између румунске и 
југослпвенске државе, дошао у Румунију.  
Са адресом Ад К.575/1929 се даје наредба: '' 

Да би се избегла несагласност са арт.10, закона о верама по 
коме стран поданик без посебне дозволе не може бити 
свештеник у Румунији, а уједно да би се очувало и исказано право 
народа, показано при избору, као и ове Конзисторије, која је, пре 
доношења закона о верама, избор одобрила, да би се избегле све 
могуће доцније несугласности у ствари опслуживања прохије у 
Срп. Чанаду, по пароху Јовану Драгојевићу, доноси се ово : 
                                                   Решење : 
 Уз одржање права на место пароха у Чанаду, јереј Јован 
Драгојевић одређује се привремено, са 01.10.1929 године, на 
вршење службе админ. Парохије у Арад-Гају, место удаљено 
преко 30 килом. oд границе, с тим, да се именованом јереју даје 
време ад две године дана да стекне поданство Краљевине 
Румунује. Уколико у означеном времену поданство не прими, 
сматра се, да се сам одрекао права свог на парохији у Чанаду. 
Епарх. Конзисторија у Темишвару 10/ 23. VII.1929 '' 

Први контакт свештеника Јована Драгојевића са црквеном 
заједницом био је финансијског карактера, а то ће се временски 
понављати, и односи се на трошкове премештаја. Он тражи суму 
од 10.000 леја: после дуже расправе сума је одобрена али ...'' из 
црквене касе ће се уплатити 2/3, а остатак ће сносити 
свештеник ''. 
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Год. 

Anul 

Свештеник 

Preot 

Тутор 

Epitrop 

Црквењак 

 Crâsnic 

Појац 

Cântăreţ 

Пред, Ц.Од 

Preş.C.Bis. 

1929 Јован 

Драгојевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iovan 

Dragoievici 

Пера Остојин 

Милан 

Живањелов 

Pera Ostoin 

Milan 

Jivanielov 

Коста 

Арсенов 

 

Kosta 

Arsenov 

Миша 

Сечански 

Светозар 

Стефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misa 

Seceanski 

Svetozar 

Stefanov 

 

1930 Пеар Остојин 

Душан Пајин 

Pera Ostoin 

Duşan Pain 

Жика Путић 

 

 

 

 

 

 

 

Jica Putici 

23.11. 

Тоша  

Остојин 

 

Toşa Ostoin 1  

Петар Пајин 

Петар 

Симулов 

 

Petar Pain  

Petar Simulov 

2 

3 26.03 1933 

Мита 

Пужин 

Mita Pujin 

04.04 1939 

Милан   

Живањелоа 

25.10.1939 

Јовван 

Драгојевић 

 

03.03.1940 

Мита 

Пужин 

Mita Pujin 

 

4 

5 

6 

 

 

Гига Кузманов 

Петар Остојин 

Ghiga 

Cuzmanov  

Petar Ostoin 

 

Душан 

Станојев 

 

 

Dusan 

Stanoiev 

 

7 

8 Гига Кузманов 

Јосиф Арсенов 

Ghiga 

Cuzmanov 

Iosif Arsenov 

9 

                        
Сличних финансијских проблема било је још. средином 

1930 године '' отац  Јова '' повећава своју плату без дозволе 
Црквеног Одбора, али... одбор задржаваа тај вишак из следећих 
парохијских плата. 

У буџету сваке парохије, у делу Расход били су наведени и 
трошкови  плате свештеника, за период, од 1931 до 1939 године, 
била је иста свота, од 14.000 леја, Поред плате били су и други 
трошкови, као на пример: паушал  ( 400 леја), па 2 до 2 ½ квадрата 
дрва итд. Држава је допринела и она овој плати, тромесечно, а та 
свота за арадгајког свештеника била је 7638 леја.  (протојереј 
Урош Ковинчић добијао је 23.205 леја ). Мало времена затим ...'' у 
сагласности са наредбом Министарства Финансија бр. 
730/03.01.1931 године,  о смањењу плата у јавним установама, 
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која се раније изгласала , почевши од 01.01.1931, плате свих 
јавних чиновника, независно од категорије али са платом из 
државног буџета, смањују се за 1931 годину на следећи начин: 
- до  3.000  -  леја остаје иста 
- од  3.001  - од   4.000 леја смањује се са 10% 
- од  4.001  - до   5.000 леја смањује се са 14% 
- од ..... 
- од 20.001 - до 30.000 леја смањује се са 22% ''. 

Наш парох припадао је групи > 3.001 леј., а државна 
припомоћ спала је на 7282 леја тромесечно.( Урош Ковинчић – 
16.641 леј ) 

Из овог упоређења, види се да има и разлике у примању. 
Још 1929 године, Министарство Вера Румуније је одобрило 
таблицу са категоријама о школским  припремама, о положеним 
степенима те исте припреме, и по категорији места где се налази 
црква. Биле су 6 групе по школској спреми, и пет степена у свакој 
групи. У Арадском Презвитерату биле су следеће категорије по 
месту где се налази црква. 
Темишвар                       је био у   II  категорији  
Арад                                           у  V       '' 
Велики Симиклуш                     у  VII     '' 
Печка                                          у  XI      '' 
А општине                                  у  XII     '' 

Узевши у обзир буџет = 14.000 леја + Државна припомоћ 
7638 х 4 тромесечја = 44.552 леја, а то значи 3712 леја месечно. А 
по таблици 3720 леја месечно, а то је 5 класификација, са другим 
положајем. Што значи првим степеном. 

Треба подвући да Јован Драгојевић и његова супруга Мира, 
били су апсолвенти Учитељске Школе из Сомбора. ( види у 
поглављу о школи ) 
Али било је и иницијативе за похвалу оца Драгојевића. 

Пoчетком 1933 на предлог пароха и једне групе ентузијаста 
основано је певачко друштво '' СЛОГА '' ( о томе биће речи у 
посебном поглављу ) са циљем :  
 ―Одмах после Нове године основано је у Арад Гају Српско певачко 
друштво ―СЛОГА‖. Ова установа је са великим одушевљењем 
прихваћена, што је доказ, да се број чланова од оснивања до 
данас, тако рећи, удвостручио, те данас броји 50 чланова. 
Чланови су махом породични људи од којих има и са преко 50 
година старости. 
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Циљ  је друштва да појањем велича Бога и песмом буди и 
јача националну свест....'' 

У том периоду се извршио и попис становништва 
“написаније народно‖, из српских кућа, назначивши се: број 
житеља, године рођења и националност, године венчања и крсна 
слава. 

То је специјалан регистар, којег је саставио свештеник 
Ђорђе Вујић, на почетку века, а наставио је само неколико година 
Корнелије Адамовић. 

Ове евиденције, додавши и ону, свештеника Светозара 
Најдана и моју личну, 2010 године, биће представљене у 
посебном, у будучем раду: “Колико нас је било и где смо 
становали...и ...колико нас још има и где битишемо”. 

Али неслоге између пароха и црквеног одбора се 
настављају. 

Честа одсуства, поготово због здравља, иако је имао 
лекарско уверење, и то у трајању и од 6 недеља, затим много 
увреда и погрдних речи учитељици Невенки Попијан, то је све 
довело до сазивања једне седнице школског одбора, 
08./21.06.1935 године, где присуствују: Мита Пужин – председник, 
Душан Лупшић – подпредседник, Пера Пајин, Јова Стефанов, 
Петар Симулов, Миливој Катић, Пера Докманов, Гига Кузманов, 
Душан Бељац, Миша Стефанов, Милан Живањелов, Милан 
Остојин и Вељко Иванов. 

Одлучује се следеће: '' ...због тога што на свакој седници 
одбора проузрокује свађу, вербално напада одборнике, вређа их, 
све, само за своју корист чини, доноси тешке увреде ( без доказа 
) месној учитељици, одлучује се: да се пошаље депеша Епархији 
са молбом да се он одстрани са Гајске парохије''. 

После доста преписка и уз присуство проте Уроша 
Ковинчића на седницама Црквеног Одбора, несугласнице су се 
некако смириле. 

Једна од важних дужности пороха била је и да прати 
генерално стање заједнице, да саставља статистичке рапорте са 
доленаведеним саставом:   
Приказаћемо рапорте које смо нашли у архиви: 
 

Фактор који пратимо                    Година 

 1931 1935 1936 1937 1938 

Број кућа Срба православаца  146  197 197  197  197 

Број душа Срба православаца  820  731 730  727  725 
 376 Од којих мушки  417  378 379  376 
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 женске  403  353 355  351  349 

Венчани – целокупно  
од којих : 

 182  181 176  174  179 
 157 

 
 
 

у цркви  160  160 155  153 

само у општини   17    13   13    13    13 

конкубинат     5      8     8      8      9 

Мешовити бракови;од  
целокупних  Од које са : 

   64    72    70   7 0    71 

 
 

Румункама          58    66    63    64    66 

Немицама      1      1      1      1      1 

Мађарицама      5      5      6      5      4 

остала      -     -     -     -       - 

Рођени: 
од којих 

Мушки      4      5     6      4      7 

Женске    12      9     3      4      8 

Умпли:  
Од којих 

Мушки      3    12     5      7      7 

женске      9      6      5      4    10 

Венчања           Укупно      7      7     2      5    11 

Само међу Србима      2      2     -      3      8 

Удовци      7     16    18    15    15 

Удовице    24     31    34    34    32 

Су се причестили   108       5  105   112  220 

Коликоје пунолетних неожењених        17    15 

Колико верника је напустиу веру      

Колико су дошли у српску веру      

Који је црквени храм Преображење Господње 

                                  1871 

 
За годину 1938 (у статистици се појавњују и рубрике које се односе 
на Гај у целини, које предходних година нису биле: 
                   - целокупни број становника:      3960  

                           - од којих Срба    725 
- целокупни број кућа                    925 
                           - од којих Срба    197 
-  површина атара Гаја 
                           - ораће               4000  
                           - пашњациi          180 
- ораћа површина у власништву Срба и цркве: 928 
југера  

                     од којих    :                       <    1 југ        97   
                                                    >  1    <    3 југ        42 
                                                    >  3    < 10 јутара   53 
                                                    >10    < 30 јутара   12 
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                                                    >30    < 50 јутара     5 
                                                              > 50 јутара     1 
                    - порез и таксе:  за један јутар: 
                                                   - држави       110 lei 
                                                   - општини       60 lei 
                                                   - цркви            76 lei 
                                                   - школи           10 lei 
Колико занатлија постоје : 18, у загради број оних из 1938.  
Овде су имена  оних занатлија са приватним радионицама а и оних 
запослених у фабрикама до 1940 године, када свештеник Јова 
Драгојевић закључује свој рад у Гају, и враћа се по закљученом 
уговору у Чанаду. Подаци су произишли из '' Протокола крштених '' 
поред имена оца у периоду  1900 – 1972 до поменуте 1940 године., 
а то су: 
-   кројачи  (3): Марица Петровић, Ритска ул.бр.4 позната по њеним 
'' бена ''- Ангелина Шандић, А.Пан 62-64, поред директног рада 
учила                                                                                                                           
млађе занат, Андрија  Путић, Црквена бр. 98.                                           
- колари (2) и столари ( 2) Петар Михајловић са својим синовима 
Молорадом и Раниславом, А.Пан бр.1, Милан Живањеов, Црквена 
123  . Сава Шандић, А.Пан 62-64 ,Боривој Пужин                                    
-  зидари    (3) : Ђока Савин, Неца Рус , Василија Рус, Црквена 116, 
Лаза  Милин, А.Пан бр,  Лаза Коларов, Нова бр.  -        
-  ковачи    (4) .Жика Путић, Црквена 118, Иван Арсенов 
Црквена119,  Петар Труца А.Пан 38, Душан Армацки, Магуреле 11 
-  ћурчије:   (1): Рада Тошић Хатман Арборе 52. 
-  касапина (1) Милан Ракић, Црквена 196     
     -  обућари:      Влада Лекин, Лаза Влајков А.Пан 74, Јоца Берар,    
Фаурилор бр.4, Влајков, Ј. Креанга бр.13,Михајло Бурназ, Т. 
Коркеш 36, Младен Дугаћ, Михајло     Милан Сивачки, Црквена  
бр.52.  
-чувари (у граду или у пољу) Ђура Симулов, Т.Коркеш бр.50, Ђура 
Коларов    Милош Моц, Нова бр.5, Никола Остојин, Ј.Креанга                                                              
-  механичари : Јован Армацки, Црквена бр. 32 
-  шофери       : Ђура Остојин, Ритска бр.18, Лаза Иванов, А. Пан бр 
58 
-  чиновници:  : Димитрије Катић, А.Панн 7, Бранко Катић,А.Пан бр 
25, Мита    
                          Пужин –Бужак 
-  пекари         : Јефта Сечански, Црквена br.21 
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  -  бербери (2 ):Миливој Иванов, А Пан 58, Милорад Ђукић, А.Пан 
бр.4,      Ђурица  Арсенов , Фаурилор 96 

 На слици, лево, је Миливој Иванов са супругом Ленком и 

сином Новицом А на слици десно се види таблица фирме'' 

IVANOV MILIVOI – BARBIER ’’ 

-  механичари : Јован Армацки, Црквена бр. 32 
-  шофери: Ђура Остојин, Ритска бр.18, Лаза Иванов, А. Пан бр 58 
- радници у фабриц: Pетар Бајић, Душан Шедић, Андрија 
Докманов, А.Пан  бр.5, Милутин Лекин, Петар Шандић, А.Пан 
бр.41, Душан Поповић, Ј. Креанга бр.30. 
-  часовничар  : Петар Станић, А.Пан бр.29 

Редослед заната следио је њихов приоритет у односу на 
социјално – историјски моменат. Ако цела заједница на почетку ХХ 
века се бавила земљорадњом, било је нормално да број ковача, 
колара буду већи ( то баш  до 60-тих година), док касније, полако,  
се повећао број радника. 

Пера Бајић, родом из Батање, који је 1928 године изградио 
кућу у Гају, у улици Антон Пан бр.41, одмах до свог таста Мирка 
Лупшића, када буде прешао у мировину, као и Душан Бељац, који 
је становао у улици Дунари 160, били су ожењени двема сестрама, 
Клементином и Звезданом Лупшић, али и први који су помагали да 
се мушкарци из Гаја запосле у фабрикама. 

Пера, један од најпознатијих стручњака у домену прераде 
шећера, посебно у домену инвестиција и пуштања у погон тих 
фабрика. Поменућу: Мезохеђеш, Зрењанин, Солнок, затим у 
Басарабији, Жучка и Сорока,а и Арад и Темишвар, одакле се и 
пензионисао. Од тих које је запослио поменућемо Петра Шандића, 
који је био ожењен трећом сестром Лупшић, Паолином, а и унука 
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Симе Лупшића, но и друге Гајчане за рад у сезони септембар – 
март месец. 
Пера, имао је четири детета.  
-Јован, инжењер електротехнике, који је радио само у индустрији 
шећера у : Араду, Темишвару, Крајови и поново у Темишвару, где 
је постао главни инжењер. 
-Милутин, мајстор електричар, који је отпочео да ради исто у 
индустрији шећера, у Темишвару, где је запослио још једног 
Гајчанина, Вељка Шандића, Петровог сина. Затим био је директор 
у '' Елби '' из Темишвара, у ''Термоцентрали Борзешти''и '' 
Електромотор'' Темишвар. 
-Богдана, удата за свештеника Јона Бугариу.После много недаћа 
овде у земљи они су се преселили у САД. 
-Воја, инжењер механике. Умро је веома млад. 
Свако дете родило се у другој шећерани, а прва три, била су 
крштена у Гају. 

Душан Бељац, био је запослен у Најмуновом млину, као 
радник  администрације, баронов '' ордонанс''. Запослио је многе 
Гајчане. 
'' Носим са колима, негде 1937 године, прича Вељко Шандић, 
жито да продам за млин. Много света...Појављује се деда Душан 
– Хеј, пиле, дођи код овог кантара!  Долази затим човек који мери 
и утврђује квалитет...- То је првокласно. Заврши деда''. 

Поменувши те три сестре Лупшић, не могу да заборавим 
остале три сестре: Даница, удата Молдован, Емилија, удата 
Кисалица, и Дивна удата Јеркошан. Све су становале у улици 
Бисеричи ( Црквеној ). Њихов отац, Мирко Лупшић, који је становао 
у улици Антон Пан бр, 43, био је кочијаш. Када се градио пут у 
Црквеној улици дуго је вукао шљунак. 

'' Вељко ( р. 1924 ) мој братић, прича Агрица ( р. 1916), 
којој је 96 година, ћерка Дивне,када је аутобус добио линију кроз 
Гај, имао је 6 – 7 година а њега су већа деца нахушкала да 
заустави тај аутобус, он је скочио испред аутобуса. Возач је 
кочио, сишао и ошамарио га ( ћушио ) . Дође сав уплакан код маме 
( Дивне ) и јада се, али добије још неке шаке, сад пође код његове 
маме , Паулине, која га и она ишамари. 
Траса аутобуса била је из центра до угла Улице Црквене и Антон 
Пан, док је у једном периоду крајња станица била у улици Антон 
Пан, на углу са улицом Фаурилор, код забавишта. 

Уношење трамваја значио је корак прогреса, али и велику 
забринутост српске заједнице. Место, где је трамвај окретао, било 
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је баш  око српске цркве, те бојазан је био, баш, због јаких 
вибрација које би штетиле зидовима цркве. Али то се није десило.   

Пут у улици Антон Пан био је каменити, али негде после 
1980 године за време радова на изградњи Шећеране био је 
потпуно уништен – од улице Дунари, до испред забавишта, угао са 
улицом Фаурилор. По завршетку инвестиције, пут у улици Дунари 
се бетонирао, а обе стазе биле су поплочане. Улица Антон Пан је 
пала у заборав. Мештани, као добри домаћини, али који  су и све у 
већем броју имали превозних средстава, радили су на 
попуњавању јама са пута, песком, шљунком или каменом.  
1988 године, Шећерана је одобрила 100 приколица кречног камена   
(отпадак) за оправку улице Антон Пан и Магуреле. Камен су на 
путу размештали становници тих улица. 

Све те путеве, по месту, су користили Гајчани за коњске 
запреге, бицикле, појавили су се затм мопеди и мотоцикли:''ИЖ'': 
Јован Сечански; ''МЗ'': Анђелко Живањелов, Богдан Сечански-Ст., 
Богдан Сечански-Мл, Ђура Станојев, Јефта Тирсин, Драгомир 
Арсенов, Милош Креца;''Јава'': Андрија Милин; и ...''Манет'' Душана 
Докманова. 

Затим су следили аутомобили: ''Трабант'', ''Вартбург'', '' 
Дачија 1100'', ''Лада'', и многобројне ''Дачија 1300'', ... а сада 
модели које ниси ни сањао. 

Година 2000 довела је околни пут ''Чентуру'' Арада кроз 
центар Гаја. Сада је попуцало више кућа, алибили су и трагедије, 
то што је више живота изгубљено у саобраћају......сада ( 2012 
године) улицама влада недовршени асфалт...али блата, овде 
никаквог нема.  
Да наставимо евиденцију свештеника Јове Драгојевића. 
-  трговаца: мешовите робе и кафане ( 2) – Младен Живањелов,(  

види код   описа кућа 
-  колико пољопривредни радник добија просечно на дан : 50 леја;. 
-  да ли земљу обрађују власници или је дају на пола у рад: сами у 
главно; 
-  колико наши Срби поседују  : 
          а).  Коња         - 151  
          б).  Крава        -   89 
          с).  Оваца       - 482 
          д).  Свиња      - 152 ; 
-  да ли сваки Србин има најпотребније справе за обраду земље : 
има; 
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- колико имају вршалица ( 2 ) : Арса Иванов, Милан.Јакшић и 
Андрија   Докманов. На слици вршалица Арсе Иванова ( наслоњен 
на машини ) на салашу 1934 године. 
- власници кафана: 2 :Младен Живањелов, Црквена бр.123 и Ђока  
Живањелов , Ј.Креанга бр.4. 
 Ова слика, лево, је снимљена у кафани Младена Живањелова, 
познатом по надимку ' Бирташ''. Ту је пред тезгом где се продаје 

пиће, заједно са (од лева на десно) Нецом Милиним, Ђурђевком 
Живањелов, Младеном Живањеловим и Валером Бошњаком. 
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- музиканти : о музикантима 
видите детаље у књизи 
''Наше благо'', али један од 
њих,, није тамо поменут, а то 
је Јоца Остојин-Свирац, на 
слици, лево. 

У Гају, осим сељака, 
који су радили земљу своју 
(користили су и надничаре), 
било је занатлија и трговаца, 
али, полако људи крећу ка 
фабрикама, где, се 

запошљавају. Те фабрике неке су биле баш у гајску четврт, а то су 
''Чала'' са власником, Бирталаном, Фабрика Алкохола и Воденица, 
са власником Нојманом, а у граду Текстилна Фабрика, истог 
власника. Затим неки раде у државној'' Железници'', у ''Шећерани'', 
власник Франгијану, или по приватним мањим радњама разних 
делатности. Дакле: 
-  колико има Срба радника по фабрикама и у којим . 57  
-  колико међу српским пордицама има данас: 
                                      а).    породица без деце     -    23 
                                      б).    са  1-2 деце                 -  132   
                                      с).    Са  3-4 деце                 -   24 
                                      е).    са  4-6 деце                 -      6 
                                       г).    са више од 6 деце      -      1 
            Почиње да се осећа дах државних политичких промена. 

Децембра 1937 године, под хитно, месна полиција тражи 
да се избришу српски натписи са школске фирме. Председник 
Црквеног Одбора задужен је да се разјасни са месним комесаром о 
основи тог чина. 

Следеће године, Флорица Сечански преузима бирц и дућан  
јеврејина Беле Фаркаша, из велике јеврејске породице из Арада и 
Арад- Гаја који су били међу  приложницима наше цркве 1871 
године.  
Година 1938 почиње са једном разумном одлуком: да се седнице 
одржавају ван школе у згради '' САЛЕ ''..'' јер се много пушило, те 
је штетило деци ''. 

Недостатак новца, за дрва потребна школи, делимично се 
решио и то сечом сувих стабала са улица , али са одобрењем 
надлежних. 
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Иако је било доста 
финансијских проблема, извршиле 
су се оправке на свим зградама и 
успело је сакупљање таксе и  једног 
дела дугова. 
Важан догађај био је и повратак, 
после једне године проведене у 
Чанаду, учитељице Невенке Попјан 
у Гају. 

Пре годину дана, 1937 . 
Јован Ружић је основао фонд 
(задужбину), донацијом 2 ланаца 
земље, од чијег прихода да се да 
ђацима. Тако, 6/19 децембра 1938 

године из суме (оставштине) од 872 леја '' поделиће се за три ђака 
и три породице ''.  Одлучило се :'' Председник отвара седницу и 
изјављује да је на дневном реду решити која школска деца су 
најсиромашнија будући из оставштине Јоце Ружића припада 872 
леј, из те своте 3 ђака из три фамилије имају добити свој део. 
Решење: Школски је одбор донео одлуку да има добити Драга 
Лупшић, Светозар Остојин, Анђело Ђорђевић сваки свој део ''.  

Трошкови су расли. Недељом, када се одржавала игранка, 
много се плаћало: недељна ауторизација, такса Савезу 
Композитора, плата тамбураша. Велики трошкови са оправкама 
школе, парохијског дома нису имали покрића. Није се више могла 
подићи вредност  пореза и школарине, јер криза је била присутна. 
Добит од аренде била је у производима. Сви су се производи 
продавали по малој цени, поготово жито. Затим и кашњење 
исплате обавеза према цркви  и школи. 
 Искра је био избор учитељице Невенке Попијан у својству 
перовође за вођење записника....и последица је била оставка 
председника, Мите Пужина, маја 1939 године. Затим оставку даје и 
Светозар Стефанов, потпредседник. То је изазвало нову кризу. Као 
председавајућег седнице одбора именује се Милан Живањелов. 
Црквени Одбор добија 04.10 1939 писмо од Општине Арад, 
администраивни одсек  Гај, под бројем 169/1939, у којем се 
саопштава да последњи рок за попуњење докумената, до 26 
октобра 1939 године, који се односе на држављанство из Српске 
парохије Арадгајске, а то се посебно односило на свештеника 
Драгојевића. ( Види се у документу о премештењу свештеника 
Драгојевића у Арад Гај.) 
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25.10 октобра 1939 године Милан Живањелов, подпредседник 
одбора даје оставку. Најзад, свештеник Јован Драгојевић је 
именован да руководи активности све до нових избора. 
'' Неколико мојих верника су ме замолили да се потрудим за 
''помирање '' рекао је свештеник,..у сваком месту и на сваком 
кораку говорио сам о љубави и слози и толико времена колико 
наша црква се налази на добром путу, а страни цене наше 
црквене светковине, стигло се да се нашим седницама 
манифестују ставови неподношљивости, неслоге, чaк 
непријатељства''. И наставља: ''Потребно је да нови председник 
буде ауторитаран и одлучан,...а ја сам спреман да заборавим да 
ми бивши председник није отварао врата за Богојављење...'' 

Поштујући  термине, правила, који се односе на половину, 
који завршавају мандат у црквеном одбору: Влада Тирсин, Андрија 
Остојин, Јован Стефанов и Тоша Ћосић, били су ослобођени  из 
Црквеног Одбора, Милан Живањелов, даје оставку, Тоша Остојин , 
покојни, док из школског одбора Душан Армацки и Васа Иванов. 
Новоизабрани су Влада Тирсин, Анбрија Остојин, Тоша Ћосић, 
Миливој Катић, Душан Пајин, Пера Докманов, док за школски 
одбор долазе: Душан Армацки и Милан Остојин.                                                
Значи врло мале промене.                                                                                     

За 1939 годину из фонда Јована Ружића се одлучило да се 
купи по пар ципела и пар чарапа за 3 ђака: Јелена Катић, Анђелко 
Ђорђевић и Загорка Драганова. Највећа брига је плата учитељице, 
која се годишње понавља, 

 Плата коју је предвидео одбор, за буџет 1939 године, за 
учитеља Јована Вујиновића, који је био учитељ у периоду 1937 – 
1938, била је од 2500 леја, месечно. 

 Али 01.10.1938, на захтев родитеља , долази на катедри 
учитељица Невенка Попјан, а Темишварска Еперхија у 
међувремену додељује јој вишу класу плате, те њена плата постаје 
6500 леја месечно. Дала се субвенција, од 2000 леја, на молбу 
арадгајског Црквеног Одбора, али тек дугови према учитељици су 
расли, све док на крају 1939 године нису стигли на 22.000 леја. 
 Година 1940 почиње са наставком конфликта Мише 
Пужина, председника, који је дао оставку и учитељице Невенке. Он 
иште дозволу да му школа одобри да његов син похађа школу у 
Араду. 
 Чланови одбора присуствују у све мањем броју на 
седницама , тако да ове нису статутарне ( 02.02.; 29.02 и 02.03 
1940). 
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 Да се не би постајали ови конфликти, тражи се помоћ 
Епархије. Добија се врло брзо одговор Епархије, са адресом бр А 
78/1940, административног одбора Епархије из Темишвара, по 
којој се успоставња као председник, Мита Пужин, а као 
подпредседник, Светозар Стефанов. Мита Пужин пружа руку 
пароху Драгојевићу, који је прихвата и на тај начин ово стање 
кризе, се завршава. 
Али сарадња, бившег и садашњег председника Мите Пужина и 
пароха Јована Драгојевића била је кратког века. На крај августа 
Јован Драгојевић се враћа у Чанаду. 
 Невенка Попјан, учитељица, оставља место перовође (на 
предлог председника), које преузима Васа Нецин.   
 Али је преостао као задатак,  састав новог буџета за 
финансијску годину 1940/1941, који је обележен са великим 
дуговима за учитељицу и пароха. 
После дугих расправа, кључ за буџет је имао само једну измену. 
Уместо 100 леја за ланац, смањио се прилог на 60 леја.  
Скраћен пројекат буџета: 
              ПРИХОД                                                 

1. 200 породице                  - 100 леја    -  20.000 леја 
2. 180 кућа                           - 100 леја    -  18.000 леја  
3. 500 ланаца земље          -   60 леја    -  30.000 леја   
4. Аренда црквене земље                      -  45.000 леја 
5. Од трговаца и занатлија                    -    3.200 леја 

                   Укупно:                              131.200 леја 
 
РАСХОД : 

1. За издржавање школе                                -  86.000 леја 
             и то : учитељска плата у име дуга                33.500 леја 

                     ''        ''    до 1 сеп.1940              22.500 леја 
          21/2 к м дрва за учитељицу                               5.000 леја 
          100q дрва за школу                                          10.000 леја 
          Послужавка                                                         2.400 леја 
          Оџачар                                                                    300 леја 
          '' Гласник ''                                                              480 леја 
          Зван новина                                                           220 леја 
          За издржавање чистоће                                     2.400 леја 
          Оправке                                                               4.000 леја 
          Непредвиђени трошкови                                    6.000 леја 
                  Укупно за тачку 1                                      86.000 леја 
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2. Свештенику плата                                       - 14.000 леја 
3.        ''           паушално                                   -     400 леја 
4. 1 фат дрва                                                     -  2.000 леја 
5. Потопрезвитерату                                         -     720 леја 
6. Верозаконски прирез                                    -  1.200 леја 
7. Порција држави                                            - 15.000 леја 
8. Непредвиђени трошкови                             -   8.320 леја 
9. Перовођска плата                                        -   2.400 леја 
10. Принос Епарскијском фонду                       -   1.120 леја   

                                         Укупно :                             131.200 леја 
О буџету се расправља и даље. Конкретно нема одлуке.                   
Добија се важно писмо од Епархије. Писмо потписује Епископ 
Бачки и администратор Епархије Темишварске Иринеј 14. 03. 1940. 
Шта пише у том писму ? 
'' Чита се одлука Патријарха.. бр. 148/зап 424 – 21/ 08.02.1940 
године.       Ваше Преосвештенство, Светом Архијерејском 
Синоду, стигло је са више страна достава и негодовања, да наш 
Српски народ врло лако напушта своје лепе старе обичаје и 
прима туђе и што нема никакве везе са нашом прошлошћу и 
нашим народном животом. Ове новотарије, нарочито се лако 
примају по градовима и неосетљиво се преносе и у наша села. 
Као један пример тих новотарија, је то, што су многе наше куће 
по градовима уочи Божића место нашег симболичног и 
традиционалног божићног Бадњака почеле су уводити туђанску 
''Јелку'' и њоме китити своју трпезарију. Како је Бадњак, поред 
Крсне-Славе, једно од најважнијих обичаја нашег народа, које је он 
сачувао као аманет својих предака у данима ропства и искушења 
и које је очувала народну припадност кроз векове, био би 
национални грех да се овај стари  обичај запустио, изгуби и 
уступи место једним туђим. Стога Вас, Свети Архијерејски 
Синод, моли да изволите једном расплосом поверени Вам народ 
да се, како у овом случају, тако и у осталима, клони онога што је 
туђе и чува своје што је наше национално и Српско''.. 

Рат се приближава.... 
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II.1.4.2 ПЕРИОД СВЕШТЕНИКА ВОЈИН  
ПАСКУЛОВИЋ (1940 – 1952 )     

  
Већ у јесен 1939 године, 

црквењак. Душан Станојев иште отштету 
за сено из старог гробља, којег је 
погазила војска за време припрема, те он 
добија 1610 леја, у пролеће 1940 године. 
Следе затим мноштво адреса од 
Министарства Наставе у вези са стањем 
учитеља и њиховим статутом, алармне 
вежбе и вежбе за цивилну одбрану . 
Сетембра 1940 године, у Гауј долази као 
свештеник, Војин Паскуловић. 

 

Год. 
Anul 

Свештеник 
Preot 

Тутор 
Epitrop 

Црквењак 
 Crâsnic 

Појац 
Cântăreţ 

Пред, Ц.Од 
Preş.C.Bis. 

1940 01.09. 1940 
 
Војин 
Паскуловић 
 
 
 
 
 
 
Voin 
Pasculovici 

Јосиф 
Арсенов 
Среда 
Петровић 
Iosif Arsenov 
Sreda 
Petrovici 

 
Душан 
Станојев 
 
 
 
Duşa 
Stanoiev 

 
Миша 
Сечански 
Жика 
Стефанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mişa 
Secianschi 
Jica 
Stefanov 

  
Мита Пујин 
 
Mita Pujin 
04.08 

1 Среда 
Петровић 
Лаза Јованов 
 
 
Sreda 
Petrovici 
Laza Iovanov 

П.председ. 
Светозар 
Стефанов 
v.preşedinte 
Svetozar 
Stefanov  
14.06 1943 
Васа 
Иванов 
Vasa 
Ivanov 

2 

3 

4 

Миша 
Дамиан 
Mişa 
Damian 

5  
Душан 
Станојев 
 
 
 
Duşan 
Stanoiev 

6 

7 Гига 
Кузманов 
Георге 
Срећков 
Ghiga 
Cuzmanov 
George 
Srecicov 

20.07.1947  
П.председ. 
Миливој 
Бурназ 
v.preşedinte 
Milivoi 
Burnaz 
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8 Лаза Иванов 
Георге 
Срећков 
Laza Ivanov 
George 
Srecicov  

Велко 
Сечански 
Velco 
Seceanski 

15.02  
Гига 
Кузманов 
 
 
Ghiga 
Cuzmanov 

9 Душан 
Станојев 
Duşan 
Stanoiev 

1950  Jica 
Stefanov 
Milivoi 
Burnaz 

1  

2   

   

 
Моменти прибележени у записничким регистрима у 

периоду 1941 – 1944 године су, са малим изостанцима, на избору 
административног особља цркве, састава буџета и продаја 
столова. 
Али постоје успомене оних који још живе, али и оних који нису са 
нама, али који су успели да нам причају... 

Април 1941 године, два дана после Ускрса. Место: Женска 
Гимназија Елена Гиба Бирта, Арад. Два дана после бомбардовања 
Југославије:'' Свако српско пиле треба уништити''рекла је на 
почетку једног часа нека професорка гимназије. 
Неколико дана касније, то '' српско пиле '' тог разреда није више 
неко време у школи... 
 ''...са вама су завршили...'' рекао је, на мађарском, са 
сажаљењем, газда једног трговачког удружења, калфи електичару, 
Србину, првог радног дана после Ускрса. 
 Та два ''српска пилета'' били су моји будући родитељи: 
Ђурђевка Живањелов и Вељко Шандић. 
''Ми смо се преселили у Бужаку, где смо у том периоду имали 
месару, каже Емилија Голомић Радој. Родитељи су сматрали да 

треба да похађам, заједно са мојом 
сестром Богданом школу из града 
(ул.Барицију). 
Једнога дана, у разреду је ушла 
директорка, са још две особе: ―Ева Кох, 
пођи са нама!‖.Од тада је више нисам је 
видела. 
Директорка, иначе посебна особа, 
научила је маму да у случлају 
непожељних питања,пошто име је писан 
''Golomity'', одговарамо да смо Румуни. На 
сву срећу, нико није постављао 
питања.''   
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Има и комичних догађаја тог периода. Један од тих ми је испричао 
мој отац, Вељко Шандић: ''Увече, после чега су се млади Срби 
састајали, враћајући се кући ( када смо се растрвили кућама) по 
мрачним улицама( светлост се гасила као одбрана од 
бомбардовања) они су певали српске патриотске песме које су 
славиле Србе, Србију и Тита. Шеф полиције из Гаја, 
Константинеску ( на слици заједно са осталим полицајцима из 
Гаја, их је упозоравао : ''Хеј, децо, не певајте више, све ће нас 
ухапсити!'' Такве једне вечери, долазећи кроз данашњу улицу 
Тенецки, на углу са улицом Фантани, где су  требали да скрену 
на десно, један из групе рече''...идем до кући да оставим      ( 
манем ) ово...и ја ћу вас стићи. '' 
Певајући, остали су наставили пут по улици Фантани. После 
неког времена, окрену се да виде ако им пријатељ долази, и, виду 
једну силуету која се опазила по месечини, имала је нешто на 
леђима, као неку пушку '' Беж! То су полицајци.'' каже један од њих 
и сви скочу у  оближњи рит, где...је било и воде, али сви ћуте, ко 
мутави. ''Где сте ?'' пита та '' силуета '', они, му препознали 
глас и чују га како тешко дише јер је и он бегао видећи њих...    '' 
Узео сам овај кољ да се браним од кере'' ...''. 
Али рат је рат. 

'' Често пута ме је отац слао, каже Бата Пассуловић, син 
пароха, да звоним аларм, ваздушну узбуну. Била је штранга 
(штранкља) везана за улазну капију, одавде сам вуко штрангу, да 
ме горе не ухвати бомбардовање.'' 

Треба де поменем један веома важан догађај пролећа 1943 
године.  
Буџет за 1943 године предвидео је приход у износу од 104.391 леј, 
док је само дуг од неисплаћене учитељске плате био 160.000 леја. 
На седници 29.03/11.04 1943, друга тачка дневног реда – 
Решавање учитељске плате. 

 Жика Стефанов :Као скупштинар предлажем: ''...да се 
Госп. учитељици исплати до 1 маја 1943 сва дуговања и да јој се 
са 1 мајом 1943 откаже, пошто црквена општина није у стању 
да је исплати, пошто Слав. Конзисторија не може  да притекне у 
помоћ, а Скупштина је решила да јој се плати само 7.500 леја. 
Општина ће тај дуг исплатити само тако, ако, ће Госн. 
учитељица дати писмени отказ''.  

Господин Војин  Пскуловић, парох, узима реч и вели 
присутнима:     '' Ми смо дужни да одржимо школу у овом тешком 
времену, по сваку цену, јер, ако имамо Вероисповедну Школу, ми 
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ћемо васпитати подмладак који, ће моћи да подигне Цркву и 
Школу . А ако немамо Школу ми ћемо имати подмладак, коме 
неће требати, ни Црква, ни Школа, а то би била наша пропаст.''.  

Усваја се свештеников предлог, а његова исказана истина 
данас се обистинила. 

А живот иде даље...3/16 маја 1943 године одредио се  дан 
избора оба руководећа форума, 9 мај, избор који сада се врши по 
прецизним правилима, са мандатом до 1949. Прво су били 
изабрани чланови Скупштине, затим, из њихових редова, чланови 
Црквеног Одбора и Школског Одбора. Следећи корак је био 
допуњавање броја скупштинара     ( у наставку по броју гласова ) и 
најзад избор председника и подпредседника. 
У то време у Гају било је око 700 Срба.  
За 2 повереника, да пишу гласнице неписменима, су бирани: 
Ђорђе Ђорђевић и Милош Сечански. ''... потпредседник раздаје 
гласнице и позива присутне  да приступе гласању. Издато је 60 
гласница, враћено 60 гласница, од којих 1 празна, 1 поништена ''. 
На гласницама гласове је добило 78 Срба из заједнице, а у та 3 
одбора били изабрани следећи чланови, који, су били валидирани 
у седници од17/30 маја :30 скупштинара,( после избора 12 
одборника  ) и 12 одборника, укупно 42 изабраних од 78 кандидата. 
СКУПШТИНАРИ 1. Миливој Бурназ, 2.Лаза Милић, 3. Лаза Јованов, 
4.Пера Докманов, 5 Иван Недучин, 6. Милан Ненадов, 7.Андрија 
Докманов, 8. Тоша Стефанов, 9. Душан Докманов, 10.Ђорђе 
Ћосић, 11.Ђурица Тирсин, 12. Петар Шандић, 13. Милан 
Живањелов, 14. Милутин Пајин, 15.Миша Драганов, 16. Среда 
Петровић, 17. Душан Бељац, 18. Андрија Остојин, 19.Лаза Влајков, 
20.Андрија Станојев, 21. Андрија Арсенов, 22. Никола Остојин, 
23.Лаза Докманов, 24.Андрија Путић, 25.Милутин Сечански, 
26.Миша Сечански, 27. Миливој Стефанов, 28, Светозар Лупшић, 
29.Пера Остојин, 30.Неца Милић.     
ЦРКВЕНИ ОДБОР ( вечина на слици ): 1. Светозар Стефанов, 
2.Ђурица Бајић,      3. Милан Остојин, 4. Жика Стефанов, 5. Милош 
Сечански, 6 .Коста Пајин,  7. Васа Иванов, 8. Иван Стефанов, 9. 
Младен Живањелов, 10.Ђорђе Ђорђевић, 11. Драгомир 
Живањелов, 12 Петар Шандић-Ст. 
'' Већином гласова'' изабрани су :  
                за председника        - Петар Докманов 
                за потпредседника   - Миливој Бурназ  
ШКОЛСКИ ОДБОР :1.Лаза  Јованов, 2.Милан Ненадов, 3. Мита 
Драганов,4.Душан Бељац, 5. Ђорђе Ћосић. 
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            За школског старатеља: Миша Сечански-Ст. 

21 мај/ 3 јун 1943, прва седница после бирања. 
Узима реч, председник, Пера Докманов: ''Браћо, ја сам у 
скупштинској седници од 17/30 маја изабран за председника ове 
црквене општине. Најлепше вам хвала на почасти коју сте ми 
указали, али из породичних разлога, ја сам приморан да ту 
почаст откажем, молећи вас да ми опростите и да на моје 
место изаберете другог председника'' 
Узима се на знање и реши се да на други дан Дови, 1 / 14 јуна 
одржи седница за бирање новог председника. 

 Васа Иванов је изабран као нови председник. 
   Рат и даље бесни...Људи настављају са радом, купују и 
продају шта могу. Неки умиру, неки склапају бракове, деца се 
рађају.... 
  Али неки су далеко, на фронту, њихови, код куће чекају 
вести. Када стиже поштар, писмо се чека дрхтећи. Добијене вести 
су повод за осмех, али и за сузе.                                                                                                         
О  рату  су причали они који су преживели фронт, једни према 
истоку, други према западу ,а били су и они коју су били на оба 
смера.                       Борбе су биле и на територији Гаја, у 
мањем интензитету. Један од писмених докумената, о овим 
борбама, налазимо у књизи: ''Jurnal de război''('' Ратни журнал ''), 
аутора Григорија Попескуа, пуковника у мировини. У другом 
поглављу '' Ватрено Крштење'' он пише и ово:                                                 
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'' У тој ватреној мећави, која је долазила озго, нисам ни појмио 
да, се са севера, на крај Гаја чују чести рафали аутомата, који 
нису личили на наше. Одмах се појавио подпоручник Негреану из 
суседне компаније, са неколико војника, једва дишући и 
рапортира: ''На одред подпоручника Николаја, који је смештен 
код малог моста на каналу, наишла је једна немачка 
моторизована колона, која је све заробила. Остала компанија је 
разбијена од јаке и добро наоружане групе Немаца, који, су дошли 
из правца Варијаша. Сада, долазе према нама. У Гају, се чула 
спораднчна пуцњава. Касније, ћу сазнати да су то пуцали браћа 
Михајловић и њихов комшија Младен, Бирташ. 
У њиховим домаћинствима било је складиште оружја, те су они 
брзо стигли до оружја и са неким војницима, који су се тамо 
нашли, успели су да пруже жестоки отпор, тако, да су Немци 
били приморани да промену правац из центра Гаја, према 
западном крају места.'' 

Треба да нагласимо, да поред Младена Живањелова, био је и 
његов отац, Милан, који је пуцао са тавана своје куће, где је била 
кухиња за румунске официре,  иначе, он је био рањен.  
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Све сe то догађало дуж Црквене улице ( данас Дунари ) и на углу 
са улицом Антон Пан.  

''Исто треба да се подсетимо да је и учитељица Невенка 
Попијан, као и млади Ливијус Пекурар, доносила кроз башту 
муницију из куће Васе Тирсина, поред школе ( улица Црквена- 
Дунари ).'' Прича Анђелко Живањелов, онда дечак од 13 година., и 
наставља '' Баш у то време, око 2 – 3  дана после 23 августа  ,кад 
смо спремили да однесемо чика Милану Јакшићу ( улица 
Магуреле), ствари које су код нас остале од вршалице, појавиле 
су се три немачка авиона изнад Гаја са циљем да се усмере 
према аеродрому, где је још било неколико блокираних немачких 
авиона и пилота и, да припреме могућност пешадије, да 
напредује према истом циљу. Око подне почела је и паљба, 
таман када су војници румунске војске ручали. Менза је била у 
кући Ђоке Живањелова, улица Ј.Креанга бр. 2-4, док су официри 
јели у кући Младена Живањелова, улица Црквена бр,121-123, а 
пушке су биле у растелу. Напад је био изненадан и многи су били 
заробљени. На углу улице Црквене и Ј. Креанга, војник који је 
чувао оружје био је убијен метком. 
Добро и прецизно познавање позиција и програма румунске војске 
била је последица ( тако су предпостављали мештани 
)постојања неких сарадника, бивших немачких официра, Шмит и 
Перајц, који, до тада, су одговарали за ту компанију војника, и 
били смештени у кући до румунске цркве, код госпође Фриц, тако 
смо је знали. 
Неколико војника и подофицира који су се овде борили, касније, 
после рата, су овде остали и основали породице у Гају. Неки од 
њих су: Дабу Јоан, Нику Неакшу и Згрипча Георге, који, се оженио 
са Српкињом Видосавом Рус''. 

Ако смо поменули заробљенике, треба поменути да у 
пролеће 1944 године у близини Арада, на  жељезничкој прузи 
према Куртичу, било је стационорано неколико вагона, са 
српским заробљеницима, приспелим из Аустрије. Они су успели 
да побегну , а двоје њих, Станоје Марковић, по занимању тесар и 
Нинко Ковачевић, били су затечени од полицајаца из Гаја. Они су 
били одведени у биртију Ђоке Живањелова, бирц познат по 
надимку '' Полди '', којег је Ђока преузео од Јеврејина Фаркаша 
Леополда још 1939 године. После краћег преслушавања, шеф 
полиције из Гаја, Константинеску рекао је Ђоки: ''..види шта 
радиш са њима!'' 
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Тако су они неко дуже време остали у Гају, радећи скривено код 
Срба мештана ''.завршава Анђелко ту причу. 

'' Једног дана, дошао је код мога оца, командант полиције 
из Гаја, Константинеску'' прича Слободан Паскуловић, син 
српског свештеника из Гаја, Војина Паскуловића. '' и као да ништа 
не зна рече му:  Прича се да су овде у Гају два избегла српска 
заробљеника, гледајте шта ћемо, али да одавде нестану, јер ме 
ови из центра често питају о овом случају. И тако су ова два 
заробљеника стигла на имању Бирталона из Павлиша '' 
Други један заробљеник који је избегао, био је Панко Лудајић, са 
чврстим везама са Гајем. Милица Живањелов и Олга Савин биле 
су његове тетке, сестре његовог оца. Оне су се удале у Гају још 
првих година двадесетог века, а дошле су из Батање.  
'' Кад сам сазнао да смо близу Арада, те да у бегству пролазимо 
кроз Гај, ја сам упитао оно два – три пролазника за име Лудајић, 
али и мало поплашени, нико ми није знао одговорити, али када ћу 
доћи у Румунију, ако будем препознао место видећу колико близу 
или далеко сам био од мојих рођака, које још не познајем'' рекао је 
1966 године у Милешеву, до Бечеја ( Југославија) мој рођак по 
прабаби, Панко  

Али 1967, када нам је био гост, је 
препознао само обалу Криша ( 
Јера ). 

На фотографији 1966 године са 

чика Панком Лудајићем 

Рат се завршио... 
Вратили су се '' солдати '', неки 
рањени, неки болесни, 
ислабљени,а неки,се никад нису 
вратили...                                                                                                         

Вратили су се: Славомир Тирсин, Сава Шандић, Драгомир 
Живањелов, Милош Докманов, Иван Којић, Мита Лупшић, Жарко 
Путић, Милутин Путић, Лаза Милин, Милентије Рус, Тоша Селичан, 
Тоша Стефанов, Иван 
 Стефанов,  Милорад Живањелов, Мита Остојин, Јефта Сечански, 
Мита Пекурар, Миливој Иванов и Димитрије Христов 
 



 136 

                
Миливој Иванов – са пруслуком на првој слици, док је на 

другој , са друговима, последњи на десну страну 

               
Он је био '' борбир '' како пише и на позадини слике. 

 

На слици видите Милорада ( Милика ) Живањелова- у 

Крајови, за време једне концентрације 1942 године, а на 

следећој слици пред полазак на фроnta.Gaj, улица 

Градинарилор. 
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Тоша Стефанов           Славомир Тирсин    Иван Стефанов       
 Младен Живањелов       
 

ЈефтаСечански(у средини)са јединицом Група румунских 

војника у Гају  

 

 

< Иван 

Недучин 

и   

Лаза> 

Иванов 

(погинуо 
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 Слика Саве 

Шандића 

поднаредник,  
На тој слици 
по зади пише:       
     '' Успомена                                                              
Из кампање за 
ослобођење из 

робства 
Ердеља. 

После 
ослобођење 

града Нађи 
Корош. 

Слика је прављена ноћу са осветлењем од сијалице.5.XII.944''  
У рату су дали животе :Ђорђе Ристов, Душан Лекин, Миша 
Петровић, Ника Крачун, Влада Миклушев, Милутин Арсенов, 
Никола Јоргован, Пера Маринков, Ђока Подоаба и Ђурица 
Стефанов. 
Када се оправила црква 1988 године, комеморативној плочи са 
именима хероја Првог Светског Рата , се додала нова 
комеморативна плоча са именима хероја Другог Светског Рата. 
Плочу су даровали људи ( верници ) који су добровољно радили на 
оправку цркве и парохијске куће. 
Одмах после рата почела је нова етапа реорганизације заједнице 
.И сада, као и после Првог Светског Рата, дошло је до других 
могућности и радикалних промена. 
Како се реорганизовала заједница.... 
У цркви и у школи остали су исти проблеми – недостатак 
новаца.Био је потребан новац да би се обезбедиле месечне плате 
запослених, али и остатак дугова према дотичним, а дугови су се 
више гомилали. Требало је сакупити прирез од верника, Земља се 
све теже могла дати у аренду. 
Године 1943 , лизитација се завршила истог дана.  
Приказаћемо у облику таблице лицитацију 9/22.08. 1943 у 
поређењу са лицитациом13/26.08.1945. На седници 13/26.08.1945 
године под тачком бр.1 дневног реда стајало је : Давање у аренду 
црквене земље у периоду 1945/1946, са напоменом : ''  
Црквени Oдбор резервише право ( а та је одлука била важећа на 
свим пређашњим лизитацијама ) да, ако вредност данашње 
лизитације не одговара одборницима, може да после 8 дана понов 
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Име 
дародаваоца 

Површ. место Ко узима у 
аренду 

Цена 
аренде 

Јован Ружић 2   јут  Жика Стефанов    - 

Младен 
Докманов 

2   југ, Печански пут Васа Иванов  850 kg 

Јоца Илић 2 лан, Код Мишкуце Жика Путић 1165 kg 

Урош Нецин 2,5 лан Мала Бара Милан Петровић 1500 kg 

Јован Ружић 1    лан До Мишкуце Иован Стефанов 1155 kg 

Јоца Влајков 1    лан На пошњаку Јосиф 
Стефанов 

 605 kg 

Славко Нецин ¾   лан Мала Бара Никила Арсенов  520 kg 

Славко Нецин ¾   лан Шимандски пут Петар Симулов  460 kg 

Ника Бошњак 1    лан Гилин Коста Пајин 1000  kg 

Јован Аћимов 1     лан Код Буздугоње Анђелко Бајић  705 kg 

Никола 
Иванов 

½    лан До Чаље Лаза Милић  400 kg 

Јован Ружић ½    лан Код Крста Жика Путић  500 kg. 

Урош Нецин 0,989 
ha 

Башта - Сале Милош 
Сечански 

 915 kg 

о одреде нову лизитацију. Ако је пак неко у том временском 
раздобљу понудио суму од 10% већу, онда је дотични добио да 
ради земљу у аренду.'' То се десило у тих 75 година од када се 
даје у аренду црквена земља неколико пута. Зашто та опомена ? 
Због неких промена у држави, које, као свака промена није давала 
сигурност.Плаћање у производу је било ризично пошто потражња и 
цене су биле мале, а и друге прилике су биле на видику. Види се 
да су биле две лизитације, а треба споменути и рок од 8 дана исто 
два пута. Цена друге лизитације била је много већа.. 

Пошто у то време, сви дародавци су били покојни,, један од 
црквених одборника, Иван Недучин, предлаже, да се наручи једна 
комеморативна плоча, са именима дародаваца. После више од 
две деценије, поново долази са истим предлогом, други црквени 
одборник, Иван Стефанов, којег, Црквени Одбор, једногласно 
одобрава. Али плоча се није остварила. 
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На прослави 140 - те годишнице одржавања прве службе у 
новој парохији у Гају се ставила та плоча од стране храмовких 
кумова 2011 године, Анђелике и Љубомира Шандића. 

У знак њиховог поштовање, у једном правилном распореду, 
дародаваоци, за свеце,  се спомињу у цркви. 
Други дан Божића 1945 године,организује се бал у '' САЛИ ''. 

- Организациони одбор: Тоша Стефанов, Иван Недучин, 
Младен Живањелов и Васа Иванов.  

- Касири: Стефан Стефанов, Пера Докманов и Неца Милић. 
- Улазнице: први и други ред – 3.000 леја; трећи и четврти 

ред – 2.000                                      леја, пети и шести ред – 
1.500 леја, стојећи 1.000 леја. 

- За тамбураше се платило 40.000 леја. 
      Исто сада , добио се поклон од предузећа '' Текстила У.Т.А. 

'', и то 72 м платна, које да буде подељено деци, заједно са сумом 
од 16.000 леја произишле из фонда којег је оставио Јован Ружић. 
Све ће се то поделити о прослави Светог Саве. 

      1946 године, првог дана Божића, организовала се 
прослава. У име српске омладине молбеницу упућује црквеном 
одбору Сава Шандић, иначе члан Црквеног Одбора. Молбеница је 
била одобрена. Истовремено се одржао и традиционални бал, за 
други дан Божића. 

       Када се 1946 године бирао црквењак, поново се доказало  
да они који бирају и одлучују доказују зрелост, поштовање у 
правичност. 

Пријавило се 3 кандидата. Право, на коришћење земље и 
остале привилегије које одређује црквени одбор остале су исте, 
али, као плату, Вељко Сечански искао 40.000 леја на годину, 
Душан Станојев  20.000 леја, док Душан Дамјанов одбио плату 

Ипак , Црквени Одбор је одлучио: ''...узимајући у обзир рад 
у 4 године рата ( 1941 – 1945 ), помињући и честе узбуне и малу 
плату коју је примао, биће поново изабран, Душан Станојев, и, од 
прославе Светог Саве па за годину дана. Сви су то једногласно 
прихватили.''  

Али, најтежи проблем био је новчани дуг према учитељици, 
која је, неку годину раније, одбранила виши професионални 
степен, те, јој је то, давало право за већу месечну плату. Дугују се 
2.125.000 леја, само за дрва, за огрев, ту суму је Црквени Одбор 
одобрио. Што се тиче дуга, за месечну плату, Сава Шандић 
предлаже да се смањи са киријом коју је учитељица добила од 
кирије за своју кућу, кад тамо није становала. И тај је предлог 
прихватио Црквени Одбор 
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Сигурно, било је и других проблема који су многима чинили 
незадовољства као: школска башта ( дата у аренди ), коју је могла 
користити учитељица, неке професионалне обавезе које нису се 
испуњавале на одговарајући начин. Све је то учинило да Црквени 
и Школски Одбор ишту да се за једно учитељско место у Гају, 
одржи конкурс. Тражи се, да, по могућности буде мушкарац, да 
буде појац у цркви или, чак, хоровођа ( у том периоду црквени хор 
није имао хоровођу) и да не тражи велику плату. Њему би се 
обезбедио стан, дрва за огрев и све остале привилегије. 

У том периоду поново су се водили разговори између 
румунске и југословенске државе о реципрочној размени учитеља. 
Тако, да је Црквени Одбор из Гаја, тражио у тим условима 
учитеља, који ипак да се пријави , положи испит и буде задовољан 
са понудом. Тражило се и поништење акта по којем, дотадашње 
руководство, искало, да остане у месту учитељица, а истовремено 
да се не прими учитељ из Србије, са државном платом. Тачно је 
то, да се конкурс организовао, али се више није одржао, зато што 
учитељ из Југославије није се пријавио. 
 И пошто од 01.04. 1946 године месечну плату учитеља је 
осигуравала румунска држава, боравак на учитељско место, 
Невенке Попјан, није више био споран. 
 Али, ипак одржао се други конкурс. Свештеник Војин 
Паскуловић био је именован за парохију из Гаја још лета 1940 
године. Сходно закону, место се могло заузети конкурсом, те је био 
најављен конкурс. Осим свештеника Војина Паскулувића, прејавио 
се и свештеник Вељко Унипан, из Соке. Конкурс се одржавао 
15/28.07.1946 године, а делегат Презвитерата из Темишвара био је 

свештеник, Стеван Сележановић, парох у 
Српском Семартону. Од 39 чланова 
Скупштине и Црквеног Одбора, за 
свештеника, Војина Паскуловића, гласао је 33 
чланова, док је Вељко Унипан добио само 6 
гласа. 

У том периоду, тачније, одмах после 
завршетка рата, се појављују разне и бројне 
организације. Неким од тих организација 
прилазе и Срби, које су, углавном, познате 
као организације '' Словена”. 
 Прва од њих била је ФАС ( Словенски 
антифашистички фронт). Кратко је трајала, 

зато, што се сматрало да је постала опасност за РКП. 
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Али, стремљење Словена из Баната да се организују са циљем да 
би показали своје опције, довело је до стварање ССКДУР( Савез 
словенских културно – демократских удружења у Румунији) 
Напомињемо, да је и у нашој зони функционисала таква једна 
месна организација за Арад и Арад Гај, чији је председник био, 
Димитрије Путерић. Активност ове месне организације била је 
незначајна, то произилази и из књиге ''ССКДУР – или Срби из 
Румуније на барикадама Хладног Рата'' Андрије и Миодрага 
Милина, где се подвлачи недостатак рапорта, које је требало да 
састави председник месне организације из Арада. 

Посматрајући чланске  књижице Драгомира Живањелова и 
Саве Петровића, чланове месне организације ССКДУР из Арад-
Гаја, констатујемо, да је председник био свештеник Војин 
Паскуловић, секретар Сава Шандић, а касир Младен Живањелов. 
Сигурно да је било и других чланова организације. По плаћеној 
чланарини претпоставља се да ова организација није имала одјек 
у животу Срба из Арад-Гаја.  

Чланске књижице: Драгомира Живањелова и Саве Петровића 
И САФ и ССКДУР имали су различита виђења, са тадашњим 
партијама на власти, што се тиче антифашизма, затим што се тиче 
разних југословенских проблема, завршивши са'' клика Тито – 
Ранковић ''. 
Уосталом неки од руководиоца били су притворени. И тај савез био 
је подређен РКП, али лагано је нестао из живота Српске заједнице 
из Румуније. 

Говорећи о политичком животу Срба из Арад-Гаја, не треба 
забораавити ни њихово учешће о оквиру Српске Народне Партије  
из Румуније. 

У књизи '' Политичке партије Срба у Румунији 1918 – 1938 
''-Стеван Бугарски –( Савез Срба у Румунији –Темишвар 2008) 
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може се видети да Срби, гајчани, имају малу партиципацију у 
политичком животу тог периода. 13 маја 1934 године, у присуству 
преко 500 делегата, одржао се Велики народни збор у Темишвару, 
на коме је '' Председавао Љуба Унчански...Председников предлог 
да се изрече оснивање партије одобрен је акламацијама...''. У 
листу ''Темишварски Весник'' бр 28 из 20 маја 1934 године, на 
насловној страни је написан чланак '' Основана је Земаљска 
Српска Народна Странка ''. Сигурно и други листови су писали о 
том догађају. Видите доле шта пише један румунски лист 
''Основала се партија Срба у Румунији '' 
Слике доле представљају оба листа, а један одломак из српског 
листа можете и прочитати. 
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Из истог извора, сазнајемо да:''Министарство 
унутрашњих послова са документом бр. 9740А/13 септембра 
одобрава устав Српске Наподне Патрије из Румуније.'' 
После централних избора, где је био као председник изабран др. 
Спасоје Николић, док је одговорни за Арад био Миша Нецин, 
подвучен у чланку, где се види и представник Арада, Миливој 
Радован ст.Тада се  одредио и датум локалних бирања. 
10 јула 1934 године били су избори у Гају, за следеће функције : 

- Председник – Влада Тирсин; 
- Потпредседник – Тодор Ћосић; 
- Секретар – Младен Живањелов; 
- Касир    - Душан Армацки; 
- Цензории – Ђорђе Живојинов и Жика Стефанов; 
- Чланови – Ђорђе Коларов, Неца Рус, Душан Поповић и 

Гига Кузманов. 
Влада Тирсин био је члан социјално-привредног одсека. Из 
горенаведеног рада, сазнајемо да су Арад и Арад-Гај, по процени, 
имали исти број одборника у комитету, 4 чланова, док, је чланова 

партије било између 75 и 
100, а то је у групи од 19 
организација са најмањим 
бројем одборника. Укупно 
биле су 41 организација, а 
осим поменуте групе, биле 
су још и са 6 одборника -
11, са 8 одб. – 5, са 10 
одб. 1, са 12 одб – 1 и са 
14 одб. – 1..   
Партија је имала један 
нормални партијски живот, 

са слогама и неслогома, са унутрашњим неслагањима, koје је и 
штампа одмах приметила и упознала читаоце. На слици видите 
чланак из мађарског '' Temesvari Hirlap'' ..али била је једина 
теоретски независна партија Срба у Румунији .Партија је нестала 
1938 године, као и остале партије. 
Одабрао сам ове документе о политичкој активности Срба из 
Арад-Гаја, да би могао подвући активно учешће у свим поменутим 
партиjама, тадашњег свештеника, Војина Паскуловића. 

Адресом бр.9/03.04.1946 године, Темишварска Епархија 
тражи, да се реши проблем Српске конфесионалне школе, и то 
предајом држави, да би и учитељица добијала државну плату, 
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сходно одлуци Министарства Науке бр. 93170/20.03.1946 године. 
Одбор одлучује да се:''...школа претвара у српску секцију Опште 
државне школе из Гаја, пошто црквени одбор није у могућности 
да се о њој брине, нити да обезбеди месечну плату учитељици и 
касније пензију. Истовремено се одлучило, што се тиче школске 
зграде и учитељског стана да се одобри бесплатно за учионицу 
српске секције и за учитељски стан, одвијање наставе у старој 
згради, да се не премештају, да наша школа остане као и до 
сада.'' Само се Душан Бељац успотривио одлуци да се српска 
школа претвори у секцију државне школе. Били су присутни на 
састанку: 1. Васа Иванов,  председник, 2. Миливој Бурназ, 
подпредседник, 3.Неца Милић, 4.Пера Докманов, 5.Тоша 
Стефанов, 6.Милан Живањелов, 7. Мита Драганов, 8. Среда 
Петровић, 9. Душан Бељац, 10.Анђелко Бајић, 11 Миша Сечански, 
12. Андрија Остојин, 13. Сава Шандић, 14.Танасија 
Николов,15.Славомир Тирсин, 16 Лаза Пајин. 

Година 1946 била је и јубиларна година цркве. Црква је 
испунула 75 година од изградње. Биле су потребне мере за 
припрему прославе и сређивање изгледа цркве. За то се требао 
фарбати плот и омалати спољашњост цркве. Војин Паскуловић, 
парох, замолио је тадашњег подкнеза, Јаноша Вулпеа да помогне. 
Овај је убедио руководство предузећа '' Астра '' и ''Поликолор'' да 
се укључе одговарајућим радовима. 
У знак захвалности, црквени одбор позвао је на славу руководство 
оба предузећа која су притекла у помоћ, али позвали су и арадског 
кнеза, господина Палинкаша и подкнеза , господина Вулпеа, 
истовремено позив је добио и префект арадске жупаније. 
Хор''Слога''који је тада прослављао 10 година и освећење свог 
барјака, предлаже да за ову прилику обезбеди и бифе. 
Осим бифеа, било је од стране организатора и других одлука, 
право српско гостопримство. 
Дакле шта је било за јело и колики је био трошак за то: 
- теле                 483.000 леја            лук                14.000 леја 
- кромпир             70.000 леја            20 l ракије  240.000 леја 
- ситна паприка   10.000 леја            25 l вина     175.000 леја 
- сирће                 10.000 леја       16 ст газиране воде. 16.000 леја 
- свињско месо 212.000 леја        21 ст.пива                  73.500 леја 
- маст                300.000 леја        50 ком. паприке         -      поклон 
- јаја                     27.000 леја       15 комада купуса       -      поклон 
- пиринаџ             63.000 леја       хлеб                            -      поклон 
- презле                  30.000 леја 
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                 Укупни трошак:      1.722.500 леја 
                 Укупни приход:      1.515.000 леја 

Треба додати да се сада одиграла фудбалска утакмица 
између тимова Гаја и гостију из Наћфале. Победили су Гајчани са 
3-1.Организатор те утакмице био је Драгомор Ненадов ( на слици 

лев
о, 

прв
и у 
прв
ом 

ред
у ) 

За 
бо
љу 
акт
ивн

ост у САЛИ, био је именован, 
господин Иван Недучин. Он је 
још био задужен да прати стање 
споредних зграда, Сале, 
просторија датих у кирију, а и 
друге. 

Хор ''Слога ''упозорава 
тамбураше, да инструменти 
нису њихово лично добро, које, 
не би могли да користе за своју 
корист, него у корист целе наше 

заједнице. Тада, 01.10 1946 био је позват Радомир Михајловић, 
представник омладине, чија је мисија била да реши све проблеме                
( постојеће )  са тамбурашима.  

Али, после кратког времена дође и прва мера...'' 
тамбураше треба заменити јер су у последње време чинили 
бројне проблеме. Даће се оглас у новинама или ће, Анђелко Бајић, 
тражити банду у другом месту.'' Била је поменута и могућност да 
се изнајме они из Торње, одакле је дошао он у Гају. Мењају се 
цене улазница. Поправља се зидарија и окреча се. Оредио се и 
начин плаћања струје у споредним зградама од стране киријаша. 
Решава се и проблем тамбураша и то са платом од 800.000 леја за 
вече, све док се неће променути вредност леја. 
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Узела се једна потребна и правилна одлука''...од сада, за било који 
трошак према заједници, странка која је потрошила, добиће се 
одобрењем црквеног одбора, вредност трошкова у лејима после 
додавање коефицијента инфлације или дефлације....''  

Али све 4 зграде које припадају цркви треба да се оправе. 
Било је много чега да се реши и то сада када су се на 

хоризонту назирале нове проблеме непознате и за све нејасне. 
Донације за цркву се настављају...Удовица Аксентија 

Докманова дарива ½ ланца земље . Документи, али и трошкови 
при преписивању донације све су компликованији. Комисион 
нотароша за један ланац земље достигао 3% вредности исте 
земље. То су требали бити трошкови цркве. Због тих великих 
трошкова при преписивању било је гласање, 12 гласова - за и 6 
гласова – против. Тако се преузела донација ...на тегобан начин. 

Адресом из 21.02.1947 године, скреће се пажња, али 
изражава се и забринутост Административног одбора 
Темишварске Епархије у погледу финансија. Обраћање је следеће: 

''Свештеницима и црквеним одборима из Темишварске 
Епархије: Сазивају се сви црквени одбори да се пријаве у 
општинама код месне политичне администрације да би склопили 
контракте за аренду земље или кирију школске зграде , 
учитељског стана и споредних зграда, које је користуо учитељ 
докле је била српска вероисповедна школа, и то за период од 
годину дана. Кирија ће се одредити сходно закону о киријама у 
односу на кућу и на стање сличних некретина. 
Подвлачи се да све зграде остају као својина црквене заједнице. 
Скреће се пажња Црквеном Одбору да пре склапања контракта 
треба да се договоре са управитељима српских државних школа 
и заједно да одлуче у најбољим условима, онако како одговара 
заједници. Истовремено да провере да ли је кирија била 
спроведена у буџету који је предат општини за финансијску 
годину 1947/1948. 
 У склопљеном контракту са Општином треба да се 
назначи сходно закону наставе из 1937 године, чланак 183, 
дужност Општине да одржава у најбољим условима дотичне 
зграде и да оправља када је то потребно...''. 
 Стање финансијско је доста прекорно, те су плате 
запослених у цркви јако снижене, те црквењак Душан Станојев 
предлаже да новац који се у трећем тасу сакупи, припада њему, а 
то је о  Божићу, Новој Години, Богојављењу, Ускрсу, Духовима и 
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Преображењу.Тај предлог прихвата црквени одбор и то траје и 
данас.  
Јула месеца, председник Васа Иванов изјављује отпуст због 
премештаја из Арад Гаја... 
Поново се ближи црквени храм. И памтимо да годину дана раније, 

један од организатора био 
је и Драгомир Ненадов. Где 
је он сада, августа 1947 
године? Био је присутан на 
изградњи жељезничке пруге 
Шамац –Сарајево, као 
добровољац у омладинској 
бригади, коју су сачињавали 
Срба из Румуније.Ниже 
видите разгледницу коју је 
посалао родитељима 
13.08.1947. 

 
Адреса Ненадов Милан, ул Пијаца Св. Јована, бр.24, Арад-Гај, 
Румунија 
'' Драги моји родитељи, јављам вам да сам здрав, то и вама 
желим.  
Мати моја, немој да за мене бринеш јер ми је добро, али вас 
молим да ми пишете како је кући, зато што сам сањао кућу. 
Нисмо више тамо где смо били, сада смо у Какањ. И сада вас све 
поздравим, а највише мајку, маму, ујака, сеју, Јована и све оне које 
питају за мене. Довиђења. Здраво '' 

Организовање прославе почело је са бирањем музике и '' 
бирташа'' (а то преко лицитације). Од сада, и тамбурашима, плаћа 
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на нов начин, који ће дуго трајати, а то је тас, који се сакупља од 
људе. Ипак су тамбураши тражили тачну суму од 120 леја за једну'' 
туру''. Али омладина одлучује 100 леја, тура. Улазнице за 
мушкарце, 8 леја, док је за женске 5 леја. Сигурно, било је лепо... 
Али појављују се све више проблеме и нејасноће. 

Први проблем! Како да се исплати ¼ аренде од прошле 
године? Дошли су нови закони, што се тиче пореза. Чак је и црква 
била кажњена пошто није у одређено време пријавила имовину. 
Одлучило се да:'' арендатор да плати порез који дугује у новцу 
или у натури, у вредности за 100 кг.пшенице, то јест 3.600.000 
леја, или са могоћносшћу у новом паритету од 20.000 леја стари 
= 1 леј нов. 

Други проблем ! Колико да буде аренда ? 
За 1947/1948 годину аренда да буде иста са оном од прошле 
године, са условом да ¼ аренде исплати 8 дани после 
арендирања, ¼ - 01. Октобра, док ½ 01 августа 1948 године, у 
новцу. 
Ако држава тражи да се плати у натури, арендатор, арендатор је 
обавезан да плати, израчунавање ће се извршити 01 августа, 
изједначењем цене и вредности новца тог момента. 

Како остаје са црквеним таксама? ( трабало се одредити 
буџет за финансиску годину 1947/1948).'' Чекамо да видимо како ће 
одлучити румунска црква...'', али напокон су одредили чланови 
скупштине. 
 Порези или таксе су биле : 
      - породица         - 50 леја 
      - кућа                  - 50 леја 
      - ланац земље  - 50 леја    
      - занатлија        -100 леја 
Ове су таксе одрећене за пројект буџета за 1947/1948 годину: 
Приход:                                                             Расход                                             
Од породица   200 х   50 = 10.000 леја   Плата пароха: 14.000 леја 
Од кућа           200 х  50 =  10.000 леја   Паушал          :      400 леја 
Од ланца        500 х  50 =  25.000 леја   4 км дрва            3.000 леја 
Од аренде                      =  20.000 леја    оправке            30.000 леја     
Разно                                    9.700 леја    Изједначење      7.900 леја 
                      Целокупно =    65.000 леја                          65,000 леја 
Земља се даје у аренду (после две лизитације 31.08 и 07.09. 1947 ) 
на годину дана, дакле до 01.10 1948. 
Али...поново проблем око земље...на седници 05.10.1947, месец 
дана после арендирања, изјављује се..''..по новим законима, 
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забрањено је арендовање земље'',...' ми како ћемо решити тај 
проблем ?''  информише али и пита председник. 
Одлучује се једногласно да се тај проблем реши ''следеће недеље 
''  Постављају се следећа питања: 

- Да ли су разумели озбиљност тог проблема? 
- Да ли су били сигурни да ће се то решити'' следеће 

недеље'' ? 
- Да ли остали проблеми дневног реда нису могли бити 

одложени, као:                    
а). Молба за повећање плате црквењаку. 
б). Расправљање о минималној финасијској казни 
в). О чињеници да сума плаћена Удружењу композитора из 
Арада од 1120 леја, која је спречавала да се одржава 
игранка сваке недеље 

Ако је расправа о пројекту буџета за финансијску годину, исто 
предвиђен на дневном реду, био  је значајан проблем, остала три 
су била незнатна, те су се могла одложити. 
           Какви је био значај  првог проблема ? 
 '' Решиће се следеће недеље. '' Тако су размишљали сва 11 
чланова заједнице присутна на тој седници. Веровали су у своју и у 
моћ осталих мештана, веровали су у смиреност својих  плугова и 
дрљача, у добању  зрневља жита које пада под црницу, веровали 
су у саветовање са осталима били они пријатељи, комшије, 
родбина, породица, веровали су да ће наћи најбоље решење! 

Беше то 05.10.1947... Краљ се у недоглед загледао, Нојман 
полако растура имање, Франгијану сања ливаде са ораховим 
стаблима... а Срби из Гаја забринути су за њихово мало благо; 
цркву и црквено имање... јер је то њихово. Њихови су преци 
сазидали цркву и њима даровали, а они, наследници њихови су то 
сачували...Ми, сада покушавамо да им следимо пример..  

Ово питање, као и многа друга, која проистичу из овог 
текста, а које се односе на нашу ЗАЈЕДНИЦУ, била су 
детерминантна да предложим свим Србима из Арад-Гаја, да наша 
главна персоналност буде СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА АРАД-ГАЈА. 

Одлука за арендовање земље била је донета 19.10.1947 
године, на једној ванредној седници. Били су присутни чланови 
Црквеног Одбора: Миша Остојин, Светозар Срефанов, Жика 
Стефанов, Душан Бељац, Анђелко Бајић, Сава Шандић, Милутин 
Сечански, Иван Недучин, Лаза Докманов, као и скупштинари: 
Танасије Николов, Миливој Бурназ, Милорад Недучин, Среда 
Петровић, Никола Остојин, Пера Докманов, Мита Драганов, Душан 



 152 

Армацки, Миливој Пајин, Иван Арсенов млађи,Мита Шандић, 
Андрија Остојин, Јоца Влајков, Тоша Стефанов. 
Били су још присутни: Васа Остојин, Драгомир Живањелов, Петар 
Маринков, Гига Кузманов, Душан Станојев, Коста Пајин, Јован 
Стефанов, Душан Лупшић, Милан Јованов, Андрија Докманов, 
Иван Стефанов старији, Вељко Тимотић, Ђорђе Сретков, Иван 
Остојин, Сима Живањелов, Арса Иванов, Иван Арсенов старији, 
Младен Живањелов, челници заједнице. 
'' За следећу 1947/1948 годину црквена земља ће бити 
арендована онима ( да се разуме запосленим ) који су је имали и 
прошле године, јер је код њих остало и семе које им је доделила 
држава. 
Услови су следећи: 

1. Тај који ће радити земљу обавезан је да обезбеди семе. 
2. Црквена заједница ће исплатити запосленом следеће( 

односно за један ланац земље рађене): 
- За орање и сејање                -          100 кг. жита 
- За жетву                               -          100 кг. жита   
- За пренос                              -          100 кг. Жита 
- Семе се враћа 

3. Запослени, као добра чељад Свете Цркве, ако су приходи 
слаби, смањиће своју добит на 2/3 од одређене исплате''. 

          Финансијске проблеме које су почеле пре више од једне 
деценије се настављају. Коте дужне према држави требале су се 
плаћати у производима, житу или кукурузу, а то се односило и на 
црквену земљу, а исплату коте вршио је онај који је ту земљу 
радио. 

          После оставке председника, Васе Иванова, требало је 
изабрати новог председника имајући у виду постојаће проблеме 
али, и друге које су се само назирале. Нови председник, у 
преосталом периоду од 3 месеца био је изабран, Гига Кузманов. 

САЛА, као и споредне зграде требале су се оправити. Хор 
тражи помоћ да би наставили активност и да да би могли да плате 
хоровођу. Та се молбеница реши додељивањем 200 кг. жита. 
Истовремено, председник Гига Кузманов предлаже да сви који '' 
имају глас '' постану чланови хора, а сви остали, подржитељи тог 
хора.  

После избора председника ( на привремено време ), а и 
истека рока, поступајући по правилу бира се 2/3 скупштине, али и 
председник. 
Председник остаје, већ изабрани, Гига Кузманов. 
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Следећом Државном одлуком бр. 166369/1948 године 
наређује се предаја школског инвентара Министарству наставе. 
Информише се Темишварска Конзисторија и тражи се евентуални 
савет. 

12 септембра 1948 године, председник саопштава да је 
школа била национализована. Предаја се извршила на основу 
једног записника којег је водила учитељица Невенка Попјан, а 
потписују чланови црквеног одбора: Жика Стефанов, Ђорђе 
Ђорђевић, Петар Шандић, парох Војин Паскуловић, на основу 
одлуке 166369/1948. 

Сада се требао пронаћи и простор где да се смести архив 
Црквеног одбора. Предложила се једна соба у САЛИ. Предлог је 
одобрен. 

21 марта 1949 године на седници се расправља ( следећи 
нове државне законе ) о 
величини црквеног домена. 

Месни парох Војин 
Паскуловић објашњава дату 
ситуацију: ''Даје се  црквеном 
одбору могућност да до 
25.03 1949 године одреди 
колику аграрну површину 
задржи парох, појац и 
црквењак. 
Они који ће поседовати та 
права биће обавезни да сву 
производњу предају држави, 
а за то да добију новчану 
накнаду коју одреди држава и 
која ће се предати црквеној 
каси.'' 
Румунска Патријаршија 
препоручује да молбеница за 

део црквене земље буду:  - за свештеника  3 – 5 ха 
            - за црквењака   1 – 2 ха  

Свештеник Војин Паскуловић категорично изјављује да он 
задржава 5 ха. 
Црквени Одбор одлаже одлуку за 26.03.1949 године, када ће се 
изјаснити скупштина. 
              Записник; 
( оригинал на Румунском језику ) 
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 Ванредне седнице Скупштине и црквеног одбора Српске 
православне цркве из Арад-Гаја -26.03.1949 године. Учествују: 
председник, Гига Кузманов, парох Војин Паскуловић; чланови 
Одбора: Милутин Сечански, Милан Остојин, Лазар Јованов, Лазар 
Докманов, Тоша Стефанов, Сава Шандић; чланови Скупштине: 
Андрија Остојин, Душан Армацки, Младен Живањелов, Милутин 
Путић, Лазар Пајин, Иван Стефанов- ст, Миливој Живањелов, Иван 
Арсенов-мл.,Милош Сечански, Миливој Појенар, 

Будући присутни1/2, чланова одбора и 1/3  чланова 
скупштине, а то је легалност у којој се могу доносити важеће 
одлуке, председник Гига Кузманов поздравља присутне и отвара 
заседање. Најављује циљ њиховог заседања, а то је одлука у 

погледу црквене земље: 
парохијална сесија и 
сесија појчева у 
сагласности са адресом 

Кабинета 
И.П.С.Парохијала бр. 
334/18.03.1949. Чита се 
горе наведена адреса, 
следи саветовање те се 
затим једногласно 
одлучује: 
Имајући у виду адресу 

Кабинета 
И.П.С.Парохијала бр.334/ 
18.03.1949 и адресу 

Министарства 
Пољопривреде бр.55637/ 
17.03.1949, Скупштина 
одобрава пароху Војину 
Паскуловићу 5 хектара  
са обавезом да поштује 
план сетве и исто да 
испоштује све обавезе 
према Држави. 
Ова 5 ха додењују се из 

1). Парохијске сесије од 27,611 ланаца, која се налази у Великом 
Излазу бр Цф 397/2. 
Из парцеле бр. 4878/2 за пароха – 2,5 hа почевши од пута Гаја и 
2,5 hа почевши од 204 м од пута Куртича према Гају. 
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За вишак земље посивене пшеницом, парох не иште никакву 
одштету. Вишак земље, то јест, оно што је преко 5 hа, предаје 
се Држави и моли се Пољоприведна жупанијска управа  да се 
позабави са свим формалностима око преузимања земље. 
2). Сесија појчева, од 6 ланаца, која се налази у Пољу Барбус, 
власништву Државе , предаје се без икакве одштете за њиве 
посивене. Умољава се Пољоприведна жупанијска управа да 
изврши све формалности око преузимања. 
3.)Из те сесије задржава се за појца Жику Стефанова 
a.) Campul Zorilor  c.f 5546-5762 P.5672/a şi 5672/b1iug435 St.p 
=0,7334 Ha  
     Поље Зорилор 
b.) Câmpul Dumbrava Roşie  cf 14301  P.6672/a  1 iug   = 0,5755 Ha 
     Поље Думбрава Рошије 
c.) Câmpul Balta mică  cf   4932  P. 4994 1 iug 1590 Stp =1,1474 Ha 
     Поље Мала Бара  
                                               Total- целоукупно        =2.4562 Ha 
4.) Из исте сесије задржава се за црквењака целокупно , Душана 
Станојева: 
     Pe seama sesiei cantorale se reţine pentrul crâsnicul Duşan 
Stanoiev 
a.) Câmpul Murgului cf 3272  P.6661/a 1b3  iug  453 St.p =1,8895 Ha 
     Поље Мургулуи 
b.) Cămpul Lăptarului cf. 5359  P.4378      1iug 1498 St.p =1,1144 Ha 
     Поље  Лаптарулуи 
                                                Total-    целоукупно     =3,0039 Ha 
5.)За туторе  Лазу Јованова и Ђуру Срећкова 
     Pe seama epitropilor: Iovanov Laza şi Strecicov Gh.: 
a.) Câmpul Episcopiei        cf.12249  P. 4940/b.53            =1,1510 Ha 
b.) Câmpul Linistei             cf.  5920  P.4    1 iug1124 St.p=0,9798 Ha 
                                                      Total-    целоукупно     =2,1308 Ha 
6.)за другог појца Мишу Сечанског 
     Pentru cantor II Mişa Seceanschi 
a) Campul Surduc       cf.6038     P.5786/b1   1 iug   152 Stр= 0,6302Ha 
b.)Câmpup Surduc     cf. 5321    P. 5786/a    3 iug 1261 Stр=2,1801 Ha 
                                                   Total-    целоукупно     =2,8913 Ha 
                                                                        TOTAL  =10,4013 Ha 
 
Предаје се Дежави без икакве одштете и умољава се Жупанијска 
пољоприредна управа да се позабави око свих формалности за 
преузимање земље. 
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!. Câmpăl Lebedei             cf.5546-5762 P4121/a,,b 1 iug  140 Sтр = 
0,625 Ha 
   Лабудово поље 
2.Câmpul Hotar                 cf.6524        P 5311          1 iug 1007S.p 
=0,9377Ha 
   Поље –на Међу  
3. Câmpul Balta mică        cf.2209        P.5016,5017 3iug  308 
St.p=1,8373 Ha 
   Поље Мала Бара 
4. Câmpăl Freamăt           cf.4572         P. 6561/a.b  3 iug1190 Stр= 
2,1189 Ha 
   Поље Фреамат 
                    TOTAL  -ЦЕЛОКУПНО                          =  5,5198Ha 
Са овим се записник завршава. 
Потписује       Председник                       Парох 
       Георгије Кузманов                       Војин Паскуловић  
       и чланови одбора и Скупштине присутни на почетку овог 
записника. 
После неколико дана, свештеник Војин Паскуловић одбија 
одобрена 5 ha. 
Тако се писала историја црквене земље из Арад Гаја.  
Али после 50 година, историја окреће лице ка бољем.                           
Обруч проблема се све више стеже. 

19.06.1949 године црквени одбор узима следечу одлуку: '' 
Уколико  Друг Директор Томуш тражи Срски Народно Дом – 
САЛУ – за дотично Културно Сеоско  Удружење, одбор реши  да 
благоизволи и из предњебе од Народног Дома изпразнити, која ће 
нам бити потребна за будуће Одборске и Скупштинарске 
седнице наше црквене Општине. А у слушају Збора и или 
Скупштинске седнице да нам се дозволи одтшавати седнице 
управо у Народном Дому – т.ј. у сали'' 

. Умре Миша Сечански, који је 55 године био црквени појац. 
Из поштовња преме том човеку и његовом дугогодишњем труду, 
одлучује се да му црква безплатно слуши укоп. 

Био је изабран нови појац, Миливој Бурназ, који ће појати 
без накнаде. 

Предлаже се, а затим се и усвоји да се дрој чланова 
црквеног одбора смањи на 6, а то су били: Лаза Јованов, Лаза 
Докманов, Тоша Стефанов, Сава Шандић, Иван Стефанов, 
Младен Живањелов. 
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Мапа гајског атара са именима поља ди су били поседи 

цркве а и гајчана. 
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Председник је остао Гига Кузманов, а подпредседник 
Миливој Бурназ. 

Долазе нове адресе у виду наредбе доста неугодне за 
цркву, које и шаље Министарство Вере са препоруком да иџ 
свештеници излажу пред верницима у цркви. На пример: 

 - аљдреса бр. 315/1959 годину –'' Најопаснија штеточина 
паредајса, патлиџана инкромпира јесте Кромпирова златица ( 
Колорадо). Тај инсекат су користили непријатељи човечанства 
– англоамерички ипериалисти да би проузроковали глоб 
становништва Д.Р Немачке..., у СССР и Н.Р.Румуније још није 
стигао''. 

- адресом 218/10.03.1951- '' борба коју наша земља води на 
светском плану за одбрану мира, за сетвене кампање, за 
колективизацију..свештеници у њиховим проповедима да се 
односе на: борбу за мир, сетвена радове, предаје коте, 
пољопривредне задруге, колективизацију..'' 

На седници од 12.08.1951, једина тачка дневног реда је- 
Договор у погледу прославе храмовске славе.19.08.1951, црква 
испуњава 80 године од завршетка градње. Врше се ситне оправке 
и молерски радови. Прослава црквеног храма треба да добија 
свечанију карактер,  

'' Присутни су донели једногласно следећ 
                                   Решење: 
Да се путем Окружног Презвитерата Арадског, позове 

Високопречасни Господин Викар Стефан Томоћ, да освети 
Свети Храм, који ће се окрећити споља и пошто је ове године, 
80 година од зидање св. Храма, те је жеља да се овогодишња 
слава прослави све свечаније'' 

На првој седници одбора, после храмоне славе, 03.09.1951 
године парох Бојин Паскуловић предлаже..'' да се Високопречаснм 
Господину Викару Стефану Томоћу изјави захвалност што је на 
дан храмовне славе посетио парохију. Присутни су донели  
једногласно следеће: 

                                   Решење: 
Црквени одбор у седници својои од 03.09.1951 године, 

овим путем изражава Вам, у име своје и свију чланова арад-гајске 
црквене обштине, и најцложнију благодарност, на пажњом којом 
сте нас одостојили. Вашом посетом на храмовној слави, на дан 
Преображени Господњег, као и на муудрим речима којима сте 
нам дали подсрека и испуњевали верних и грађанских 
дужностима и кличе Ва. Живели имногаја лета.''. 
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II.1.4.3 ПЕРИОД СВЕШТЕНИКА МИЛОРАД ИЛИЋ ( 
1952- 1956 ) 

По одлуци 1310/1952, Министарства Вера из Румуније, 
премешта се свештеник Војин Паскуловић из Српске парохије Гај 

на Српску парохију Нова Молдава са почетком од 01.02.1952 

године. 
Са истим датумом и одлуком се свештеник 
Милорад Илић премешта из Српске 
парохије Нова Мовдова у Српску парохију 
Гај. 

Oвај премештај не поставља 
питање. Период и место одакле долази нови 
свештеник је заправо одговор. 

Новога свештеника представља 
црквеном одбору председник, Гига 
Кузманов, који му је пожелео 
добродошлицу, рекавши му да се осећа као 
мећу својима и да му рад на парохији буде 
успешан. 

 Свештеник се захваљује одбору као и свим верницима 
обећавши им да ће заједно моћи да преброде све што треба 
радити.  

04.05.1952 – због догађаја који се односе на школу и Салу...'' од 
данас ће се седнице два руководећа црквена органа одржавати у 
цркви.'' 
21. 09.1952 – Председник пита: ''Заједница српска из Арада, 
предала је своју земљу држави. Питам одбор, шта ћемо радити 

ми са земљом наше 
цркве?'' 
После дужег саветовања, 
црквени одбор одлучује: '' 
Било би добро да и ми 
предамо црквену земљу , 
те према томе, отац 

1952  
Милорад 
Илић 
 
Milorad 
Ilici 

   Гига 
Кузманов 
Ghiga 
Cuzmanov 

 

 

 

 

      3 Лаза Јованов 
Лаза 
Докманов 
Laza Iovanov 
Laza 
Docmanov 

Душан 
Станојев 
Duşan 
Stanoiev 

Ика 
Стефанов 
Миливој 
Бурназ 
Јica Stefanov 
Milivoi Burnaz 

      4 

      5 

      6 
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Илић ће направити молбеницу.'' 

Ниже приказујемо Молбеницу за предају, са бр. 28739/25.09.1952 – 
секцији IV Народне општине са седиштем у Гају.Посебно се 
нагласило да до предаје земље , површина треба да се уради – до 
датума када ће бити преузета од месних пољопривредних бироуа. 
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Долазе и'' интересантна'' писма на адресу цркве углавном од 
Епархије, на која црква је имала обавезу да шање Епархији 
рапорте, које је Епархија слала тамо где је имала обавезу. 
Докуменат од 19 маја 1953 године, који се односи на ''Борбу за 
Мир''носио је претње'',,,клика Тито – Ранковић '', био је 
тенденциозан и имао је за циљ да уплаши и доведе до тензија код 
српског становништва и не само. Све су те адресе били упућене 
истим циљем и то почевши од лета 1948 године. 

 
Адресом бр.43/1953 године 

свештеник информише: ''О миру 
у Кореји говорио сам у цркви и на састанцима Комитета за 
борбу за мир, преко фотомонтажа, приказао страхоте тог 
рата. Исто сам написао и чланак о рату. 
Били су проблеми у вези кота и контракта са државом. 
Ево информацију коју је свештеник Илић послао Конзисторији у 
вези документа бр. А6/1954 године. 
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Види се да свештеник је контрактирао 4 свиња, а његов пример су 
следили и други верници, 5 од њих су у извештају поменути. 
 Младен Живањелов, којег смо више пута поменули, био је 
један од оних који су пропатили од оних који су у том периоду били 
власт. Младен је био мој деда, и ето што ми је причао пре много 
година: 
се поновило неколико пута. После неколико састанака, сам се 
саветовао са породицом, те следеће'' Једне јесени 50-тих година, 
два агента су ме '' дигла'' из куће једне ноћи и одвели ме у неку 
зграду, где сам био два дана, без да ми неко дође и нешто 
запита. Однели су ме затим на обали Мориша где смо стали а 
они су ми рекли: - у четвртак у толико и толико часова бићеш 
овде, на овом месту. Добро размисли о свему и о свачему.- У 
четвртак сам био на заказаном месту. Један од њих је дошао. 
Поновио је исте речи и пошао. То г четвртка кад сам био на 
обали Мориша упитао сам: - Шта хоћете од мене?  Немојте ми 
мучити породицу. Објасните ми већ једном.  Агент је продужио 
пут. Више га никад нисам видео.''  
Вратимо се Арси Иванову, бившем председнику, а по поседима 
најбогатијем Србину из Гаја. Арса, по надимаку'' Буркош '', надимак 
целе породице, имао је по евиденцијама око 100 јутара земље, 
салаш, вршалицу, лепе коња, лепу и велику кућу, са баштом са 
многим анексама, у Гају у улици Јон Креанга бр 83 ,а сматрао је да 
треба купити кућу у граду Араду.  Имао је сина Јована ( преминуо 
фебруара 2012) и ћерку Миријану, у то време у годинама 
школовања. 
Но радост нове куће није трајала много. Почеле су посете  ''оних 
људи'', који су му сву производњу, после жетве, са њива узели , а 
речи ''конфискација, киабуруле, ај ту '', а пуни џакови спремни да 
иду у породично складиште, добили су други правац од '' друга''. 
'' Остали смо без брашна. Са врећом сакривеном, тата иде 
преко моста у Нови Арад на пијаци да купи брашно. Вратио се 
кући са скоро пуном врећом, радостан да ћемо имати за 
хлеб...отварају се врата и исти '' друг ''- дај брашно 
овамо...Колико собе имате?..Да! Доћи ће овде код вас исто 
толико породица да станују - А ми?—Ви на салаш.- Тамо никада 
нико  није становао'' Становали смо у ходнику и у кухињи, сво 
четворо и то дуго времена'' прича Сеја ( ћерка Мирјана ) и њен 
брат Јован Иванов.                                                                                           
Цела породица ''Буркуш''имала је у то време проблеме. 
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И породица Синише Ивановог претрпила је сличне муке.Одузели 
су му кућу( нацинализовали) у улици Трибунул Коркеш, а исто и 
једно место са површином од 1 хектара у истој улици, затим 
оранице у Гајском и Печканском атару. Они су становали у њиховој 
кући и плаћали кирију. 
Певала се већ дуго времена у Гају једна адаптирана песмица: 
                                ''   Од Дњестра до Тисе 
                                    Све је то Владе Тирсе '' 
Велико је било имање Владе Тирсиног. Само је он знао колико је 
земље имао. 
'' Имамали смо по документима 27,24 ха, а вратили су нам само 
24 ха.. 
Од ових 4 ха су била за башту, ту где Биди улази у Криш ( Јер ) 
ми га познајемо као ''Селмунар'', на данашњој ''Зона Индустријала 
'', каже Владимир Тирсин, праунук Владе и наставља: '' можда још 
је било и на друга имена, ко зна сада...''..    
Али веће проблеме са горњом темом имала је унука Владе, 
Горица Тирсин .По завршетку четири разреда на српском језику у 
основној школи из Гаја, није била примљена у ниједној румунској 
школи, те је била проморана да се убележи и похађа немачку 
школу. Али, изненађење...на крају школске године додељује јој се 
Прва награда. Уписује затим средњу школу ( на српском) из 
Темишвара, затим Универзитет, па се запошљава као професорка 
у Иратошу, а у лето 1970 године, одлази из државе...и , конкурсом 
добија место преводиоца у седиштту ОНУ...то да се зна... 
И Тошу Стефанова нису га опколили муке. Он је две године био на               
'' канал'', Када се вратио, био је, потпуно је оседео. 

Године 1956, када су се побољшале везе са Југославијом, 
свештеник Милорад Илић, који је уствари био у изгнанству у Гају, 
будући да је родом из Дунавске Клисуре и који се цело време бојао 
да га пошаљу у Бараган, одлази из Гаја. 

Али у животу свештеника из Гаја било је у том бурном 
времену и радости. Овде '' поп Милету''како су га мештани 
називали су му се родила деца:син  Драган Зоран – 1952 године, а 
годину дана касније – ћерка Надежда 
Осим већих генералних проблема, претње су често биле упућење 
појединцима све до краја шесте деценије. 
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II.2.ПЕРИОД 1956 - 1989 
II. 2.1 СВЕТОЗАР НАЈДАН ( 1956 – 1985 ) 

 
Почeтком октобра месеца 1956 године био је именован као 

свештеник у Гају – Светозар Најдан. Њега је именовала 
Темишварска Епархија као администратора парохије у Арад Гају 
почевши од 01.10.1956 – адреса бр. К 45/ 1957. 

На фотографији видите свештеника Светозара Најдана, на 

једној сахрани, заједно са сарадницима ( од леве стране ) 

црквењак Жарко Путић, појци Петар Шандић, Славомир 

Тирсин, Танасија Николов, председник црквеног одбора – 

Миливој Бурназ и хоровођа – Владимир Арсенов. 
О његовом животу и активности у парохији може се читати 

у поглављу '' Знамените личности српске заједнице из Арад Гаја'' 
чланак који потписује инжењер Божидар Панић, такође и у 
поглављу '' Црква ''из Беле књиге ( III Књига ) ове монографије. 

 
Год 
An 

Свештенк 
Preot 

Тутор 
Epitrop 

Црквењак 
Crâsnic 

Појац ( и) 
Cântăreţ 

Председник 
Preşedinte 

 
1.10.  
1956 

 
 
 
 
Светозар 
Најдан 
 

Лаза 
Докманов 
Иван 
Стефанов 
Laza 
Docmanov 
Ivan 

 
 
 
Душан 
Станојев 
 
 

Жика 
Стефанов 
Миливој 
Бурназ 
Вељко 
Сечански 
Васа 

 
Гига 
 Кузманов 
Ghiga 
 Cuzmanov       7 

      8 

      9  
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Svetozar 
Naidan 

Stefanov  
 
 
 
 
Duşan 
Stanoiev 
 
 

Иванов 
Jica 
Stefanov 
Milivoi 
Burnaz 
Вељко 
Сечански 
Васа 
Иванов 

 
Миливој  
Бурназ 
 
 
 
 
 
Milivoi 
Burnaz 

1960 Сава 
Армацки 
Иван 
Стефанов 
Sava 
Armaţchi 
Ivan 
Stefanov 
 
 
 
Сава 
Шандић 
Мита 
Шандић 
 
Sava 
Şandici 
Mita 
Şandici 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 Петар 
Шандић 
Славомир 
Тирсин 
Танасија 
Николов 
Андрија 
Милин  
(из Арада) 
 

      7 

      8 

      9  
 
Жарко 
Путић 
 
 
 
Jarco 
Putici 

1970 

      1 

      2 

      3  
Сава  
Шандић 
 
 
 
 
Sava  
Şandici 

      4 

      5 

      6 

      7 Milovan 
Milin 

      8 Ћосић 
Миша 
Анђелко 
Шандић 
Ciosici 
Mişa 
Angelco 
Şandici 

      9 

1980 

      1 Драгомор  
Живањелов 
Dragomir 
Jivanelov 

      2 

      3 

      4 

      5 Миливој  
ЖИвањелов 
Milivoi  
Jivanelov 

      6 

 
Црквени одбор у том периоду је имао следећи састав : Гига 
Кузманов – председник, Миливој Бурназ – подпредседник, Лаза 
Докманов, Милорад Недучин, Младен Живањелов, Иван Стефанов 
и Лаза Иванов, Тоша Стефанов. 

Дошао је у време када се црквена својина састојала само 
од цркве и Парохијског дома, парохијани су били они исти , увек 
спремни да буду на услузи, одани. Нови свештеник био је високо 
образован, али не само то, него је он био и добар организатор, 
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убедљив баш сада када је нестајао полако приватни иметак те је 
опадала финансијска моћ цркве. 
Активност Црквеног Комитета (Одбора ) се сводила сада само на 
гласање буџета, продају столова, одобрење трошкова и избор 
нових чланова. 
 Ако су састанци комитета у прошлим годинама били 
недељни, сада су се обављали четири до пет пута годишње. 
Обично је дневни ред био следећи: 
1.  Обавештење о приспелим актима у парохији. 
2. Рапорт што се тиче прихода и расхода у датом времену, обично 
тромесечно или годишње. 
3. Предлози и питања.  
Овде су обично били приказани радови за оправку и одржавање 
цркве или парохијског стана, 
Али у животу заједнице било је и других проблема.  
Један од њих се односио на гробове црквених добротвора, који су 
се налазили у заштиту црквене општине. 
 

 
 
 Адресом бр.25/1957 септ. 5 упућене Општини града Арада 
која се односила на истек периода од 20 година од откупа , 
Црквени Комитет тражи могућност     '' ...да се прихвати откуп 
места у Гајском гробљу, али да се изостави цена њихових 
споменика. По опису ( којег је саставила Администрација 
гробља) места, заинтересовани смо за гробове: 
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1. Нецин Урош – 1 место. Овде постоји грешка. Са квитом 
бр. 8214 из 23 септ. 1946 године исплатила се свота за 
20 година. Термин истека 1966 година. 

2. Ружић Јован – на опису је спроведен Пужин Јован – 5 
места, Кристина, Душан, Милутин и Марина. 

3. Влајков Јоца – 2 места – Персида.'' 
 Одговора Општине по бр. 23077/ 1957 којим се одобрава тачка бр. 
1, а и  обавезује, због осталих тачака, да се обнови молба: 
''Друже Председниче општине града Арада, Наша молбеница није 
била повољно решена, оставши да ми поново откупимо али не 
само места, већ и споменике над њима. Подвлачимо да 
донатори, о чијим гробовима је реч даривали су Српској цркви из 
Гаја одређене површине земљишта, које је затим црква, по 
налогу Партије и Владе због трансформације социјалистичке 
пољопривреде, предала Држави. 

Трагично је, што њихов племенити гест није уопште 
препознат иако та земља даривана је била плод њиховог 
мукотрпног рада. 
Али ми, Гајчанска црква ценимо њихово пожртвовање и савесно 
ћемо се одужити њиховим делима, те смо спремни да и у будуће 
откупљујемо места њихових гробова, иако ми у садашњости не 
располажемо њиховим добрима. 

Управа гробља примећује да места нису била на време 
исплаћена. То је тачно. Али управа није најавила накнадно 
Црквеном Комитету и није обновила дотичну обавезу. Значи да 
управа гробља није испунила дужност ( обавезу најаве ). 

Ми располажемо са доста доказа које можемо да 
употребимо за дати случај. Није исправно да ми будемо 
губитници туђом кривицом. Молимо вас, Друже Председниче, да 
са пажњом и добром намером пресудите обе наше молбенице( из 
05.09.1957 као и садашњу ) те заједно са опуномоћенима из 
Департмана Вера да би добили правилно решење. 
Ми смо Срби, али имамо поверења да ће наша молбеница бити 
правилно решена, без икаквих предрасуда.''  Али... 
( по досару А 1957, стр. 16,17,18,19.) 
А да би потврдили дневни ред седнице црквеног одбора, даћемо 
два примера : 
- први: '' ЗАПИСНИК,  седнице месног Црквеног Одбора, Српске 
Православне Црквене Општине у Арад Гају, одржане дана 11 јан. 
1959 год. У парохиској канцеларији. 
Претседава: Гига Кузманов, председник Ц.О.. 
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Перо води: Светозар Најдан, свештеник. 
Присутни: Миливој Бурназ, потпредседник, Лаза Иванов, Младен 
Живањелов, Лаза Докманов, Иван Стефанов, Тоша Стефанов, 
одборници и Неца Милић, благајник. 
Дневни ред: 1.) Преглед закључивања год. рачуна из 1958 год. 
                      2.) Састављање буџета за 1959 год. 
                      3.) Питања и предлози. 
Приступа се прегледу рачуна. Рачунополпгачи износе на увиђај 
рачунске списке. На крају 1958 године установљено је следеће 
стање : 
                                           Приход   :   12.661,55 леја 
                                           Расход   :   12.450,13 леја 
                                           Вишак     :       211,42 леја 
Рачуни цркв. Општине за 1958 год. у горњем саставу примају се и 
одобравају.      
Прилази се на другу тачку дневног реда: Састављење буџета за 
1959 год. Према искуству из прошлих година, а имајући у виду 
стварне потребе и обавезе Цркв. Општине, као и примећене 
недостатке из прошле године. Црквени Одбор доноси буџет за 
1959 год. као што следи: 
            Расход :                                                       Приход 
1.Плата свештеника      6.420 л..      1.Од тасова и прилога   3.000 л. 
2.Хонорар Црквењаку   1.200 л.        2.Од звона и утвари         300 л. 
3.Хонорар пресфорачи    600 л .       3.од. добро. Парохијa.  9.000 л.                                                         
4.Угаљ                                 70 л    4.Непредвиђени приходи 1.000 л. 
5.Свеће                             420 л.                  Свега           13.300 л.   
6.Тамјан и вино                  80 л. 
7.Сапун                               50 л. 
8.Писани паушал свеш.   250 л. 
9.Дрво за парох. Канце 1.200 л 
10.Електрика                    400 л. 
11.Порез и таксе           1.000 л. 
12.Епарх. дажбине           750 л.    
13.Протопрзвитерат        160 л. 
14.Оправке                       300 л. 
     15.Резервни кредити              400 л. 

                         Свега  13.300 л                     
Трећа тачка дневног реда: Питања и предлози: 

Председник подноси извештај да је овом Одбору већ 
одавно истекао мандат и да према томе треба да поднесе оставку. 
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Решење. Сви одборници узимају на знање извештај председника и 
подносе оставку. 
11.02 1959 пошаље са дописом бр.11,Темишварском 
презвитерату,  извод из Записника горенаведеног.  Са адресом 
бр.41/през. з 1959 , добија се следећиодговор: 23 03/05.04.1959, на 
седници Црквеног Одбора се упознају општинари са његовим 
садржајем и се спроведе решење:.. под тачком бр.9 записника се 
прибележило '' Прелази се на извршење Епархијског 
Административног Одбора бр.41/ през из 1959 год. који се за ову 
црквену општину поставља нов Привремени Управни Одбор, 
састављен од 10 чланова: 1) Сава Армацки, 2) Јован Катић, 
3)Драгомир Ненадов, 4)Иван Ненадов,5)Неца Милић,6)Иван 
Стефанов,7)Лаза Докманов,8)Миливој Бурназ,9)Гига Кузманов,10) 
Неца Рус. 
За перовођу поставља се Танасија Николов. 

 

Адреса са бр.41/през 1959                                        

Део записника 23.03/05.04 1959 
Како из горњег решења произилази да нови одбор има из своје 
средине да изабере председника, потпредседника, тутора и 
благајника, то се одмах прелази на избор.  

Решење: На предлог Ивана Стефанова, коме се 
придружују и сви остали одборници, за председника је  
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једногласно изабран Миливој Бурназ, а за потпредседника Гига 
Кузманов .'' 
Те су биле углавном тачке дневног реда, где административне 
проблеме су још окупиле продају столова и поправке око цркве и 
парохијског дома ( које  
можете видети у Белој Књизи )  
Од 1961 године увео се '' Позив '' који је обавестио, а узело се на 
знање са потписом, дан, сат и место одржавања седнице. Исто 

преко позива одборници су били 
упознати и са дневним редом. 
Потписали су Позив , председник 
и перовођа. 
Ако смо поменули и продају 
столова, у периоду 1952 – 1982 
био је специјалан регистар са 
записником. А и до тада и од тада 
продаја столова, преко лизитације 
или по другим постојећим 
решењима, била је наведена у 
записнику одређене седнице. 

'' Позив – на седнице '' 

  
Записник.састављендана 15 авг 1971 Записник састављен дана 29 

авг.1979 

 
поводом издавања за                         поводом издавања за  
коришћење                                          коришћење 
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шест нових столова у женском          стола упражњеног смрћу пок.    
оделењу св. Храма.                            Лазе Јовановог. Пријавио сe 
                                                              jедини конкурент Милутин, 
1Ракила Стефанов ст бр10-1000 л.   Остојин    коме је   стол                                         
                                                              уступљен за добротворни             
2.Зорка Пајин           ''  бр.11- 700 л.   прилог од 825 леја( види приз.  
                                                              ( бр. 235  од 29.08.1979) 
3.Клементина Тирсин '' бр.12- 800 л.   
4.Данка Новак            '' бр.13- 600 л.  Потпис перовођа, председник  
5.Драгина Армацки    '' бр.14- 600 л.  Сава Шандић и присутни. 
општинари. 
6. Марика Армацки    '' бр.15- 600 л. 
Потпис свештеника, председника  
Миливој Бурназ и присутних  
општинара 
1972 година март месец : 
РЕШЕЊЕ: У вези са предлогом Ивана Стефанова – Председник 
каже да : 

'' Иван Стефанов, као што вам је 
познато и са предходних седница – 
стигло се до договора,  да се 
поново молбом затражи дозвола 
да се постави једна 
комеморативна плоча за велике 
добротворе цркве, сада сви 
покојни и који немају директне 
наследнике, имајући у виду да из 
гробља са њихових гробова део 
споменика је био украден, а део 
уништен, да са тим гестом 
покажемо наше поштовање и 
сећање на њих, а потребно је да 
буде као пример млађем поколењу 

и подстицај за евентуалне нове добротворе'' 
Одбор донеси решење: '' Једногласно Иван Стефанов добија 
сагласност да преминулим црквеним добротворима постави 
мермерну плочу са десне стране западних црквених врата, где се 
о црквеној слави добротворима- по правилу одржава помен . 
Садржина написана на плочи била је следећа.   
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'' Спомен – плоча 
црквеним добротворима у Арад Гају 

- Ника Бошњак и супр. Саветка 
- Јован Ружић и супр. Кристина 
- Младен Докманов 
- Урош Нецин и супр. Ката 
- Јоца Илић и супр. Кристина 
- Славко Нецин и мати Марија 
- Миша Нецин и супр. Даница 
- Јован Влајков и супр. Сида 
- Јован Аћимов и супр. Круна 

Плочу је поставио Иван Стефанов старији са супругом Ђулишком 
за покој душе својим родитељима Пери и Милки и тетки Јелени 
Боар, рођ. Шандић 

                  -   1972  -                                   ' 
То се није урадило тада, већ године 
2011 о црквеној слави 19 августа, са 
следећим завршним текстом: 
              Спомен плочу подижу  
 Љубомир Шандић са супругом 
Анђеликом 
Црквени кумови о слави, године 
2011. 
У наставку ћемо покушати да 
прикажемо живот српске заједнице 
за време неког новог искуства, 
задруживање, колективизација, 
индустријализација и...масовни 
одлазак људи ка индустрији и 
...вишеспратницама. 
Почиње најтежи тренутак, од 1962 

на овамо, када драстично спада број Срба из Гаја, то што се 
продужило до данашњег дана. '' Враћање селу или родном месту'' 

није се више догодило 
Пољопривреда, главно 
занимање, познаје три 
периода : најстарија – 
приватна, друга – рад у 
удружењу - задругарство, 
од 1955 до 1962 заједно, а 
трећи – колективизција, 
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од 1962 до 1989 године,  са учешћем целокупног приватног 
инвентара: земљом, оруђем, коњима. 
Жеља је била сваког да ради приватно своју земљу, док 
метод''убеђивања''  
их је слао у колектив, прелазећи и кроз други облик, припремни -
задругарство.  
Од 1989, решило се да се додели земља бившим власницима или 
њиховим наследницима....  
Покушаћу да изнесем једну успомену, делимично имагинарну, 
Милорада Живањелова, Милике, како су га знали родбина и 
познаници. 
Тек што се рат завршио, у којем је Милика био учесник, човек 
добре воље, пун живота, увек спреман за чашицу ракије и једног 
ватреног кола, ево га овде у чезијама већ оседео, мислећи данас 
на прошлост, а можда на будућност. 

Слика је направљена у пролеће или јесен, то се по оделу 
види, јер је у сваком годишњем добу било пуно посла. Али... 
Са пољопривредним радовима, Милика, је био научен још из 
детињства, када је оран ишао у поље са оцем. Нису имали много 
земље, али су је радили са душом. Земља је била њихова и 
њихових наследника. Он је био што би се рекло '' школовани''  
сељак, као што су били сви дечаци, а учитељи су им били, 
родитељи, дедови.... . 

Породица на салашу              У шетњу јашући по атару 

 
Како су радили, такав су 
приход примали. Земља је 
била правилан испитивач.   
У мирном трапу, Милика сећао 
се богатих породица из Гаја: 
Иванови, Нецини, Катићи, 
Владе Тирсина, Милана 
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Ненадова...али и других. 
Слике које видите горе сам их пронашао у кутији слика породице 
Ненадов, али подаци са слике се не виде више. 
О салашарској тишини, где су се гајиле краве, свиње, коњи, шта да 
се прича...Коњи су били понос сваког, како они за радњу тако и они 
за параду- парадоши     ( ови последњи су били углавном одгајени 
код куће). 
Углавном салаши Срба били су коришћени само за време 
радова.Од краја јесени до на почетку пролећа били су затворени. 
Али бунар са ђермом и после нестанка салаша је остао као доказ.  
Данас број салаша је мали. Њихов нов назив је ''Фарма'' . Једна од 
њих је и Драгољуба Катића.                                                                                                  
Када је реч о парадним коњима, да поменемо како,'' када је краљ 
Михај посетио Арад, испред Општине била је направљена трибина 
за краља, прича Јован Шандић, испред које грађани су пролазили 
и поздравили краља. 
Један од њих био је и Влада Тирсин из Гаја. Са стражњег сица 
терао је 4 коња'' парадоша''. Био је обучен у гајчанској српској 
ношњи ( за празнике и цркву ) ''причеш'' панталоне, '' бургер '' 
чизме, бела кошуља,  пруслук и шешир, онаj српски, нижи, црни. 
Кад је био испред трибине, зауставио је каруце, скинуо шешир и 
српски изговорио '' Живео наш Краљ ''. 
Краљ је запитао кнеза ( доброг Владиног пријатеља ), а овај му је 
дао пригодно објашњење. 

Жетва, као један од важних пољопривредних радова се 
може видети на овим  

 

Жетва:Косе се оштре гладалицама Жене су везивале                                    

снопље:мушкарц су кладили снопље у крстове 
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Грабљама се сакупљају влаће         Направи се стог-камара- код 

вршалице 

 

                    Вршаљ                        Жито спремно за транспорт 
 
фотографијама, које сам и затеко у кутији успомена многих 
породица. Те фотограграфије састављене изгледају као какав 
филм, који                  приказује не само 30- ту годину, већ и прве 
године колективизације.  
Прво, спремало се место за такозвану '' арију ''( гумно ) где су били 
стогови 
( камаре ) од жита, затим простор за машину – батозу – и место за 
стогове од сламе, преко пута стогова ( камара ) од жита истог 
газде. 
Сваки власник је од прилике одређивао своју производњу, те 
према томе и потребни '' плац '', доводи одређени број људи који 
да раде на вршалици да би у временском термину завршио свој 
стог, да не би задржао машину ( вршалицу ). 
'' Није могао сваки да ради на машини, него само они јаки'', 
говорила је моја баба, Паулина Шандић, ''само ја и моја сестра 
Дивна, од жена смо могле да бацамо снопље, а и да радимо горе 
на машини''. 
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                      Мапа салаша у атару Гај 
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На фотографијама не видимо пренос снопља жита на машину, а ни 
сламе до сеоских авлија. Возила се слама уз помоћ '' помоћнице''( 
дуге руде пу дужини кола и краће, али јаче по ширини кола), а 
товари су били зачуђујуће велики. Све је зависило од вештине 
оног који је слагао снопове, или код сламе како је умео да угази 
ћошкове ( рогове ), али значајан је био и кочијаш, брзина и угао 
под којим се товар кретао при изласку са стрништа или скретању 
са правог пута, леп говор и наговор коњу. Ту треба спомињати и 
коња, као главног сарадника кочијаша. 
У џаковима,  један део се односио кући у магазин, а потребна 
количина се дала држави као '' кота ''. 
Некима, као на пример Арси Иванову одузело се сво жито. 
Највише су се сејале житарице. Пшеница за хлеб, јечам, овас а и 
кукуруз за марве и живину.  
Онај део што је припао газди и остао у домаћинству подељен је на 
: за употребу, нешто за семе, а остатак се продавао. 
Многи су гајали лубенице и диње ( бостан ), али и краставце, 
парадаје. Било је њива засејаних и сунцокретом, па кудељом, 
шећерном репом и дуваном, а те ће културе бити касније, до 
колективизације и обавезне да се сеју. 
Превоз конопље био је права демонстрација, по величини товара 
да је било потребно да се и жице електричне мреже подигну. 
Најчувенији су били чланови породице Катић. 
Ипак лубеница,( исто су је називали и Срби и Румуни, само су  

Поље са лубеницама и види се и Лубенице,али не оне са  зеленом 

колиба субаше                        кором, него са шарама ( Фенлак ) 
 различито акцентовали ), била је краљица плодова.. 
Конкуренција је била само село Санпаул '' Сенпава'' како Гајчани 
изговарају. 
Лубенице са зеленом – затвореном бојом преовлађивале су овде. 
Одговорни за извоз лубеница тражио је за '' вагон '', а произвођачи 
су се здруживали и прибављали тражену количину и увек су 
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гарантовали квалитет '' прима''.Сада, ипак, примећује Милика нема 
више ни толико, а нису ни тако добре. Сада нема производња 
лубеница у гајском атару, али има у друга места са српским 
становништвом – Фенлак -, али...то нису оне праве. 

Ситнији послови су се радили индивидуално. Кад се брао 
кукуруз или о жетви,  радила је цела породица, али и родбина и 
пријатељи и то је била врста задругарства која ће се поновити и 
као етапа у '' социјалистичком развитку пољопривреде''. 

Таква се задруга '' Интовараширеа ''( Întovărăsirea ) у Гају 
основала 1951 – 1952 године, а њен секретар, таква је била 
титулатура  био је Сава Шандић.  
Начин рада био је онај којег смо описали, али уреднији, јер је 
радове плански одређивало вођство задруге. Задруга се поделила 
на ''екипе '' које су са коњима и пољопривредним оруђем, 
извршавaле радове заједно. 
После убирања прихода, прво се предавала ''кота'' држави, затим 
се делило онима који су то произвели – житарице али и производи 
од техничких биљака ( шећер, уље, ). 
Било је и површина за сено и луцерку, потребне за коње и краве. 
Временом обавезе су биле све веће, производња све мања, разлог 
је можда био и тај што је млађа радна снага одлазила све више у 
индустрију или ка пољопривредној колективизацији, где су 
резултати били бољи. 
И тако је настао колектив '' Јединство '' ( Униреа ) у Гају. 
Председник је био Чато Емерик, а подпредседник Сава Шандић, 
док су међу  бригадирима, српског порекла,  били: Васика Фењац и 
Милика Живањелов али... ни ту млади нису много остали. 
Трећа етапа , колективизација, је окупила сво земљиште, у 
сагласности са програмом Партије до 1962 године. 
Хоћеш, нећеш, скоро свако ко је поседовао земљу, марву и 
оруђе...у колектив! 

 Део Гајчана били су чланови колектива ''Партизанул'' из 
суседног предграђа – Буџак. 
Добромир Сечански, ''Доба'', како га сви знају, радио је као 
казанџија у Радионицама КФР ( жељезнице ) из Арада. 1960 
године то предузеће постаје други сектор Фабрике вагона из 
Арада. 
''- Имаш земље ? – Да имам. – Колико имаш ? - .....хектара. 
Ступио си у колектив или си је предао држави ? – Не! –Ако нећеш 
да предаш земљу, онда ћеш и ти са њом заједно у колектив, али 
не заборави твог сина из гимназије....И он је предао.'' 
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''- Друже Шандић Петре, радник у арадској шећерани, колико 
земље имаш?, пита ''кадриста''- Немам више, сва је уписана у 
колектив. '' 
Седница за потврђивање чланства у Партију. Кандидат – Иван 
Недучин. Питање '' – Твоји су се уписали у колектив ? – Не ! – 
Први задатак. Буди пажљив, на следећој седници ћеш 
рапортирати учлањивање у колектив твојих родитеља.''. 
И....рапортирао је. 
Сваки власник земље имао је своју причу. 
Милика, реални Милика Живањелов још 1949 се убележио у 
колектив ''Партизанул'' из Бужака, али после 1962 прешао је у 
Гај... Овде  је почео  као шеф екипе, али је брзо промовисан за 
бригадира. 

Фотографије: у Гајском 

млину              у 

сектору повртарстава     
Као бригадир радио је у 
сектору повртарства који 
се протезао око 
манастира, у башти и 
стакленицима. 
Башта, стакленици, а и 
пилићи, пијаца и киосци 
били су у његовој 

надлежности. 
Производи из Гаја 

продали су се на Великој 
Пијаци, у улици Поетулуј и у 
улици Т. Коркеш, угао са ул. 
Дунари. Овде у Гају 
продавачице су биле и 
Ангелина Шандић и 
Розалија Ладау и оне из 
Гаја. 
Прва два стакленика била 
су саграђена са 

материјалом купљеним из фабрике вагона, заваривачи су били 
Гајчани Савиш Илин и Гица Феричан, али су помагали и други. 

Катица Петровић била је једна од вредних радница у 
повртарству. Члан је једне многобројне породице. Остали су 
сироти, када јој је отац, Милан погинуо у несрећном случају у 
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Најмуновој фабрици, те је овде њена мајка тражила запослење. 
Грубо је била одбијена, али мало касније Катица је била запослена 

у секцији за произодњу квасца, 
пролазећи од радова паковања до 
сечења, где су радници требали да 
буду '' свеснији и паметнији''.     '' Ја 
сам сво време певала, сви су ме 
волели. Певала сам и у хору, 
свирала сам и хармоноку, али кад 
се основао колектив, дошла сам у 
Миликину бригаду.Радила сам у 
стакленику, а затим продавала 
сам и у герети. Није било робе 
колика је била потражња. У 
Великој Пијаци стајало се у ред на 
чекање и по два сата пре 
отварања. Добро се продавало и у 
улици Поетулуј и код цркве у Гају. 
Одавде сам се и пензионисала. 

Говорим пет језика: српски, румунски,  руски, мађарски и 
бугарски. Много сам читала и волим да пишем песме. Ево једне 
песме, коју сам и превела и на остала четири језика: 
                       Ја сам мала, на столицу се попнем, 
                       Много године и здравље Вам желим, 
                       Свима драгима, који ме волу птице долету 
                       Цвеће вам донесу и онда вам певаду. 
Песма  ( превод са румунског )    
               
               Анци живеће 123 година 
               Ди журиш мајчице 
               У дућан за кашице 
               И деди за ракије 
              
              Док мамаљуга се кува 
              И деда ракију прогута 
              А мамаљугу у лончићу ставља 
              И кери Рити то доставља.'' 
Милика ради 5 година у колективу, прелази у индуструји и ради у 
фабрици вагона, а затим у кооперативи '' Електрометал'' Прешао 
је у мировину 1991 године. 

То су биле етапе које су скоро сви житељи Гаја прешли.  
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Најмлађи су одмах отишли, после првих година 
колективизације ( да се разуме 1962-1964 ) иако су тада резултати 
били добри, ка индустрији, док су се други професионално 
оспособили баш у тим арадским фабрикама, зато што је месечна 
плата била привлачна а исто су им се, мало касније, нудили и 
станови, а све је то било лепше од рада у пољу и башти. У 
колективу су остали старији, који више нису имали ни вољу а ни 
моћи за рад у индустрији.... 

Остали су код куће. Свака кућа имала је башту, а та је била 
и извор прихода зато што су ови људи радили, а не ленчарили. 
Они су производили не само за њих, него и за њихову децу и унуке 
који живе у арадским солитерима. Треба подвући да је део 
варошана  долазио на помоћ својим родитељима. 
Арадске пијаце биле су пуне производа из гајчанских башти. Тешко 
се сељак одмара. Он је радио и ради сво време. И зато га треба 
поштовати. 
 

 
Милика Живањелов брине расад а супруга Звездана и ћерка Ружа 

јосаг 
Из слика се примећује да се поново састајемо са Миликом. 
Расадник, расади, репикација, мотика, пијаца, марве и живине. 
А било је и много других: Флорица Сечански, Ангелина Шандић, 
Паулина Шандић, Ђулишка Стефанов, Мерина Катић, а то само у 
улици Антон Пан, затим Анчица Стефанов, Спасојка Тирсин, 
Радосава Симулов, Даринка Пајин, Загорка Иванов, Бојана Милин, 
Мерина Шандић, Латинка Лупшић, Христов Цвета, Иванка 
Петковић, Мариоара Докманов, Стефанија Бајић, Катица Милин, 
Хермина Путић, Драга Арсенов, а и друге. 

Последице тог одласка из Гаја у Арад и другим градовима, 
осећа се и у саставу породица и то у мешовитим браковима. Данас 
( 2011 ) је само 4 чисто српских породица, а супружници имају 
преко 70 година. 



 182 

То је допринело, истина, мало и форсирано ( политички ) да се и 
српска школа из Арад Гаја укине 1962 године, затим су људи 
губили српско писмо, те затим и говор. 
Иако се обичаји и данас одржавају у цркви, крсна слава, прослава 
Св. Саве, матерњи језик се све мање чује и разуме...  

 
II.2.2 БРАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ ( 1985 – 1990) 

 
'' Неко куца на врата...отворим, 
младић неки, срамежљиво каже – 
Добро вече, тражим породицу..ја сам 
нови парох, Бранислав Станковић ( 
на слици )'' – тако прича један наш 
мештанин''. Тако је било при доласку 
младог свештеника у Гају. 

Год 
Anul 

Свештеник 
Preot 

Тутор 
Epitrop 

Црквењак 
 Crâsnic 

Појац 
Cântăreţ 

Председник 
Preşedinte 

1985 Бранислав 
Станковић 
 
Branislav 
Stancovici 

Миша 
Ћосић 
 
Mişa 
Ciosici 

Миливој 
Иванов 
 
Milivoi 
Ivanov 

Миливој 
Бурназ 
Илија 
Путић 
Milivoi 
Burnaz 
Ilia Putici 

Миливој  
Живањелов 
 
Milivoi 
Jivanelov 

6 

7 

8 

9 

1990 

 Свештеник, '' отац Брана '' био је омиљен још од првог дана, а 
остао је овде скоро 6 година и имао запажене резултате. Верници 
су волели његове проповеди и његово залагање. Добар 
организатор, имао је смисла да сакупи вернике на свим 
активностима, а то смо приказали у поглављу о '' Цркви '' у овим 
монографијама,           
 ''II Књига- Бела књига – Наше Благо '' 
Био је пример у раду, а резултат тога био је нови изглед цркве и 
парохијског стана. 
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с'' Једног дана нам се завршило гвожђе за армирање, а други дан 
после подне, када смо се вратили с радног места, хтели смо  да 
наставимо рад, али без гвожђа..., - можемо лити бетон, ту је 
гвожђе, донео га ''отац Брана'' а бициклом ..из Обора, око 7 км'', 
прича Иван Недучин, остали материјал је са колима донео чика 
Благоја Лекин, он је био међу оним малобројним Србима који је 
имао кола и коња у то време. 
Рад са децом још је једна главнина његовог залагања за Гај ( види 
фотографије и детаље у поглављу- обичаји – Св. Сава ) , а то је 
довело да се већи број верника враћа у цркви. 

Фотографија   са    дочека             и       о литургији 
'' Упознала сам  оца Станковића када сам имала само 

неколико година. Бака ме је сваке недеље водила у цркву, а његов 
осмех и њехова духовна снага су ме обележили за цео живт. Од 
њега сам научила  много: у првом реду да помажем ближњима и 
да радим све што је у мојој моћи, да волим породицу, родитеље, 
сестру, баку и деку који су ме одрасли и били ми подршка у првим 
годинама живота. Али не у последњем реду: да волим и ценим 
себе, баш овакву каква јесам.  Уз њега научих  да је најважнија 
ствар у животу љубав. Увек нас је обасипао љубављу и радовао 
нас топлим осмехом који нам је уливао храброст. Чак и касније, 
када сам била студенткиња, за време сесија, ишла сам код њега,  
по неку кап храбрости и савета. Одувек су његове приче 
доказано је биле оне које су заслужено слушане.  Чак  иако су сада 
ствари почеле да иду другим током, а живот ме је одвојио од  
мог свештеника, хероја детињства и адолесценције, осећам да 
нас још увек везује неко неописиво поверење. Никада нећу 
заборавити оца Станковића. Био је онај који ме је научио првим 
речима на српском језику, првим песмицама пред Бадње вече, 
црквеним песмама. Такође сам  уз њега научила да ценим веру и 
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част и никада да не одустајем. Виђала сам га како пролази кроз 
тешке животне моменте, а ипак није одустајао, напротив увек 
се смешио, спреман да помогне другима. Чини се да је Бог тамо 
горе и неописиво воли своје штићенике, јер је отац Станковић 
сада срећан и испуњен човек, те мислим да бисмо сви требали 
да пратимо његов пример и да се оријентишемо у животу по 
правим вредностима, које нас чине да се поносимо оним што смо 
постали, да волимо своје ближње и да чинимо све што је у нашим 
рукама ради наше среће, као и ради среће оних који нас окружују. 
  Подржавао је цркву и оне које јој служе. Донео је свој 
допринос за реновирање цркве из Гаја, имајући у виду да је био 
онај који је модернизовао унутрашњост, али и спољашњост 
цркве. Донети су  нови теписи, унутрашње декорације бејаху 
промењене. Сећам се празника, посебно Ускрса, када је црква 
била испуњена цвећем и све у окружењу је подсећало на 
Васкрсење Господње. Такође и уочи Божића, ми, најмлађи, имали 
смо много разлога за радост. За Божићни програм,  који је одувек 
био добро припремљен од стране госпође попадије, наравно уз 
нашу помоћ, имали смо и божићну јелку , увек лепо украшену, а 
нису недостајали ни поклони испод ње. Био је свештеник који је 
неописиво волео своје парохијане, волео је децу због којих је био у 
стању да уради било шта. У цркви је одувек владала празнична 
атмосфера, увек се уочавала нека светлост која је долазила од 
горе, знак да нас је неко чувао и био увек са нама. Мислим да 
никада више неће постојати свештеник који ће се толико 
посветити својој професији и да се тако идентификује са њом, 
као што је то чинио отац Бранислав Станковић. Захваљујем му, 
на човеку који сам постала и надам се да ћу успети да одрастем 
своју децу у истом светлу и топлини са којом нас је окруживао, 
па и да им уродим део љубави са којом нас је хранио, у најлепшим 
годинама нашег живота. 

Ђуђа Шандић '' 
Парохијски комитет ( нов назив за црквени одбор ) за време пароха 
Станковића, сачињавали су : Миливој Живањелов – председник, 
Васа Јованов – подпредседник и чланови: Анђелко Шандић, Илија 
Путић, Анђелко Живањелов, Андрија Милић, Јован Шандић, Јован 
Симулув, Иван Недучин, Душан Милин,Миша Ћосић, Душан 
Докманов и Здравко Милин. 
На фотографији видите Епископа Саву при освећењу цркве након 
оправке 1988 – 1989 године. 
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Један део верника Српске цркве из Арад Гаја на слави 1988  

1. ред : Раду Миодраг Вулпе ( Radu Vulpe), Радован Јакшић (Radovan 

Iacşici), Милован Милин ( Milovan Milin ), Љубомир Живањелов 

(Liubomir Jivanelov ), Драган Милин ( Dragan Milin ) 
2. ред .Благоје Лекин ( Blagoia Lechin ), Мита Шандић ( Mita Şandici ), 

Лаза Докманов (Laza Docmanov ), Мариоара Докманов (Mărioara 

Docmanov) , Звездана Бељац ( Zvezdana Beliaţ ) Агра Путић ( Agra Putici,). 

,Миша Ћосић ( Mişa Ciosici ), Лаза Коларов ( Laza Colarov ), Здравко 

Милин ( Zdravco Mlin ),  

3. ред-Душан Докманов ( Dusan Docmanov ), Ружица Тирсин ( Rujiţa 

Tirsin ), Анчица Стефанов ( Anciţa Stefanov ) Ђурђевка Шандић ( 

Giurgevca Şandici ). Ленка Иванов ( Lenca Ivanov ), Наранџа Страти ( 

Narancia Strati ) Танасија Николов ( Tanasia  Nikolov ), Драга Арсенов ( 

Draga Arsenov ), Загорка Драганова ( Zagorca Draganova ), Даринка Пајин 

( Darinca Pain ),Тоша Симулов ( Toşa Simulov ).    

4.red- Милан Понта ( Milan Ponta ),..., Васика Страти ( Vasica Strati ), 

Ангелина Шандић ( Anghelina Şandici ), Тоша Селичан ( Toşa Selician ), 

Миша Имброновић    ( Mişa Imbronovici ), ..Василе Кошарба ( Vasile 

Coşarbă ),Милан Поповић ( Milan Popovici ), Илија Путић ( Ilia Putici ). 

5 ред- Иван Којић (  Ivan Coici ), Андрија Милин ( Andria Milin ), Виорика 

Шандић    ( Viorica Şandici ),Светлана Шандић, ( Svetlana Şandici cu fiul 

parintelui Branisla( preoteasa cu fiu) Опреа Константин (  Oprea Constanti ) 
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6 ред-Милош Докманов ( Miloş Docmanov ), свештеникБранислав 

Станковић             ( preotul Branislav Stancovici ), Вељко Шандић ( Velco 

Şandici ), Анђелко Живањелпв ( Angelco Jivanelov ). 

Ентузијазам, иницијатива младог свештеника били су детерминантни у 

одлуци Викаријата да промовишу Бранислава Станковића на већој 

парохији у Темишвар Фабрика. 

 

 
II.3. ПОСЛЕ ДЕЦЕМБРА 1989  ГОДИНЕ 

    
 II.3.1 ЦРКВЕНИ ЖИВОТ 
   II. 3.1.1ЖИВА МИЛОВАНОВ ( 1990 – 2002 ) 

После одласка 
Бранислава Станковића 
у Арад Гај је био 
именован као парох 
Жива Милованов – 
01.11.1990 године, до 
тада парох у Сараволи.  
Ту видите и одлуку при 
именовању, коју 
потписује викар, 
Владимир Марковић. 

На моју молбу, бивши парох ми је писмом описао период свог 
службовања код нас: 

 
 
 
 
'' Дошао сам у Арад Гај 1990 године и 
заменио оца Бранислава Станковића 
веома цењеног и вољеног пароха. 
Оставио ми је сређену парохију. 
Црквена зграда и парохијски дом у 
добром стању. Као доказ да су се 
верници сложно залагали, 
споразумевали и сарађивали, а томе је 
допринела урођена интелигенција и 
умешност пароха. 
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Год. 
Anul 

Свештеник 
Preot 

Тутор 
Epitrop 

Црквењак 
 Crâsnik 

Појац 
Cântăret 

Председник 
Presedinte 

1990  
    Жива 
Милованов 
 
 
 
 
  Jiva 
Milovanov 

Анђелко 
Шандић 
Миша 
Ћосић 
 
Angelco 
Şandici 
Mişa 
Ciosici 

 
 
Миливој 
Иванов 
 
Milivoi 
Ivanov 

 
Миливој 
Бурназ 
Илија 
Путић 
 
Milivoi 
Burnaz 
Ilija 
Putici 

 
Миливој 
Живањелов 
 
Milivoi  
Jivanelov 

1 

2 

3 

4 

5 

6 Драгутин  
Арсенов 
Dragutin 
 Arsenov 

7 Анђелко 
Шандић 
Иван 
Недучин 
Angelco 
Şandici 
Ivan 
Neducin 

8 

9 

2000 Noviţa 
Ivanov 

Пера 
Пајин 
 
Pera Pain 

1 

2 

На св, литургију било је доста верника, а за празнике 
скоро су сви долазили. 

Појало се веома лепо и правилно, а како и не би кад су 
појци били: Миливој Бурназ,професионални појац од своје 
најраније младости и Илија Путић, родом из Дињаша, а кућу у 
којој се родио неговала је лепо појање и 
тако  сви величали су песмом Св. Богослужења. 

На  свакој литургији појао  је црквени хор под вођством 
Владимира Арсенова, који је иначе био и чувени тенор. Касније 
успешно  је дириговао Јован Бата Шандић. 

Председник Парохијског комитета био је Миливој 
Живањелов, који је много помагао и залагао се за: парохију, хор и 
чак мени лично је био од користи и помоћи. После неког времена 
дао је оставку. 

Као председник, следио га је Драгутин Арсенов, рекао бих   
колос за наше прилике, веома енергичан, вредан, рођен да 
руководи. 

У том смо периоду много реализовали: 
1. Оправила се  '' САЛА '' да би се могла дати под  кирију, 

те је тада од тог новца- кирије било лакше 
пословати.   
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2. Омалтерисана црква споља ''тераситом'', торањ и 
кров офарбан и нове окуке ставили. 
Олтар смо уредили и у томе много је помогла 
породица Анђелка Живањелова и његови синиви, 
Љубомир и Јован. 

3. У парохијски дом увео се плин. 
4. Као заједница кумовали смо за Велику Госпојину у 

манастиру Бездину, спремили смо све потрепштине 
за такву свечаност. Старао се понајвише  
председник Драгутин, Јелка Опреа Шандић, Виорика 
Шандић, а и све остале.То је био врло способан 
Парохијски Комитет поред председника. 

5. Скоро 50 верника заједно са црквеним хором били смо 
у Иванди, приликом архијерејске литургије. Служио је 
преосвећени епископ Сава са свештенством, а наш је 
хор појао. 

6. Као добро цењени хор, били смо позвати на Св. 
Литургију у Српску цркву у Сегедину – Мађарска. 

После оставке Драгутина Арсенова, био је изабран  за 
председника Пера Пајин. Благ човек , а као председник неуморан 
и силном вољом за рад. 
Бавио се и црквеном земљом заједно са Јефтом Тирсином. 
Његовом се заслугом довео плин за грејање цркве. 

Први тутор био је Анђелко Шандић, човек посебно уредан 
и тачан. 

Други тутор био је Миша Ћосић,  много је био на црквеној 
услузи иако болестан. 

Црквењак Миливој Иванов био је безгрешан. Уредан и 
тачан. Врло добар појац. Следио га је његов син Новица, који се 
истицао својим лепим тенором, сличан свом оцу. 

Арадгајчани су достојанствени људи, веома оспособљени 
за живот. 
Као такви, рад и ред био им је , такорећи у првом плану. Зато им 
је и Св.Храм и споља и изнутра изгледао дивно. 
Ништа им није било тешко радити. Радило се, дотеривало се 
те ово те оно и учествовали су у раду скоро сви способни за рад. 
Посебно треба да истакнем:  братиће Јована и Тошу Симулова, 
Раду Тирсина, Здравка Милина, Анђелка Шандића, Душана 
Докманова, али и друге, који су долазили када им је време 
дозвољавало. 
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После Револуције цркви је била враћена земља, али било је доста 
проблема и рада око потребних папира. Ту је од велике помоћи 
био Миодраг Опреа, ту треба поменути и израду грунтовнице за 

терен на коме је црква, 
јер друга се није нашла. 
При разним 
свечаностима, много су 
радиле и припремале све 
шта је потребно у 
таквим приликама наше 

врле 
парохијанке:Ђурђевка 

Шандић, Јелка Опреа 
Шандић, Виорика Шандић 
Сеја Иванов, Ленуца 
Милин а и друге. Деце је 

било мало, али слично својим родитељима били су веома 
одбарани, добри ученици. Посећивали су Св. Богосложења 
особито о великим празницима. А о Божићу и на дан Св.Саве 
рецитовало се и појале су се пригодне песме празника, а посебно 
су се истицале сестре Ђурђевка и Милена Шандић и Јасмина 
Сечански. Увек присутне на Св Литургију, а појале су Херувику, 
Ирмoс, Причасно и друге песме, а то веома добро и лепо. 
Такође и Миливој Горник трудио се да научи појање, и научио је, 
те је веома рано као дете певао за певницом, јер је волео цркву, 
и зато је присуствовао свакој литургији. 
Њихов први наступ овековечијо је Љубомир Шандић, приказавши 
на локалној телевизији. Њему хвала што је снимио разне црквене 
догађаје. 
Служио сам парохију од 1990 – 2000 године, када сам на молбу 
пензионисан, а као пензионер служио сам још две године. 
Заменио ме је отац Небојша Попов, који се много трудио, јер је 
опслуживао три цркве: у Торњи, Печки, Надлаку и мислим као 
награду за свој труд постављен је за Арадгајског пароха . 
                                                                                            Јереј 
                                                                               Жива Милованов'' 
  

После револуције, нови закони, слобода одлучивања, 
враћање имовине у више наврата изискивали су мноштво 
проблема за решавање.До 1985 године осећао се недостатак 
новца, али то се надокнађивало честим донаторством верника. 
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Сада се појавила могућност да се враћено имање да под закуп или 
у кирију, те да се осигурају финансијска средства. То ће се свакако 
осећати после 1995/1996 године. 
Земља се дала у закуп. САЛА се преуредила и дала у кирију. Али 
да видимо како. 

Земља се вратила у стопе, прво 10 ха била су дата под 
закуп пољопривредној задрузи '' М. Еминеску '', затим се дала 
приватним лицима : Топосто Георге, Пера Пајин и Нелуцу Додеан. 
После 2005 године добио се и други део земље, а до краја 
деценије и остатак, дакле добила се сва земља. 
Део земље се продао и тиме се обезбедио потребни фонд ( поред 
донације од верника), за нове инвестиције. 
Донације за црквени фонд највеће су у периоду 90-тих година и 
првих година XXI века, затим као вредност се смањују, то се могло 
запазити када је парох, Небојша Попов на храмовној слави читао 
листу са сумама , које су верници даровали. 

У ''САЛИ'' први киријаш је био Зоран Емануил Симулов. У 
том периоду, то је било први и последњи пут када смо ми, Срби 
имали прилику да овде прославимо Св. Саву године 1997, а и 2008 
године, у дворишту Сале се прославио црквени храм. 

01.10.1997 под бр.8 закључује се контракт између Српске 
православне парохије из Арад Гаја- у својству власника- коју 
представља: Жива Милованов – парох, Драгутин Арсенов – 
председник Парохијског Комитета (П.К.), Јован Шандић - 
подпредседник  П.К. и за Флавијус Продком СРЛ Арад, коју 
преставља Кочобеа Марија – власник, и Кочобеа Јосиф у својству 
киријаша и правник Марчел Опреа. 
У контракту се предвидела кирија месечна од 300.000 леја, која ће 
се исплатити сваког првог у месецу. Контракт се закључује за рок 
од 3 године. До 01.10.2000 године. 
Били су предвиђени и услови предаје Сале по истеку контракта. 
Кирија има и добре стране, онда када стране поштују све обавезе, 
али и лоше стране, кад се не испоштује то што је спроведено у 
контракту. Школа, коју смо касније вратили није нам донела 
никакав приход ни до данашњег дана, осим велике радости, кад су 
се ''Дани Ћирилице '' у првом издању одвијали баш ту, у школском 
дворишту које је после толико година сакупило бивше ђаке. 
Детаље ћете наћи у поглављу '' САЛА '' у Белој књизи –( 
Монографија српске заједнице из Арад Гаја – II Друга књига- Наше 
благо ).  
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Статистички подаци били су једна од обавеза свештеника. Пример 
једне коју сам пронашао, годишња, и поставио у нижој табели и 
односи се на ситуацију и стање српског становиштва из Гаја: 

Година-Anul 1990 1994 1995 1996 1997 1998 

Бр. Кућа - nr. de case 124 127 129 130 124 118 

Бр срба  - nr.pop. sârb 336 333 328 301 294 288 

- мушки -  bărbaţi  166 165 131 125 123 

- женске - femei  167 163 170 169 165 

Бр.породица -nr. de fam.    90   92 78 73 72 

од којих - in care :       

-венчани у цркви. 
casăt.bis 

  69  72 60 55 54 

-венчани без цркве-fără 
bis 

  10  11 16 16 14 

- у конкуб. - în concub.   11    9 2   2 4 

- мешов.брак. -  căs. mixte   57  70    

Крштења - botezuri   5    3    1 2 2 1 

- дечаци -  baieţi   2    2  2   

- девојке - fete   3    1    1  2 1 

Умрлих - decedaţi.   7  14    5 10 10 7 

- мушки - barbati   2    3    1 7   8 2 

- женске -   femei   5   11    4 3   1 5 

Из сваке колоне произилази закључак: смањења 
становништва, за 5 година нестале су 45 особе ( а то је и сада 
реалност). 

О црквеном храму, 19.08.1999 године свештеник Жива 
Милованов је написао белешку '' Преображење Господње – 
Храмовна слава ).: 

'' На Св. Литургији било је мало света. Служио сам сам. 
Појци: Миливој Бурназ, Илија Путић, Милован Милин. Појао је хор 
под вођством Јована Шандића, а Херувику, веома су лепо 
отпојале Ђурђевка и сестра јој Милена Шандић уз Јасмину 
Јеркошан и Миливоја Горника. 

На вечерњу служили су поред мене : О.Пр. Ст. Рајић,парох 
арадски, О.Пр-нам Небојша Попов, торњански парох и арадгајски 
румунски свештеник О. Никандру Куцару. 

Резао је Колач О.Н.Попов, а хористе , као кумове 
престављале су Марика Живањелов и Даринка Пајин. После 
резања колача беседу је одржао О.Ст. Рајић ( мали Миливој 
Горник одлично је отпевао – Свјати мученик, а девојке Свјати 
Тихи -.) 
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Пред мноштвом верника захвалио сам свима, на 
присуству при храмовној слави и на разна учињена добра и 
залагања верника на добробит Св. Храма – парохије и хору као 
кумовима. 

Као и сваке године о храмомовој слави уз здравицу  
пожелео сам много здравља, среће и мудрости од Господа Бога, 
како би мудро и достојанствено управљали нашом 
Св.Православном Светосавском црквом. 

Кума за идућу годину Торкош Флоријана, унука нашег 
пароха Васике Бељца. 

Уследило је народно весеље, па нашем српском обичају.. 
Свирао је познати арадски оркестар Србољуба Максимовића. 

Па тако може се рећи да последња моја овде храмовна 
слава, протекла је по оценама свију добро  и како ваља. Богу 
Хвала 

                                                      Жива Милованов            '' 
Отац Жива Милованов ( у актима грешком, коректно 

Милован ) остао је да служи у Гају до 2002 године. Исто од тада 
допире још једна прибелешка, о празнику Св. Саве, 2000 године. 
'' Српска православна Парохија     Арад – Гај 27. 01 2000 год. 
                 Арад-Гаj ул. Кплцунаш бр.3 
                                       На дан Св. Саве 
 Хвала Богу, јер име Св. Саве и надаље поштује се у нашем 
роду; дакле свуда где живе православни Срби, прослављају га и 
сећају се колосалних заслуга Св.Саве за процвет српске цркве, 
државе и писмености, те се служи Св. Литургија и реже се Колач уз 
присуство верника који се осећају  као Срби и верни синови 
Св.цркве наше. 
Тако је и код нас иако је парохија малобројна, било је ове године 
доста верника на Св. Литургији, када се обавио и чин резање 
Колача. 
Појао је хор под управом Миливоја Живањелова, у певници су 
били појци Миливој Бурназ ( 94 године ), Илија Путић и Милован 
Милин будући свештеник. Појао је Херувику ученик Миливој Горник 
и Причасно, а при резању колача Свијати Мученици. 
Носили су Колач деца : Миливој Горник, Сава Лицу и 
шестогодишња Радмила Живањелов, која је била и кума и самном 
обавила чин резања колача. 
Захвалио сам се кумовима на њиховом залагању па и трошку и 
свима редом; Анђелку и Милени Живањелов, њиховом сину Јовану 



 193 

и снаји Мирјани иначе родитељима Радмиле и пожелио сам им од 
Господа Бога много здравља и среће у животу. 
Кумство за идућу годину  преузео је братић мале Радмиле, Сава 
Лицу. Поред споменутих деца рецитовали су још: Житару Б.Дејан 
...,Дарко Воштонар. Као и сваке године уз здравицу пожелео сам 
много здравља, снаге и успеха у свему нашим духовним и свим 
присутним али и отсутнима 
                                                Јереј Жива Милованов                         '' 
Те су две једине писане белешке које сам пронашао у архиви. 
Белешке црквених слава требале су се налазити у '' Летопису '' 
који нажалост не постоји у архиви. 
Треба ипак да се назначи да су свештеници говорили '' беседе ''( 
проповеди )после сваког служења у цркви. 
Патријаршија Србије слала је текст – Благослов Патријаршије- , 
коју је давао постојећи Патријарх, обично о Божићу и Ускрсу, свим 
парохијама, које су се завршиле са '' Христос  се роди'' и ''Христос  
васкресе''.Прилажемо два примера:   

 
:                                                                                                                                                             
Посланица патријарха Германа за дан Божића  
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                 Посланица Патријарха Павла за Ускрс 

Немири у Косову донели су безброј недаћа српском 
народу, иако многи нису разумели или то нису желели да разуму. 
То је била и остала велика брига свих Срба. Ти драматични 
догађаји довели су до акција за потпопомогање браћа. Тој се 
акцији придружила и српска заједница из Гаја. Свим акцијама ове 
врсте је управљао Савез Срба из Румуније 
Достављамо документ којим Савез захваљуе Гајчанима за суму од 
3.250.000 леја '' која ће допринети да се ублаже материјална 
разарања проузрокована агресијом НАТО, бомбардовања војних, 
али и цивилних објеката. 26 ваших парохијана донирали су у 
хуманитарни фонд 3.250.000 леја. 
Много вам се захваљуемо. 
         Председник                                                         Секретар 
 инж. Драган Жупунски                                       инж. Светислав 
Роцков     '' 
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Овакве помоћи су се сакупиле и слале током времена од 
стране свих српских заједница 
из Румуније. 
Треба да истекнемо једну ранију 
донацију у фонд 
''Солидаритатеа'' одмах после 
децембра 1989 године од 25.000 
леја са квитом бр. О/31505/ 
15.01.1990. Сума је била 
прикупљена од 79 породица . 
 

17.10.2000 године 
послала се молбеница С.К '' 
Пројект '' С.А.из Арада са 
следећим текстом:''..путем чега 
да помогнете вашим 

специјалистима из С.К. Пројек С.А. израду документације , 
сертификатом за урбанизам и овлашћење за изградњу једне 
споредне зграде у црквеној порти и оправка ограде која окружује 
порту.  

Унапред вам захваљујемо у нади да ће се решити наша 
молба. 
      Свештеник                   Предсесдник 
 Жива Милованов              Пера Пајин 
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 Овај докуменат је последња од многих значајних у 12 
годишњој активности пароха и парохијског комитета ( види све 
радове око црвене имовине у Белој књизи – Наше Благо). Али је 
истовремено и био као осланац и почетна тачка новог пароха из 
Гаја, Небојше Попова. 

Неколико слика које приказују активност и бележе посете 
гостију у нашем храму за време свештеника Живе Милованова. 
Слика лево приказује учешће на првој смотри црквених хорова у 
Темишвару. 
Присутни су ( они који се јасно виде). Пера Пајин, Миливој 
Живањелов, Милан Понта, Миливој Иванов, Анђелко Живањелов, 
Јован Шандић, свештеник Жива Милованов, Душан Докманов и 
хоровођа Владимир Арсенов  

Следећа слика је направљена поводом посете владике 
Саве, Присутни су свештеници арадског презвитерата: 
Жива Милованов – Арад Гај, Небојша Попов – Торња-Печка-
Надлак, Огњан Плавшић – Велики Семиклуш, Добромир Јоргован 
– Наћфола, Стеван Рајић – Арад. 
Верници из Арад Гаја :Љубомир Живањелов, Миодраг Опреа, 
Петар Станојев, Миливој Бурназ, Илија Путић, Здравко Милин, 
Душан Докманов, Богдан Сечански, Миливој Живањелов, Тоша 



 197 

Селичан, Милан Пужин, Пера Лолић, Драгомир Шандић, Новица 
Иванов, Јован Шандић, Милован Милин 
 
          

 
Дошли су нам гости из Републике Српске, овде су на слици заједно 
са домаћинима из Гаја 
        

 
Санда Арсенов, Ђурђевка Шандић, Светлана Шандић, Милан 
Пужин, Видица Путић, Иван Којић, Миливој Живањелов, Анђелко 
Шандић, Радомир Тирсин, Илија Путић, свештеник Жива 
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Милованов, Јован Шандић, Милован Милин, гости из Републике 
Српске, Миливој Бурназ, Милан Ердељан, Драгомир Шандић, 
Петру Живан, Душан Докманов,Пера Пајин и Богдан Сечански. 
( Sanda Arsenov, Giurgevca Şandici, Svetlana Şandici, Milan Pujin. 
Marica Jitaru, Vidiţa Putici, Ivan Coici,Milivoi Jivanelov, Angelco 
Şandici, Radomir Tirsin, Ilia Putici, parohul bisericii Sârbeşti din Arad-
Gai- Jiva Milovanov, Iovan Şandici, Milovan Milin, musafirii din 
Republica  Sârbska, Milivoi Burnaz, Milan Erdelean. Dragomir Şandici, 
Petru Jivan, Duşan Docmanov, Pera Pain, Bogdan Seceanschi),. 
 

II.3.1.2  НЕБОЈША ПОПОВ ( 2002 -ДАНАС 

 
'' Године 2002, почетком фебруара, било ми је 46 године, 

био сам већ 24 године свештеник, дошао сам са парохије Торња-
Печка- Надлак у српску православну парохију из Арад Гаја. 
Примо – предаја се извршила у присуству арадског протопопа 
Огњана Плавшића, свештеника Живе Милованова и мене, 
свештеника Небојше Попова. 

    
 
'' Године 2002, почетком фебруара, било ми је 46 године, био сам 
већ 24 године свештеник, дошао сам са парохије Торња-Печка- 
Надлак у српску православну парохију из Арад Гаја. 
Примо – предаја се извршила у присуству арадског протопопа 
Огњана Плавшића, свештеника Живе Милованова и мене, 
свештеника Небојше Попова. 
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Служба када сам ја био именован одржала се прве недеље после 
Св. Саве исте године. Свету литургију је служио протопоп са 
свештеницима Живом и Небојшом. 
У певници су појали : Миливој Бурназ, Илија Путић и мој син, тада 
студент теологије, Иван Попов. На јектеније је одговарао 
црквени хор, којег је водио Јован Шандић. 
Црква је била препуна верника, јер је то био и растанак од 
њиховог свештеника и духовника а исто да искажу 
добродошлицу новом свештенику.  
 

Год. 
Anul 

Свештеник 

      Preot 

 Тутор 

Epitrop 

Црквењак 

  Crâsnic 

      Појац 

   Cântărec 

Председник 

Presedinte 

2002  

Небојша 

Попов 

 

 

 

 

 

 

Neboişa 

Popov 

 

 

 

 

 

 

Анђелко 

Шандић 

Иван 

Недучин 

 

 

 

 

Новица 

Иванов 

 

 

 

 

Илија Путић 

Миливој 

Бурназ 

Милутин  

Пера Пајин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milutin 

Pera Pain 

2003 

4 Миливој 

Бурназ 

Ђура 

Јовановић 

5 

6 

7 Ђура 

Јовановић 

 
8 

9  

Sălăutean 

Dumitru 
2010 Милан 

Ердељан 2011 

 

Следили су моје прве године службовања у Гају. 
 Парохијски комитет био је састављен : председник- 

Милутин Пера Пајин, подпредседник– Марчел Опреа, чланови- 
Илија Путић, Радомир Тирсин, Јефта Тирсин, Душан Докманов и 
Здравко Милин. 
 Од њих су умрли Радомир Тирсин и Јефта Тирсин, а због 
болести је одустао Здравко Милин, те се Парохијски комитет 
требао попунити новим члановима. 
 Данашњи ( 2011 године) састав је следећи: председник – 
Милутин Пера Пајин, Подпредседник – Марчел Опреа, чланови 

 
 Данашњи ( 2011 године) састав је следећи: председник – 
Милутин Пера Пајин, Подпредседник – Марчел Опреа, чланови – 
Небојша Попов, Петар Живан, Замфир Житару и Владимир 
Тирсин. 
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 Однос пароха и парохијског комитета добар је и 
конструктиван, а исто такав однос постоји и између верника – 
те према томе и резултати рада морали су бити само 
позитивни као на пример; 

- 2002 године увело се плинско грејање у цркви 
- 2005 године вратила се школа и дом учитеља 
- 2008 године изградила се '' Зборница '' 
- 2009 године нова изградња ограде и поплочана ограда. 
- 2010 године тотална оправка крова парохијског дома и 

поплочавање пода са плочицама уместо мозаичког 
бетона. Детаље о овим радовима можете читати у '' II 
Књизи – Беле Књига – Наше Благо''. 

 
Садашњи Парохијски комитет :  
-1 ред – Петру Живан, свештеник Небојша Попов, председник 
Милутин Пера 
              Пајин 
-2 ред – Миливој Јакшић, Миодраг Марчел Опреа, Владимир 
Тирсин, Замфир Житару.                            
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II.3.2 КАКО СУ СЕ ОРГАНИЗОВАЛИ 
СРБИ У НОВОЈ РУМУНИЈИ 
 

У овој књизи смо приказали до садa каквим организацијама 
су све приступaли Срби из Румуније, будући оне политичког или 
културног деловања. Исто смо видели и начин њиховог 
организовања до 1989 године. 

'' И још док су меци фијукали у центру Темишвара, група 
Срба интелектуалаца предвођена г. Вељком Унипаном и 
г.Миодрагом Милином, иначе активним учесницима у 
Децембарској револуцији, имајући у виду новонасталу ситуацију, 
покренула је иницијативу око оснивања једне српске демократске 
организације. 
У канцеларији високопречасног господина протојереја 
ставрофора Владимира Марковића, архијерејског заменика, У 
Епископском двору у Темишвару састали су се :Миодраг Милин – 
историчар, Вељко Унипан – инжењер, Владимир Марковић, 
свештеник, Раденко Стојковић, свештеник, Олга Путин, 
професор, Славомир Гвозденовић, новинар,Борислав Белин, 
нивинар, Миленко Лукин – млађи, инжењер, Миља Радан – млађи, 
професор, Србољуб Мишковић, новинар, Душица Живанов, 
новинар, Ђока Мирјанић, професор, Цветко Михајлов, 
економиста, Љубомир Степанов, економиста.... 
Присутни су се сагласили да ( та организација која би се 
темељила на демократским основама ) буде за почетак 
Демократски Фронт Срба и  Хрвата у Румунији.''( Љубомир 

Степанов – Савез Срба у Румунији – 
Темишвар 1997 – стр.47-48 ) 
Наглашавано да горенаведени исказ је 
имао у виду оно што је било 
стипулирано у Декларацији Румунског 
Демократског Фронта из Темишвара. 
Наш подухват био је стимулисан 
Декларацијом Фронта Народног Спаса  
што се тиче права националних мањина 
у Румунији. 

29 децембра била је усвојена 
одлука о оснивању организације са 

називом Демократски Савез Срба у Румунију. (Д ССР ) 
Истовремено је био изабран  привремени руководећи конзилијум, 
састављен од 30 особа: 20 из жупаније Тимиш, 2 из Арадске 
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жупаније док су жупаније Караш и Мехединци имале 8 
представника. 

19 фебруара било је изабрано руководство Д.С.С.Р. од 45 
члана ( 15 више него пре два месеца ) а 
то су били .... Андрија Милин 
подпредседник за арадску жупанију, 
...Анђелко Шандић – члан ( рођени и 
житељ Гаја ) и Пера Лолић, - цензорска 
комисија ( житељ Гаја ). ( податке из 
књиге  Љубомира Степанова – Савез 
Срба у Румунији )  

26 фебруара, Судница из 
Темишвара у досију бр. 82/ПЖ/ издаје 
закључак бр.57, и у име закона 
располаже регистровање као правног 

лица Демократски Савез Срба у Румунији. 
Затим су се основале месне организације у местима где живе 
Срби. Те према томе настала је и месна организација Д.С.С- из 
Арад Гаја. 
После краћег времена постојеће две организације Арадске су се 
претопиле у једну.Председник г Сима Жарко. 
Посебна заслуга овог периода почетка било је оснивање српске 
секције забавишта у Гају. Али мали број деце из српских породица 
довео је до нестанка ове групе. Током година једно или два детета 
из мешовитих породица су и сада убележени у том забавишту, које 
има само румунски наставни језик. 
Крајем 2003 године, месна организација из Гаја поново постаје 
активна. 
До тада само једна акција се одржала у Гају, када једна делегација 
Музеја Новог Сада, са директором Љубивојем Церовићем је 1977 
године била присутна на једном састанку са Гајчанима, где им је 
нај старији житељ, Миливој Бурназ причао о историји Гаја. 

Прва организована акција била је долазак гостију, културно 
– уметничког друштва ''Гусле'' из Кикинде. Душан Дејанац и 
Бранислав Зарић представили су друштво, после чега је следила 
представа, а песме које су се певале биле су познате и Гајчанима, 
одакле су се многи Срби преселили у Кикинду средином XVIII века. 
На крају је следила једна сценета и песме са познатим 
инструментом  гајде, који је пратио четири певачице ( бећаруше ). 

На том састанку Јован Шандић и Љубомир Шандић су 
говорили нашим гостима о Гају, подвлачећи да ми нисмо имали 
такве личности какве је Арад имао, као породице: Текелија, 
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Табаковић, Алексић, Јанић, али и друге, познате Србе, који су 
познати историји и које поштујемо и ми као и сав српски народ. 
Они су нам оставили многе вредне успомене, а њихово име носе 
сада и улице Арада и Арад- Гаја.. 

У Гају живе и сада породице чији су корени овде од више 
векова. А то нису једна или две, него преко 70, које треба 
поштовати због њиховог опстанка јер је то доказ моћи поноса и 
вере. 
Нећемо заборавити ни оне који су приложили земљу, новац, 
вредности у корист цркве, парохијског дома,српске сале и школе. 
Поменућемо породице :Нецин, Докманов, Бошњак, Аћимов, 
Влајков, Катић, Остојин, Ружић, Савин ...а да не заборавимо ни 
остале до 70...породице, иако неки су имали скромније 
финансијско стање почетком XIX века ( први документи 1819 
године), али су у свим тим годинама одржавали и градили све те 
поменуте установе. Да и споменемо редом 
 
1.АРСЕНОВ,2.АДНАЂ,3.АРМАЦКИ,4.АЛЕKСИН,5.БАЈИЋ 
,6.БАЛОШ,7.БЕЉАЦ,8.БЕРАР,9.БОЖИН,10.БОШЊАК, 
11.БУРНАЗ,12.ВЛАЈКОВ13.ГЛУВАК,14.ДОКМАНОВ, 
15.ДАМЈАНОВ,16.ДРАГАНОВ,17.ЖИВОЈНОВ,8.ЖИВАЊЕЛОВ, 
19.ЖИНАН,20.ИВАНОВ,21.ИСАКОВ,22.ЈАНКОВ,23.ИЛИН, 
24.ЈОВАНОВ,25.КАТИЋ,26.КУЗМАНОВ,27.КОЛАРОВ,28.КЛАЈИЋ, 
29.КОНТРИЋ,30.ЛЕКИН,31.ЛУДАЈИЋ,32.ЛУПШИЋ,33..МИЛИН, 
34.МАРИНКОВ,35.МУДРИЋ,36.МУСКАН,37.МИХАЈЛОВИЋ, 
38.НЕЦИН,39.НИКОЛОВ,40.ОСТОЈИН,41.ПУТИЋ,42.ПАЈИН 
,43.ПОДОБА,44.ПУТЕРИЋ45.ПОПОВИЋ,46.ПЕТРОВИЋ, 
47.ПОПИЋ,48.ПОНТА,49.РОМАНОВ,50.РАЦ,51.РУС,52.САВИН, 
53.СТОЈИН,54.СЕЛИЧАН,55.СЕЧАНСКИ,56.СИМУЛОВ, 
57.СТАНОЈЕВ, 58.ТИМОТИЋ, 59.ТИРСИН,60.ТОРЊАНСКИ,  
61 ТОДОРОВ 62.УНЧНСКИ,63.ШАНДИЋ, 64. ШЕДИЋ, 
65 СТАНКОВ, 66.ЋОСИЋ67.ЂОРЂЕВИЋ,68. ИМБРОНОВОЋ, 
69.ЈОРГОВАН 70.ЈАКШИЋ71.КОЈИЋ,72 МОЦ,73. НЕНАДО 
74. НЕДУЧИН,75 .ОРВОШ,76..ПУЖИН,77.,РОЦКОВ 
,78.СЕКУЛИЋ,79. СТРАТИ, 80. СТАНИЋ, 81  ЂУКИЋ82.РИСТОВ'-
ХРИСТОВ, 83.КАРАВАЧ, 84. АЋИМОВ, 85.  НОВАКОВ. 
86.НЕШКОВИЋ, 87КАПРАР,88.ПАСК, 89 ПАЈУНАР,90, ГРБИЋ 
СРЕЧКОВ,91 СТОЈИН 
Подвучени живе у Гају и Араду. Носе породично име или наслеђују 
имена по женској линији. 
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II. 3.2.1. Дани културе Срба из Арад Гаја 
 

  
 Године 2004 одржан је први симпозион ''Дани 
Преображења '' у оквиру ''Дана Културе Срба у Арад Гају ''. То је 
било 19.08. у дворишту парохијског дома румунске парохије. Били 
су позвати, наравно , Срби из Гаја: Милан Пужин, Радомир Тирсин, 
Миливој Живањелов, Анђелко Живањелов, Драгомир Шандић, 
Пера Пајин, Јован Шандић, и свештеник Небојша Попов, на првој 

фотографији, и Драган Воштинар, 
председник М.О.С.С  из Гаја, 
Божидар Панић, који добро познаје 
историју Срба у Араду и не само, 
Родика Колта и Дан Демша, два 
представника Музеја Арада, Живко 
Милин, књижевник, Ђура Армацки, 
Љубинка Клепе, Миодраг Опреа и 
Олга Вулпе на другој фотографији.  
  
Били су присутни још и Васика 
Страти, Богдан Сечански Здравко 
Милин, Богдан Житару и Љубомир 
Шандић, који је водио радове 
састанка. 

Израдила се и једна скромна брошура од 26 страна која приказује 
синтезу живота наше српске заједнице ( кратку историју нашег 
битисања овде, о свакодневном животу, цркви, хору, о обичајима и 
личности Миливоја Бурназа). 
Учесници су се у разговору сви укључили, попуњавали се, давали 
сугестије, поправљали се и са много ентузијазма нешто је 
кренуло.... 
Године 2006 имали смо госте из Србије и то представнике 
Министарства Дијаспоре, министра Чотрића, познатог песника и 
афористичара ,и  државног секретара, Миодрага Јакшића, 
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Говорили су нам о улози и обавезама које има Министарство 
дијаспоре. Закључак је био сажет у изразу '' наша кућа, ваша кућа 
''. За нас Гајчане то је постао званичан израз, а осим 
тога...запамтили смо и неколико других ...афоризама. 

Наш гост је био и 
чувени књижевник и 
сценограф, Милован 
Витезовић, који је читао 
песме и говорио о 
сценаријима које је 
написао, од којих ћу 
напоменути '' Живот 
Вука Караџића, Где 
цвета лимун жут '', а 
те је филмове приказао 
канал српске телевизије 

којег можемо пратити и ми у Гају. 

    
 
 Из Батање су нам госсти дошли 2008 године, Субјекат који 
се расправљао био је '' Заједничка презимена две српске 
заједнице'', представљање једног пројекта који ће се одвијати од 
2011 године , са насловом '' Кад ветар пири последње лишће 
старог баграна''. Овај ће пројекат имати у саставу по два 
симпозиона годишње 2012 до 2014, и то о Дану Ћирилице ( мај – 
јуни ) и о  Данима Културе Срба из Арад Гаја'' – 18 августа, а сваке 
године ће се  приказивати књиге ( издаваће се по један том 
годишње ).  
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На слици су: Гајски  свештеник Небојша Попов, Иван Попов, гости 
из Батање Мирослав Роцков, председник самоуправе Срба из 
Батање, Верица Пејић Шутор, директор Српске основне школе из 
Батање, Анђелика Шандић, Васика Страти и Анђелко Шандић.  

   
Истовремено се  приказао и један модел стабла 

генеолошког ( родословље ) слике и шеме , додајући сваком 
стаблу својствену прућу у посебној брошури за сваку породицу, а 
више брошура у поменутом тому. 
Читала су се затим презимена иста из Гаја и Батање. 
Aрсенов, Лудајиж, Недучин,Ненадов, Роцков, Станојев, Видицки 
А из тих места дошли су представници породица Видицки, Роцков 
и Станојев.  

Године 2009 на Данима културе Срба из Арад Гаја била је 
приказана прва књига о Арад Гају, из '' Монографија  Српске  
Заједнице из Арад Гаја'' под називом ''Монографија Српске Школе 
из Арад Гаја'', као Плава књига – II Књига. 
Књигу( корица на слици горе-лево ) је приказала Јаворка Јоргован 
( на слици горе десно) која је рекла и ово ''...веома сам узбуђена 
јер је то књига написана душом, са много труда . Ово је књига о 
вама свима овде присурнима и не веома младима, о вашим 
старима, који су похађали ову школу . ...Ова књига је и доказ 
нашег живљења и опстанка овде, на мртвој стражи Српства''.. 
Следио је и кратак програм деце из Гаја и Арада, Оријана и Богдан 
Арсенов и Алекс Рошка су говорили кратак и узбудљив есеј: 
'' Три века можда уназад... 
Ветар дува, а млада стабла баграна ( багрема ) овог гаја се 
повијају.. 
Чује се јак, али ипак благи глас: 
 - Арсенови, ..Остојини,... Тирсини, Шандићи, остајете овде, 
овде до гаја, овде је наш нови филијални граничарски шанац.  
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А то је било онда , давно, 
кад шум ветра фијуче кроз 
млади гај као да и је 
звао....Дођите овде, овде, 
код мене, овде, овде 
у...Гају. 
Време је брзо пролазило.. 
Ко сте ви ? Одакле сте ви 
? 
Групици људи учинило се 

да је питање било грубо...али један глас из групице је 
одговарао. 
 - МИ ? Ми смо Арсенови, ...Остојини,..Тирсини,Шандићи. Ми 
смо из Гаја, ми смо овде на крају српства, ми смо 
граничари...и бранимо га. 
Десило се сада...када ветар милује и последње грање старог 
баграна ( багрема ) . 
                                    Потписује .....један Србин из групице. '' 
Значајно је да је та '' Монографија..'' школе стигла код сваког 
бившег ђака или његовог потомка, али стигла је и до институције 
где је могу читати и они који нису били ђаци наше школе. 
Ова се књига налази и у ''Жупанијској библиотеци'' Арада, у 
''црквеним библиотекама Арада, у Циблиотеци гимназије 
''Доситеј Обрадовић '' у ''библиотеци ССР'',- у Темишвар, код 
наших историчара, али и у ''Народној библиотеци Србије'' 
Београд, ''Библиотеци Академије''  Београд и ''Библиотеци 
Матице Српске'' Нови Сад. Фотографија представња потврду од 
тих институција за примљене књиге. 
 

       II.3.2.2 Дан ћирилице 
 
'' Вратили су нам и школу '' била је вест много очевана која 

се почетком 2005 године брзо ширила Гајом. 
Спремао сам се за два важна састанка ( прослава 40 и 35 

година од завршетка школе и факултета ) са апсолвентима. Било 
је исувише емоција иако сам на тим састанцима и до сада био увек 
присутан.  

Увек сам покушавао да разумем ( и успео ) душу и ум оних 
који су били ученици ове школе – гајске - , било то моја генерација, 
мојих родитеља или прадедова, али и оних млађих последњих – 
промоција 1962.  



 208 

Иако нисам био ученик ове школе предложио сам састанак 
са дирљивим називом '' Поново заједно '' датум састанка – 24 мај, 
дан Ћирила и Методија. Предложио сам да се ти састанци 
одржавају под називом '' Дан ћирилице'' где ће ученици школе 
приказивати свој живот, онај ђачки у  свим ипостазама. 

Свечани '' ЧАС '' трајаће 100 минута. 
Службу освећења школске зграде извршили су протопоп 

арадски, Огњан Плавшић и парох цркве из Гаја, Небојша Попов, 
после чега су сви '' ученици '' стојећи, отпевали химну Св Саве, 
нашег просветитеља.  

Затим ђаци су се прозивали, почевши са ђацима 1913, од 
Миливоја Бурназа ( тада болестан )рођен 1906 године, па све до 
оних који су били приморани 1962 године да прекину школу. 

 
 

Ђаци присутни виде се на фотографијама : 
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Новица Иванов, Славко Јоргован, Слободан Паскуловић, Милутин 
Пајин, Бисерка Пајин, Олга Докманов Вулпе, Арминка Поповић, 
Миливој Живањелов, Милан Поповић, Агата Нецин, Добринка 
Тошић Лодо, Тоша Селичан, Калин Ницу, Ружица Живањелов, 
Ђурђевка Коларов,  Анђелко Живањелов, Загорка Драганов, Драга 
Докманов, Анђелка Шандић, Загорка Сечански, Љубинка Сечански, 
Јефта Тирсин, Радомир Тирсин, Ружица Стефанов.  
Јован Шандић, Анђелко Шандић, , Андрија Милин, Љубинка 
Шандић Иван Недучин, Јефта Тирсин Бисерка Мурешан и Јоана 
Петковић 
Бивша професорка, Лучија Попијан, ћерка бивше учитељице 
Невенке, послала је једно писмо – есеј – '' Невенка Попијан – 
Учитељ и Мама '' ( налази се у поглављу ''Личности '') о својој 
мајци, која је 20 година учитељевала у Гају.  
Учитељица Нађ Гизела, која је и сада наставница у школи из Гаја, 
написала је есеј о стањима кроз која је прошао последњи српски 
учитељ наше школе, Владимир Гајин. Есеј чита бивши ђак школе, 
сада учитељица у мировини Љубинка Клепе Сечански: 
    ''   ... ПОСЛЕДЊИ СРПСКИ УЧИТЕЉ 
пише учитељица НАЂ ГИЗЕЛА 
превод професорка ЈАВОРКА ЈОРГОВАН     
Пробудио се, скоро весео. Отишао је право до чесме у авлији  да 
опере сан из својих очију. Сво време мисли су му се ројиле у 
глави.                                                                                                                                                                                                 
―Морам да пожурим, мислим да ће нас данас посетити школски 
инспектор.Већ давно је обећао, али још није стигао код мене.‖ ― 
По мени може доћи ―, пошто његових 17 ђака похађају часове, 
воле учење. Најбољи су из матерњег језика и математике. 
Јасмин из 4-ог био је прошле године шеф промоције.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
На завршној школској прослави, директор је похвалио и учитеља 
за добар успех ђака, који ће убележити пети разред. Али, лако 
није да се истовремено ради са четири разреда. Током толиких 
година, научио се. Има довољно времена за лично спремање, за  
преглед  свезака.  Живи сам, рад, часови му испуњују живот. На 
путу према школи мисли шта је себи предложио за данас. Први 
час је математика. Изјутра су деца пажљивија, лакше разуму 
теже предмете. Следи час румунског језика. И они из другог 
разреда течно читају, а мали из првог разреда све разуму и 
доста се добро изражавају на државном језику. Сетио се да ће 
данас  већи резред донети мотике и грабљице да би уредили 
башту испред школе. Већ годинама је то 
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I-ред Наталија 
Живојнов, Олга 
Докманов, Радмила 
Кузманов, Маријана 
Имброновић   Ружица 

Лупшић                                             
II –ред МијаЖивојнов, 
Воја Арсенов, Мита 
Коларов, Васика  
Лупшић, Васика 

Ненадов                                                                     
III-ред Драга Којић, 
Евица Катић, Бисерка 

Мурешан, учитељ  Владимир Гајин, Видица и Веселинка 

Путић,Радмила Јованов, Будинка Пајин. 

његова обавеза. Под надзором учитеља, за сат-два почупаће 
коров, одстраниће шљунак и отпали малтер. Са неким 
душевним етузијазмом видео је већ свеже озеленелу траву, 
окопане и заливене карамфиле, слез и руже. Већ је уживао и 
одушевљавао се задовољству својих колегиница. То да! Тај 
Милан има златне руке. Без њега, шта бисмо радиле - обично су 
говориле. У оваквим ситуацијама, он, смешећи се, хвалио их је, 
али  у дубини своје душе он се радовао што им је потребан, он, 
његов рад и његово умеће. Тако мислећи, стигао је до школе. 
Двориште је било празно. Чини се, да је зазвонило за улазак - 
помислио је. Али не може бити тако касно. Идем право у разред, 
за каталог има времена и после првог одмора; нећу губити у 
времену. Полако је отворио врата и не приметивши да у клупама 
седе нека њему непозната деца и слушају младу учитељицу, која 
стоји испред табле.                                                                              
- Да видимо, ко је данас одсутан, јасно и гласно је упитао. Нема 
тишина била му је одговор. Пискави глас и непознати језик 
уплашили су децу. Млада учитељица се прибрала и повикала:                                                                                                  
- Ко си ти? Како си смео да овде уђеш? Одлази одмах из разреда! 
Чувши галаму, једна средовечна жена промоли главу  кроз врата. 
– Шта се десило, Ана, упитала је. Одмах затим, не чекајући 
одговор, закорачила је према човеку који је као скамењен стајао 
на средини учионице. Пружи му руку и са благим гласом обрати 
му се: :                                                                                                      
‖-  Kako ти је пало на памет, Милане, да дођеш овде? Ајде, ја ћу 
да те испратим.― Милан јој се без противљења повиновао, 
захвалан што га спасава из ове непријатне ситуације, у којој се 



 211 

нехотице нашао. Није могао да се присети како је овде доспео. 
Жена га је испратила до капије, говорила је са њим полако, 
сталожено, као малочас у учионици.                                                                            
‖- Да ли ти је што потребно? Послаћу ти храну по мог сина, и 
једно ћебе ћу ти послати. Јутра су сада свежија. Брини за себе, 
Милане! Ево ти и нешто новца, да ти се нађе ...за хлеб‖. Пружи 
му новчаницу, он је збуњен прихвати. Кад је изашао на улицу, 
затвори за њим капију.                                                                                                                                          
Збуњен, стајао је још неколико минута пред капијом, а затим је 
пошао тетурајући се у правцу одакле је и дошао. Млада 
учитељица сачекала је старију колегиницу на ходнику. Видело се 
на њој да је још узбуђена  због скорог  догађаја. ―- Ко је био тај 
бескућник и одакле га познајеш?‖ Запитала је узбуђено. Жена јој 
са смиреним и уморним гласом одговори:                                                                         

―- Много година уназад, 
можда је чак 20 година 
прошло од тада, били смо 
колеге. У твојој учионици је 
предавао. Био је добар 
учитељ и колега, чисто 
обучен и уредан. Радио је 
савесно и предано. Ученици 
су њиме били одушевљени, 
а родитељи су га ценили. 

Кад је касније српска секција укинута, он је скренуо памећу. 
Недељама је лутао улицама, причао сам са собом млатарајући 
рукама... Данима ништа није јео, пропио се. Доспео је у болницу. 
Кад је отпуштен из болнице, ничега се није сећао. Избацили су га 
потом из државног стана. Примио га је са сажаљењем човек, 
чија су два сина била његови  ученици. Од тада тамо живи, негде 
на крају града. Зими спава у штали где су и краве. Ја сам га још 
посећивала. Давала сам и новац, али није ме препознао. Само ме 
је ћутке гледао мутним очима. Не дружи се ни са ким. Добро је 
познат у крчми на крају града. Ако добије неку пару , одмах је без 
везе потроши. 
- Идемо, одмах ће зазвонити ―, уздахну и пође журно према свом 
разреду. За то време, у неком тамном углу неке старе собе, 
последњи српски учитељ, у зими и са непознатим сновима, 
очекује да му се замагли пред очима, замути у глави, да му се и 
последња искра свести угаси...можда за навек.'' 
Од самог почетка све је одисало великим узбуђењем.  
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           Ђаци из Фенлака            ( српска секција ), извели су кратак 
програм, којег су спремили са њиховом учитељицом, Емилијом 
Никић ( сада већ покојном ) . 
У тој тако пријатној атмосфери  ''бивше колеге '' су причале са 
жељом и ентузијазмом.  
После годину дана паузе, 2007 одржало се друго издање '' Дана 
ћирилице '' са насловом '' Прве радости ''из новине '' Правде '' у 
којем је био описан први дан школе српског разреда Основне 
школе бр.10 из Гаја. Тај је чланак прочитала Видица Путић, тада 
ученица. 
Затим су две учитељице, Катица Тодоров и Зорица Докманов 
говориле о школској 
прошлости, али и о 
несташици српских ђака у 
Гају сада. 
У закључку, као '' успомене '' 
господин Владимир Белић, 
песник, говорио је о свом 
деди, Ивану Ракићу, 
учитељу у два наврата у 
Арад Гају ( све говорнике 
видите на фотографији ) 
Јован Шандић је представио ученике генерације 1954, чија је 

учитељица била Катица 
Тодоров. 
У другом делу , ученици из 
Фенлака представили су 
ћириличку азбуку ( историјат 
), сценете, и српске народне 
игре, овог пута предвођени 
професорком Вишеславом 
Ћирић. 
У брошури '' Дани ћирилице – 

Арад Гај 2005- 
2012  '' више 
детаља о том 
програму. 

Велико 
изненађење 

било је 
присуство 
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делегације из Србије: професор Љубивоје Церовић, Душан 
Дејанац и Бранислав Зарић. 
Они су са мештанима причали  о пореклу њихових презимена, о 
крсној слави сваке Гајчанске породице , о истим презименима у 
обе заједнице. 
Бранислав Зарић је похвално говорио о квалитету дечијег 
програма: '' нема много школа у Србији , које су извеле овакву 
лекцију . Ова активност и овај догађај треба да и другима буде 
узор.'' 
Професор Љубивоје Церовић преставља књигу '' Срби у Араду '', 
што се види на фотографијама, а у неколико речи говори о ономе 
шта је написао о Гају. 

 Комплекс Арадског 
музеја у сарадњи са 
Савезом Срба из 
Румуније, позива вас да 
присуствујете отварању 
сликарске изложбе 
Мире Маодуш ( Србија 
), 21 маја , 2008 године 
у 17 часова. 

Тако је почело треће издање '' Дан 
ћирилице '', са изложбом, коју је 
уметница назвала '' Ћирилична молитва 
Мирјане Мире Маодуш''' 
У присуству великог броја Срба из Арада 
и Арад Гаја, господин Петар Хигел, 

директор 
Музеја свечано 
је отворио 
изложбу, затим 
је господин Онисим Колта ступио 
техничком приказивању сликарских 
радова са изложбе: Ћирилична слова 
Миријане Маодуш слична су крстовима са 
упаљеним свећама.Српска специфичност 
је дуализам велике драматичности 

озлојећености а истовремено и велике радости ''. 
Као почасни гост присуствовао је и генерални конзул Конзулата 
Србије из Темишвара, господин Драгомир Раденковић. Били су 
присутни и други арадски сликари, љубитељи свега што је лепо, 
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новинари и телевизија.Овом издању '' Дан ћирилице '' били су 
присутни и наши гости из . Арадске жупаније- Фенлак и Наћфала, 
из Тимишке жупаније – ђаци из Кетфеља и Темишвара (гимназија 
Доситеј Обрадовић ) и гости из Мађарске – Српска школа из 
Батање.Ови гости су били и први посетиоци изложбе. На слици су 
ђаци из Темишвара са професорком Ђурђевком Раадука Шандић, 
рођена у Гају, и учитељицом Маром Малимарков, затим 
кетфељски ђаци са директорком школе, Дорином Рубеј, 
професорком Јаворком Јоргован ) није на слици ) и учитељицом 
Славицом Васиљевић. 
Ђаци са наставницима су посетили и Манаастир из Гаја са храмом 
Св. Симиона Столпника. 

Тема овог састанка била је '' Бивши ђаци, садашњи 
учитељи ''. 
У дворани, бивши ђаци су са радошћу примили поменуте госте.  

Фотографије: лево бивши ђаци а десно гости, данашњи ђаци 
Истоввремено били су , по први пут, и српски песници из Румуније 
– Славомир Гвозденовић, иначе председник ССР, Иво Мунћан и 
Драга Мирјанић, који је између осталог река: ''  Ни лепших слова, 
ни лепше прилике, ни лепше активности. Зато што азбука, 
наша прекрасна ћирилица, коју је слављени Вук Караџић, скројио 
са умећем за потребе нашег језика, јесте та која нам је 
отворила духовне очи према речима и стала као темељ 
сакупљању знања и нашег културног блага.'' 
По први пут деца из Гаја су отворила овај час. Ралука Диакону ( 
њена мама је Ђурђевка Ћосић) је делила црвене руже свакој 
присутној жени.Дарко Воштинар и Марко Милин су рецитовали 
песму бившег свештеника из Гаја, Војина Паскуловића, а чија су и 
деца, Ленка и Слободан били ученици ове шкколе. 

                                БУДИ СРБИН 
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Точак среће стално         
се окреће 
Што је било, можда 
бити неће 
Ветaр јури-мењају се 
људи 
А’л ти увек само 
Србин буди „ 

Сваки бивши ученик који је постао педагог, професор или учитељ 
добио је захвалницу. О њима више података у плавој књизи –                    
'' Монографија Српске школе из Арад Гаја '', а то су: 1.Ђура Нецин, 
2.Ленка Матеш Паскуловић, 3. Љубинка Клепе Сечански, 4. 
Слободан Паскуловић, 5.Кристина Палку Шандић, 6. Горица 
Сферле Тирсин, 7. Радмила Николау Кузманов, 8. Видица 
Крашован Путић. 
Следио је програм којег су приказали присутни ђаци а тема је била 
азбука и живот Вука Караџића, а све се завршило са 

'' ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ, А ЧИТАЈ КАО ШТО ЈЕ 
НАПИСАНО '' 

2009 Године, Манастир Бездин, место са вишевековном 

историјом нашег народа под 
овим поднебљем, сматран као центар српске духовности из 
Поморишја, био је место којег су наши ђаци посетили. 
Водич им је била професор Јаворка Јоргован заједно са мајком 
надстојницом Ангелином. ( Ангелина Викторија- Викица Бајић, 

рођена у Гају. )Овај четврти састанак имао је тему '' Бивши 
ђаци, наши хероји '' 
Све је почело у порти цркве из Арад Гаја, где су бивши ђаци као и 
многи Гајчани дочекали госте. 
Следило је служење помена и славе оних који су умрли у два 
светска рата. 
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Домаћин свечаног часа била је сала '' Експо - Арад ''  
Звонцем, које је огласило почетак часа звонила је Тања, девојчица 
од 5 година из Наћфале. Она је зазвонила и поздравила присутне 
једном рецитацијом коју је научила од бивше ученице из Гаја – 
Анђелке Сечански Шандић: 

Да поздравим миле госте, 
Сред данашњег дана, 

Од свих својих другарица, 
Ја сам изабрана. 

За сад само неколико речи, 
Неколико рећи знам : 

Мили гости,драги гости, 
Добро дошли нам. 

Затим Јасмина Живањелов је 
извела религиозни тренутак. 
'' ВЕЛИКО ХВАЛА ЋИРИЛИЦИ ''- 
наслов је чланка срског 
недељника '' Наша реч ''. 
Новинари нашег недељника су 
присуствовали сваке године на  
''Дану ћирилице ''. Ево шта пише 

Србољуб Мишковић:Организатор, ''...мештанин Љубомир Шандић 
уз сараднике је замислио целу манифестацију као школски час 
српског језика, као час наше азбуке, што је и најавила звончићем 
једна од будућих ученица. Цео амбијент '' учионице'' био је 
илустрован и цртежима ђака из Темишвара и Батање, а сваки 
цртеж је представљао једно слово ћирилице. 
Уметнички део манифестације започели су најмлађи Арадгајчани 
– нота то су Кристијан Шкиопу, Дарко Воштинар, Марко Милин, 
Марко Митров, Милена Мирков и Гордана Михајлов - сценетом 
којом су хтели да дочарају крај Првог светског рата у које су , 
како рекосмо, изгубили животе четрдесетак њихових 
предака.Затим  се присутнима обратио  председник ССР, 
Славомир Гвозденовић који је најпре говорио о тек окончаној 
Европској смотри српског фолклора на којој су испољене и оне 
лепоте нашег језика којима се дичимо, а ту треба сврстати и 
нашу ћирилицу, '' од светих Кирила и Методија, од Светог Саве – 
до данашњег дана, када је овом и најпотребније волети, чувати 
и бранити слово ћирилице. 
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Још је подвукао , Славомир Гвозденовић, да 
је за сваку похвалу што овом дивном часу 
ћирилице присуствују деца из Темишваре, 
Батање и околних села, а да ћемо сви 
скупа, и стари и млађи, са овог часа поћи 
својим кућама богатији и умнији.'' 
Затим Јован Шандић  је поменуо хероје из 
места, али и дао неколико детаља о рату. 
Професорка Јаворка Јоргован је говорила о 
брошури   '' Дани ћирилице '', 48 страница, 
где су била приказана све три прошла 

издања али и будућих перспектива. Корице брошуре говоре о 
свему.  

 2009  четврти састанак  бивши 

ђаци, наши хероји) 

 

 

 

 
2010  пети састанак    - бивши 

ђаци,нашиуметници

 
      2011   шести састанак - бивши 

ђаци ,стари баграни  

 

Прва корица-унутрашња страна 

Друга кприца-унутршња стран 

–теме првих три састанка             - 

теме следећих састанка                 

До сад 

        2005  први састанак        -  п о н о в о  з а ј е д н о                          

   

        2 0 0 7   д р у г и  с а с т а н а к        -  п р в е  р а д о с т и  

 

                      
 

 2008  тречи састанак       -  б и в ш и  ђ а ц и  , д а н а ш њ и   

                                                    в а с п и т а ч и  
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                                        Друга корица – наличје представља '' Гајски 
гај '', под чијем ће насловом бити одржана још три часа са једном 
темом : '' Породична стабла породица  чија имена су присутна у 
Гају , старија од 200 година ''- 

И на том четвртом састанку учествовао је већи број српске 
деце из Гаја и Арадске жупаније. По први пут четири детета 
предшколског узраста, из Гаја, приказали су кореографију на 
мелодију '' Дођи драги довече на прело '' . види се на фотографији 
недељника, а то су: Богдан Угрон ( мама Мирјана Станојев ), 
Јелена Шуба ( Светлана Шандић ), Ана Марија Журжуц ( Санда 
Арсенов ) и Дара Милин. 
Затим су ђаци из Батање и Темишвара извели  пригодан програм. 
Следила је кратка закуска где су се сви присутни дружили. 

Пети састанак – 2010 година, месец мај, дан 27. Тема '' 
Бивши ђаци, бивши тамбураши.''. 

Радмила Живањелов – млада Гајчанка: '' У наше име, 
српске омладине из Гаја, поздрављам све наше старије, који су и 
они били ученици Српске школе из Гаја Желимо им добро 
здравље и молимо их да нам не дозволе да заборавимо да смо 
Срби''. 
 У Гају од кад се зна свирали су тамбураши. Они су у животу 
места уносили моменте весеља, радости и они су песмом 
ублажавали невоље. Тамбураши су били присутни приликом 
црквеног храма, свадби, крштења, за '' поливање на Ђурђевдан. 
Они су 25 година свирали у '' Сали'' ( Више о њима у књизи ' 'Наше 
благо – поглавље  
'' Српски народни дан ''- Бела књига ) . 
 И сви су тамбураши били ученици српске основне школе 

или српске секције основне школе 
бр. 10 ( до оних рођених  до 1954 
године ) из Арад Гаја. Због тога сам 
и желео да се један наш састанак 
зове: '' Бивши ђаци, бивши 
тамбураши ''. 
 Дежурни ђак ове године била 
је Деспина Милин, која је била 
почашћена да каже молитву '' Оче 
наш '' – као тренутак веронауке. 
 Затим су ученици : Радмила 
Живањелов- Арад Гај, Јадран Бајић 
– Торња, Гордана Пејић – Варјаш и 
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Ђурица Станојев – Батања, пренели су њихове поздраве 
Гајчанима али и  бившим житељима места којих они представљају 
а сада су становници Гаја.(Слика ниже ). 
Јасмина Жуде, Бранко Арсенов су објаснили присутнима – ко со 
Гајчани- 
Затим је Марко Милин са још четири полазника, вама већ познатим 
рецитовали: Ана Марија Журжуц, Дара Милин, Јелена Шуба и  
Богдан Угрон.( слика горе ) 
Браћа Дарко и Горан Воштинар, а затим и Дениса Стан говорили 
су стихове о школи. 
Увод у теми великог часа изговорио је наш мађарски пријатељ, 
Урош Александар, али који има и српски корен,: 
Ој јаворе, јаворе              Ој јаворе, јаворе 
Ти си дрво најбоље         Ти си дрво   најбоље 
Под тобом је зима зима  Ти си дрво за тамбуре 
Лети 'ладовина                За.. тамбуре..тамбуре 
 

Те су речи подстакле тамбураше из Сенмиклуша '' Батине бећаре '' 
да изведу колаж песама, а певале су Гордана Михајлов – Арад, 
Ралука Дијакону ( ћерка Ђурђевке Ћосић ) и Тања Недучин – 
обадве из Арад Гаја. 
 Професорка Јаворка Јоргован представила је неколико 
дечијих игара из Поморишја, док је господин Душан Дејанац 
приказао своју књигу '' Лицем за сунцем '' 
Књига је важна за Гај, зато што истиче сложеност наших коледа, 
које су преплетале песму  са игром. '' Јоца Клајић из Гаја био је 

последњи познавалац 
технике извођења тих 
коледа ( види обичај 
коледања )'' 
Тамбурашки оркестар српске 
школе из Батање изводио је 
мелодије врло познате и код 
нас.. 
О животу Вука Караџића су 
ученици Српске гимназије '' 
Доситеј Обрадовић'': Горда 

Пејић и Јадран Бајић. 
Песници: Иво Мунћан, Драга Мирјанић и Славомир Гвозденовић 
рецитовали своје стихове о школи и ђацима. 
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Други кoлаж '' Батиних бећара '' имао је солисте: Оану Могоша, 
Зорана Радина и Лазу Кнежевића који су својим песмама очарали 
присутне ( слика са десне стране.) 
Све те слике, али и комплетну репортажу са часа и ове године, 
биле су представљене у недељнику ''Наша реч ''. 
По завршетку овог издања, Љубомир Шандић предлаже да 
следећи састанак, имаће као тему '' Бивши ђаци, стари (''баграни'') 
багреми '', и додаје да би пожељно било да тај састанак добије и 
професионални карактер, да буду позвати гости од нас, али и из 
суседних регија, Србије и Мађарске, који су стручњаци у домену 
ономастике али и азбуке. 
Предлог је био прихваћен те према томе председник ССР, 
господин Славомир Гвозденовић обећао је да осим професора 
гимназије ''Доситеј Обрадовић'' биће присутни и предавачи са 
Катедре Србистике Западног Университета из Темишвара. 
Предложено је да састанак има два дела: 
 - први час од 100 минута анализа и студија које се односе на 
еволуцију наше ћирилице, о наречју гајчанског говора и о 
трансформацији имена и презимена Гајчана.и разговори о техници 
реализације породичних стабала. 
 - други час од 100 минута – забавни програм са учешћем:  деце из 
Гаја, КУД '' Коло '' и тамбурашко друштво '' Батини бећари '' из 
Сенмиклуша уз песме присутних писаца. 
Овом приликом свештеник ће дати благослов следећим 
активностима а истовремено ће освештати прву садницу багрема ( 
баграна ) засађену у славу и помен вођи Велике сеобе, патријарху  
Арсенију III Чарнојевићу.  
Сав тај циклус од четири издања, носи сугестиван наслов '' Кад 
ветар шуми по последњем лишћу старог '' баграна '' ''. 
Исто овде треба да поменемо да је ССР заједно са Викаријатом из 
Темишвара организовао летње кампове у манастирима : Бездин, 
Златица и Шенђурац. 
Деца из Гаја камповала су у Бездину, где их је наш парох Небојша 
Попов учио молитве и црквене песме  
Камп летњи из Батање имао је национални карактер, где су 
учествовали деца и омладинци Срби из Мађарске, Румуније и 
Србије. 
Камп из Батање, често посећиван од Гајчана и Арађана све до 
2000 године, постао је спорадичан после тог датума.. 
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Организованост, разноврсност тема, пријатан распоред доводили 
су учеснике да пуно новог науче а у првом реду, да поштују и науче 
наше старе обичаје.  
Дао бих пример учесника: Ђурђевка и Милена Шандић, Радован 
Јакшић, Раду Миодраг Вулпе, Јасмина Јеркошан, Зоран Лицију, у 
периоду 1996/ и 97 године. 
После дужег времена и доста убеђивања, 2010 године група ђака, 

српског порекла учествовала је 
поново у радовима кампа из 
Батање. 
Емоције, пријатељства, рад и 
опет рад, растанци са сузама.. 
али и резултати. Тако је 
заживела мала , али амбициозна 
играчка група, са сугестивним 
именом '' Коло ''.из Арад Гаја.  

Прва слика, приказује 
долазак у камп '' Стигли су 
….Марко Милин, Дарко 
Воштинар, професорка Биљана 
Виницки ( Кетфељ ) – водич 
групе, Гордана Михајлов, Разван 
Роман, Дајана Виницки –отсутна 
Ралука Дијакону, 

Друга слика – рад на 
слободном простору, кораци и 
кореографија. 

Трећа слика –После свечане 
представе, на крају стажа, заједно са Драганом Воштинаром 
председником МОСС из Арад Гаја. 
Следио је растанак од оних пријатеља из Беочина – Србија, као и 
од пријатеља Срба из Мађарске, исто и од наших Сенмиклушана, 
измениле се адресе са сузама... 

'' Лепо је било у кампу. 
Доћићемо и следеће 
године! – тако су говорили 
ученици. 
По повратку следило је 
оснивање играчке групе '' 
Коло ''.  
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Затим, рад, прва представа, па друга и...представљање са две 
кореографије на свечаности Св. Саве 28.01.2011. 
Учествовали су: Ковач Хариета, Шимон Паула, Диакону Ралука, 
Михајлов Гордана,  
Емилија Гонда, Чекић Снежана, Дарко Воштинар,Разван Роман, 
Дејан Ремецан, Андрија Пава, Киш Клаудиу, Шкиопу Кристијан, 
Миленко Аделин Негрја Јакшић, кореограф Огњан Крстић. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПОГЛАВЉЕ ХОРСКО    
ДРУШТВО '' СЛОГА '' 

   Први подаци о “Слози” проистичу из писма – молбе заведеног 
под б 
р.4/14/27 април 1933, којег потписују представници друштва, 
Младен Живањелов и Неца Рус, којим се иште дозвола употребе 
“САЛЕ” при припремању програма као и за представе. 
   “Одмах после Нове године у Арад Гају се основало Српско 
хорско друштво “СЛОГА”.То је друштво прихваћено са 
ентузијазмом и као доказ – том су друштву пришли од оснивања до 
данас (14/27.04.1933) више од 50 чланова.То су углавном људи са 
породицама, неки и старији од 50 година.Циљ друштва био је да се 
песмом слави Господ а исто песмом да се буди и учвршћује и 
национални осећај и свест. 
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   До сада је наш хор певао на 15 богослужења,...молимо да Часна 
Конзисторија од нас прими највећу захвалност. 

……….   
 Са таквим начином рада, 
друштво жели да оснује 
библиотеку и 

читаоницу.Њено 
финансијиско опстајање 
решава се сопственим 
средствима. 
...Молимо Часну 
Конзисторију да нам 
помогне у погледу 
употребе народног дома из 
места (САЛЕ).Ова се сала 
изградила трошком свих 

Срба из места.Сматрамо да овај дом треба да буде центар и 
браник наших културно – васпитних установа. 
   Ми смо о Ускрсу спремили једну представу, црквени комитет је 
одобрио, те смо ми замолили да нам се додели сала и у другим 
приликама када ћемо давати представе и то бесплатно. 
   Права је штета да стојимо на услузи једног бирташа а и није 
коректно да ова наша дружина пролази поред сале и да се после 
крије у биртији...Молимо Вас да интервенишете да нас Црквени 
комитет помогне јер та сала треба да служи једном заједничком 
циљу, а који да свима буде од користи. 
   Арад – Гај, 14/27 април 1933, Младен Живањелов, Неца Рус.  
Конзисторија из Темишвара шаље писмо 25.04./08.05.1933 
црквеном комитету и даје термин од 8 дана да се расправе хтења 
хорског друштва из Гаја.Одговор је : “…црквени комитет је 
сагласан да САЛУ даје на располагању онда када су у питању 
интереси црквеног комитета”, али не говори о детаљима овог 
малог неспоразума. 
   Ова дружина била је језгро црквеног хора из Арад Гаја, први 
хоровођа био је још и сада противуречан свештеник Јован 
Драгојевић, којег је замењивао, када је то било потребно, Младен 
Живањелов. 
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1933 – Слика друштва “СЛОГА”, које је при оснивању бројало 26 
чланова. 

Свештеник Јован Драгојевић – на средини, док је Младен 
Живањелов – други с десне стране свештеника. 
Писмом са бр.К/352/1934, као одговор на молбу хорског друштва 
“Слога” из Арад Гаја: “Одобрава се подизање једне комеморативне 
плоче хероја из I Светског Рата, која да буде уграђена на северном 
зиду цркве,на десној страни улазних врата. 
Темишварска епархија, 29.05.1934, потписује – Епископ Георгије 

                    Спомен плоча 
Војника Арадгајчана погинулих у 
светском 
       Рату 1914 – 1918 год. 
Почивајте мирно, нек је слава 
вама 
И покој вашој племенитој души! 
Слава вам, слава!  
Никола Армацки    Милан Поповић                                       
Младен Армацки   Фрања Поповић  
Миша Армацки      Иван Рус 
Живко Берар         Ђорђе Рус 
Младен Берар       Велко Савин 
Паја Будишин        Јосиф Савин        
Иван Влајков         Живко Сечански               
Лаза Влајков          Јефта Сечански 
Миливој Докманов   Сава Симулов 
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Мита Живојинов  Душан Стефанов 
Вељко Живањело  Младен Тирсин 
Петар Лекин          Богољуб Тирсин 
Милош Недучин     Петар Трнован 
Андрија Нецин       Влада Ђинка  
Ђорђе Остојин       Ђорђе Шандић     
Мита Остојин          Велко Шандић 
Мита Божин             Мита Шандић 
Мита Петровић        Петар Шандић  
                  Иса Шандић                                                                                                                                        
   

Ова слика датира из 1936 године, са храмовне славе, 19   августа, 
када је Иванка Катић била кума. 

Фотографија је 
направљена у 
дворишту српске 
сале. 
На тој слици 

позлаћеним 
словима пише: 
“Српско хорско 
друштво из Арад 
– Гаја са својим 

барјаком 
освећеним – 

19.08.1936 године. 
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Ниже видимо – монтажу са сликама обе стране барјака, 1936 
године, а остале четири, оба лица барјака хорског  
друштва, односно, школског барјака; сликано 2010 године. 
Име свих чланова – оснивача и дародаваоца. 

     
Плочица са именом Неце        Руса  Копље барјака са свим 
плочама                   где су написана имена оснивача и дародаваоц 
 
 
 
 
 
 
 
Бр 
ред. 
 
Nr.  
râd 

Број колоне са именон и презименом чланова Певачког Друштва Слога   из 
Арад Гаја и дародаваоца 
Număr coloană cu numele şi prеnumele membrului  Ansamblului coral SLOGA                     
din Arad Gai şi a donatorilor. 

            1             2             3             4             5 

 
   I 

Драгутин 
Остојић 
капелан 
Dragutin 
Ostoici 
Capelen  

Гдин Јонаш 
Василије 
бележник 
dl. Ionaş 
Vasalie 
notar 

Црквени 
Одбор из  
Арад Гаја 
Comitetul 
Bisericesc din 
Arad Gai 

Прота 
Урош 
Ковинчић 
Protopop Uroş 
Kovincici 

Иванка 
Катић 
- кума 
Ivanca 
Catici- naşă 

   II Команда 
Ватрогас. 
из Арада 
Comd. 

 
Дир. Трифу 
 
 

 
Нађ Иштван 
- директор 
 

 
господин 
Стефан 
 

 
Јован 
Катић 
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Pompieri 
Arad 

dir. Trifu Nagy Ianoş - 
director 

dl. Ştefan  
Iovan Catici 

   III Милица  
Ћосић 
Miliţa Ciosici 

Пред- 
Слоге 
Петар 
Михаилови
ћ 
Preş. 
(Sloga) 
Petar 
Mihailovici 

Пред. Шк. Одб 
Душан 
Армацки 
 
Preş( Com Şc) 
Duşan Armaţki 

Клуб 
Јувентус  из 
Арад Гаја 
Clubul Juvetus 
din Arad Gai 

 
Миливој 
Катић 
 
Milivoi Catici  

  IV Тоша 
Ћосић 
Toşa Ciosici 

Неца Рус 
 
Neţa Rus 

Фаркаш Бела 
   - млађи 
Ifj.Farcaş Bela 

Иван Г 
 
Ivan G 

Иван 
Бошњак 
 
Ivan 
Boşniak 

   V Младен 
Живањелов 
вођа Слоге 
Mladen 
Jivanelov  
conducător 

Клуб 
Славија 
 
 
Clubul 
Slavia 

Бернард С. 
 
 
 
Bernath S. 

Ружица 
Тимотић 
 
 
Rujiţa Timotici 

Петар 
Тимотић 
 
 
Peter 
Timotici 

  VI Миливој 
Бајић 
Milivoi Baici 

Милорад 
Ђукић 
Milorad 
Giuchici 

нечитљиво Бориак Имре 
 
Bariak Imre 

Никола 
Поповић 
Nicola 
Popovici 

  VII  
недостаје   
 
lipseşte 

Петар 
Поповић 
Petar 
Popovici 

Кента Росиц 
 
Kenta Rosiţ 

Милан Ракић 
 
Milan Rachici 

Милан 
Поповић 
Milan 
Popovici 

 VIII Никола 
Величков 
Nicola 
Velicico 

Вделичков 
Атанас 
Velicico 
Atanas 

Кристина 
Живањелов 
Cristina 
Jivanelov 

Ранислав 
Михајловић 
Ranislav 
Mihailovici 

Миливој 
Живањело
в 
Milivoj 
Jivanelov 

        1           2          3         4              5 

  IX Душан 
Попов 
Duşan 
Popov 

Ђура 
Бурназ 
 
 
Giura 
Burnaz 

Миливој 
 Бурназ 
 
Milivoi Burnaz 

Радомир 
Михајловић 
Radomir 
Mihailovici 

Милош 
Маринков 
Miloş 
Marincov 

  X Јоца 
Влајков 
Joţa Vlaicov 

Ђурица 
Остојин 
 
Giuriţa 
Ostoin 

Тоша 
Стефанов 
 
Toşa Stefanov 

Андрија 
Стефанов 
Andria Stefanov 

Никола 
Симулов 
Nicola 
Simulov 

 XI Танасија 
Николов 
Tanasia 
Nicolov 

Иван 
Арсенов 
 
Ivan 

Ђока 
Живањелов 
Gioca Jivanelov 

Дамјан 
Михај 
Damian Mihai, 

Бранко 
Симулов 
Branco 
Simulov 
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Arsenov 

XII Андрија 
Арсенов 
Andria 
Arsenov 

Сабо Имре 
 
Szobo Imre 

Румунски Гр. 
Пр Црк.Одб  из 
Арад Гаја.  
Com.Bis.Gr.Or. 
Române din 
Arad Gai 

Аурел 
Арделеан 
 
Ardelean Aurel 

Васа 
Бењац 
 
 
 
Vasa Beliaţ 

XIII Тот Бело 
Toth Bela 

Арса 
Остојин 
Arsa Ostoin 

Јелица 
Остојин 
Ieliţa Ostoin 

Ђура Бајић 
Giura Baici 

Милутин 
Армацки 
Milutin 
Armaţki 

XIV Васа 
Алексин 
Vasa Alеxin 

Лаза Милић 
 
Laza Milici 

Тот Белоне 
 
Toth Belone 

Ђурица 
Шедић 
 
Giuriţa Şedici 

Келемен 
Ерно 
Kelemen 
Erno 

 XV Милорад 
Живањелов 
Milorad 
Jivanelov 

Свештеник  
Н. Јонеску 
Preot N. 
Ionescu 

Бранко 
Арсенов 
Branco 
Arsenov 

Иван Недучин 
 
Ivan Neducin 

нечитљив 

XVI Петар 
Шандић 
Petar 
Şandici 

Милика Рус 
 
Milica Rus 

Ковинка 
Живањелов 
Covinca 
Jivanelov 

Ђорђе 
Бељац 
 
Gеorge Beliaţ 

Мита 
Шандич 
 
Mita Şandici 

XVII Јухас 
Шандор 
Iuhasz 
Sandor 

Милош 
Сечански 
Miloş 
Seceanski 

Иван 
Стефанов- мл. 
Ivan Stefanov       
- jun. 

Андрија Путић 
 
Andria Putici 

Sţii,A.R. de  
Transport 
Internaţional  
Arad 

XVIII Mилан 
Морар 
Milan Morar 

Милица 
Морар 
 
 
Miliţa Morar 

Јереј Јован 
Драгојевић 
Iеrei Iovan 
Dragoievici 

Васа Иванов 
 
 
Vasa Ivanov 

Г-спођица 
Анчица 
Живањело
в 
d-şoara 
Anciţa 
Jivanelov 

 XIX Стефаниа 
Остојин 
Stefania 
Ostoin 

Лаза 
Иванов 
 
Laza Ivanov 

Миша Милин 
 
Mişa Milin 

Милан 
Ненадов 
Milan Nenadov 

Драга 
Живанелов 
Draga 
Jivanelov 

        1            2            3         4        5 

 XX Ђорђе 
Ћосић 
George 
Ciosici 

Сава 
Шандић 
 
Sava 
Şandici 

Миша 
Петровић 
 
Mişa Petrovici 

Димитрие 
Стојан 
Dimitrie Stoian 

Миливој 
Иванов 
Milivoi 
Ivanov 

 XXI Сигети 
Јозеф 
Szigety 
Iozef 

Драгомир 
Живањелов 
Dragomir 
Jivanelov 

Форменак Сри 
 
Formenak Sry 

Андрија 
Ћосић 
Andria Ciosici 

Боривоје 
Савин 
Borivoi 
Savin 

XXII Ника 
Крачун 

Иван 
Недучин 

Г-дин Попјан 
         Лазар 

Милутин Савин 
 

Драгољуб 
Савин 
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Nica 
Craciun 

Ivan 
Neducin 

dl.Popian                   
Лазар                

Milutin Savin Dragoliub        
Savin 

XXIII Сава Моц 
Sava Moţ          

Душан 
Нецин 
Duşan Neţin 

Фаркаш 
Леополд 
Farkas Leopold 

Рис Алекс 
Risz Alex 

Фаркаш 
Бела 
Farkas Bela 

 
XXIV 

Ђорђе 
Ђорђевић 
George 
Gergevici 

 Маустон 
Андреј 
 
Mauston 
Andrei 

.........................
нечитљиво.. 

Душан 
Ђорђевић 
Duşan 
Georgevici 

Српско 
хорско 
Друштво из 
Темишвара 
Grupa 
Corală 
Sаrbească 
Tm. 

 
Укупно 120  плочица ( иконе ) од којих 1 се изгубила, 3  су 
нечитљиве, а остале 116 носе имена 7 организација и 109 особа: 
90 Срба, 7 Румуна, 7 Мађара и 5 Јевреја. Од тих 5 особа су ван 
Гаја, 2 српска свештеника ( капелан Драгутин Остојић и прота 
Урош Ковинчић-који су служили и у Гајској Цркви у једном периоду) 
и 3 Румуна. 
Треба споменути да један од дародаваоца је и румунски 
свештеник тог периода, Николаје Јонеску. Са удебљеним словима 
су написана имена оних који још живе. 
Ове две слике представљају лице и наличије новог барјака хорског 
друштва сликаног 2010 године који је поклон кума храмовне славе 
из 1996 године, Радована Јакшића. 
Оба барјака су често пута пратила на разним религиозним 
манифестацијама, као на слету црквених хорова из Румуније. 
По први пут се таква смотра хорова одржала 1937 године у  Араду.    
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Српски правосл.хор “СЛОГА”           Благослови нас Боже 
Aрад Гај, основан 1933 године   
После Младена Живањелова хоровође су још били: Миливој 
Бурназ, Владимир Арсенов који је неко време сарађивао са Тошом 
Селичиним, док је сада хоровођа Јован Шандић. 
 Овакве манифестације су и сада актуелне.                                                                 
Од оснивања па све до 1970 – 75 број хориста био је велик, увек су 
биле замене ако је неко био отсутан (и то сада оправдано). 
Временом и постепено се њихов број смањива''. 
'' Певачко друштво имало је као чланове...цело село. Оно је 
деловало до рата. Али смо се одржавали и после рата и...данас'' 
каже Миливој Бурназ 
...”На десној страни, поред певнице стајала су деца, затим 
омладина и они који нису имали стол. Био сам омладинац, имао 
сам већ 13 – 14 година, а то је било 1937 – 38, прича ми отац, и 
сваки пут кад сам долазио у цркву гледао сам ка балкону (корош, 
хорош) где је био хор, јер можда, можда ће неко бити одсутан и 
довољан је био само мали знак, а ја сам већ био горе...на хорожу.” 
   Приказаћемо састав хора по “гласовима”, средином 80 – тих 
година прошлог века: 
I тенор: Владимир и Милан Арсенов, Миливој и Милорад 
Живањелов, Миливој Иванов, Иван Којић, Драган Пужин, Милан 
Понта. 
II тенор: Душан и Милош Докманов, Драгомир Ненадов, Тоша 
Селичан и Мита Лупшић. 
баритони: Новица Иванов, Андрија и Здравко Милин, Миша Ћосић, 
Јован Шандић. 
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басисти: Андрија Арсенов, Душан Милин и Велко Шандић, 
Драгомир Шандић, Василе Јованов, Петар Станојев,... 

 
Ова фотографија датира 19.08.1997 о црквеном храму: 

Анђелко Живањелов, Мита Лупшић, Здравко Милин,  
Богдан Сечански, Душан Докманов, Миливој Живањелов Петар 
Лолић, Петар Станојев, Илија Путић, Тоша Селичан Драгомир 
Ненадов, Иван Попов, Радомир Тирсин, Тоша  
Симулов, Новица Иванов, Милан Пужин, Пера Пајин. 
На смотри хорова 2003 године, заједно са парохом Небојшом 
Поповим били су присутни: Богдан Сечански, Пера Лолић, Пера 
Пајин, Милан Пужин, Васика Страти, Драган Воштинар, Новица 
Иванов.Хоровођа – Јован Бата Шандић. 
  Било је још и других хориста који због објективних разлога нису на 
слици, али жалосно је да се број хориста драстично смањује. 
“Данас (19.08.2004, пише Јован Шандић, хоровођа, у  брошури 
“Дани 
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Преображења”) хор броји 18 чланова, док смо пре десет година 
имали 26 – 27 чланова.  
Хорска песма је незамењива за време црквене службе .Мало је 
оних који долазе у цркву а нису чланови хора.Већина су рођени у 
Гају, а то су: Јован Бата Шандић – хоровођа, Миливој Живањелов, 
Богдан Сечански, Новица Иванов, Милан Пужин (Торња), Тоша 
Селичан, Здравко Милин, Анђелко Живањелов, Петар Станојев, 
Владимир Тирсин, Пера Пајин, Петар Лолић (Фењ), Васика 
Страти,, Драгомир Шандић, Драган Воштинар (Наћфала), 
Љубомир Живањелов, Марчел Опреа и Драган Милин. 
 Наш хор сваке недеље учествује песмом у литургији.Више нас је 
пута позивао прота Стеван Рајић да певамо у Текелијиној цркви, 
када та црква није имала хор. 
Били смо позвати о црквеним храмовима у Торњи и Печки. 
Поносни смо што смо у неколико наврата прешли границе  и били 
смо гости: Батање, Сегедина, Сремских Карловаца  и Новог 
Сада.Учествујемо на смотри српских црквених хорова из Румуније, 
која се одржава у Темишвару. 

То би била кратка 
белешка о нашем 
хору “СЛОГА”. 
Поносан сам што 
хор носи име 
“СЛОГА”, и  поносим 
се још и чињеницом 
да сам потомак оних 
који су утемељили 
овај хор, поносан 
сам као и Гајчани са 
ове фотографије. 
(горњи ред: 

Љубомир Шандић, Илија Путић, Миливој Живањелов, Пера Пајин, 
Радомир Тирсин; доњи ред: Здравко Милин, Јован Бата Шандић – 
хоровођа, Петар Станојев, Тоша Селичан.  
Написано о црквеном храму, дана 19.078.2004 
                Јован Бата Шандић'' 
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   Године 2005 на предлог господина 
Љубомира Живањелова да се 
сними један компакт диск са 
црквеном музиком, парох, Небојша 
Попов, хоровођа – Бата Шандић, 
али и остали хористи дали су своју 
сагласност. Почели су да више 
раде, вежбају...Саставили су један 
музички сценарио, вежбали су 
и...прејавили се на снимању код 
њиховог пријатеља, али и нашег, 
господина 
Певали су: 
27.01.2011 о Св.Сави у Гају на 

литургији били су 
присутни: Богдан 
Сечански, Драган Милин, 
Анђелко Живањелов, 
Хранислав Марић, 
хоровођа Јован Бата 
Шандић. 
Нису присутни, због 
пословних проблема Паја 
Пајин, Љубомир 
Живањелов, Мирослав 
Опреа, Драган Воштинар 
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На свечаној академији о Св.Сави 2011 године учествовали су 
сабрани хорови две српске цркве из Арада и Арад Гаја, хоровођа је 
био Бата Јован Шандић.                                                     
Били су део програма у виду музичко – литерарног састава, 
заједно са групом омладинаца позоришног студија“Tалија” из 
Темишвара. Хоровођа – Бата Јован Шандић 
 

 
 
Први ред: Славомир Путерић ,...Љубомир Живањелов, 
 Жива Журић, Ђурица Жикић, Младен Ердељан, Миливој Горник.           
 други ред: Миодраг Опреа, Божидар Панић, Бранко Арсенов, 
Анђелко Живањелов, Петар Михајловић и Пера Лолић.                  
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IV. ПОГЛАВЉЕ - ГРОБЉЕ 
 
Гробље је увек било државна својина. 
“Гробље су варошке” – бележи у свом рапорту при инспекцији, 
презвитер  Станко Жупунски.  
Године 1900 било је затворено старо гробље, чију фотографију 

видите у       I поглављу – 
Историја... 
Гробље је подељено на 
секторе, њихов број будући 
већи од броја слова азбуке, 
која је била употребљена за 
идентификацију 
Пресечено је са две стазе 
дужом и четири попреко. 
Постоји једна капела скоро 

обновљена, са додатним уређајима који дозвољавају да буде 
легализована, али и да се одговарајући врши служба при 
сахранама. 
То је гробље било подељено за три националности из квартова: 
Гај, Полтура и део данашње зоне Влајку. 
Та зона у ствари обухвата српско становништво западног дела 
Арада. 
С леве стране, са једним редом са четири сектора (гледајући од 
капеле) било је мађарско гробље, на десној страни са истим 
бројем сектора – румунско гробље, док на средини са редовима 
три и четири – четири српска сектора. 

     

  Улаз у гробље Гаја                            сектор И                                



 236 

 
           сектор Т                                

сектор C 
Тренутно сектори са већином српских гробова (60%) јесу: у 
секторима  И, Т и С., али има их и по другим секторима, као што и 
друге националности су у тим споменутим секторима. 
 (Један сектор има 11 редова и 11 колона са просечно 19 гроба 
/ред. 
На трећој алеји, између српских сектора налази се на улазу крст, 
где се о Малом Ускрсу служи помен, обичај којег и румунски 
верници практикују. 
   Најстарији крст који још постоји у том гробљу датира из 1902 
године и стоји гравирано: 

                         
                        Овде почива  
                        Ђока Арсенов 
                         р.22 апр.1822 
                         у. 1 нов.1902 
                   Вечни помен мојим вер –   
             ним мужу...подиже овај споменик  
          супруга Олга,  ћерка Миленка   
                    и   свастика Марица 
 
 
 
 
                       Овде почива  
                       МАЊА ПАЈИН 
                        1846 – 1908  
                       овај крст подиже 
               син Душан са супругом Љубом 
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Запажамо да постоје гробови по 
фамилијама.Пример: Арсенов, 
Остојин, Армацки, Иванов... 
Ето три гроба један до другог у реду 
Арсенових 
 Jелена                          Андрија 
 1911 – 1969               1906 – 1986                                                                                 
Милан                            Аника 
  1910 – 1983              1906 – 1995 
 Никола                          Сида 
 1901 – 1956                1905 – 1956  

То можемо објаснити чињеницом да су се места куповала одмах 
по отварању новог гробља и то у групама по фамилијама. 
У црквеном протоколу за “мртве” наилазимо да на почетку 
отварања овог гробља, свештеник бележи за место сахране “у 
новом  гробљу, Арад Гај”. 
Нећемо заборавити и четири гроба учитеља из Гаја:  

          Арон Тимотић                          Христофор Којић 

Невенка Томић Попијан           Ђока Нецин ( рођен у Гају). 
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Углавном у истим су гробовима сахрањени мртви више генерација, 
некима се име исписало на крстовима, а неки се само памте. 
У првој колони сектора С налази се гроб Арона Шандића а његове 
троје деце: Петар изнад Арона, Миливој и Марица у наставку 
колоне, где је и изнад Марице њена ћерка Катица. 
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V. ПОГЛАВЉЕ - ЛИЧНОСТИ 
 

V.1.СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА ИЗ АРАД ГАЈА 
 
То шта смо преставили у овој монографији српске заједнице из 
Арад Гаја  
лично ме принуди, да, ако преставим наше личности, као прву 
треба да поставим, и ако не говоримо о неком редоследу, заправо, 
ЗАЈЕДНИЦУ.   
То приближно 2000 Срба, који су живели током последњем веку 
прошлог милениума учествовали су у грђењу и развитку наше 
заједнице, коју су наследили од оних који милом или силом дошли 
овде сеобама. Та се заједница стварала уз Румуне и Мађаре, који 
су исто у етапама дошли овде. 
Те према томе заједници треба да јој се додели пошасна 
захвалница са насловом '' ЛИЧНОСТ ''. 
Али у  току времена дошло је до изражаја неких личности, којима 
се и данас поносимо и клањамо се њиховим сенима поменима у 
цркви и нашим дановима. А то су: 

- О Ђурђвдану – Јоца и Сида Влајков. 
- О Светој Параскеви – Јован и Круна Аћимов. 
- О Светом Николи – Ника и Савета Бошњак, Јован и  

Кристина Ружић. 
            О Светом Јовану – Младен Докманов, Урош и Ката Нецин, 
Јоца и   Кристина Илић, Славко и Розалија Нецин, Миша И Даница 
Нецин, Лазар Сечански и Сава Савин. 
они су смстрани као први и велики дародаваоци и доброчинитељи 
изградње наше цркве.  
У својој бележници о црквеним дародавцима, свештеник Светозар 
Најдан додаје да осим оних који је именовао црквени одбор 1972 
године за једну комеративну плочу нетреба да се заборави ни 
следећи:           
Свештеници:- Андреја Петровић, из Арада, 
                    - Михајла Путника – први администратор у Арад Гају, 
после Хијерархиске поделе. 
                    - Стеван Ђурковиђ, Корнелије Адамовић, а додамо - 
Војин Паскуловић, Светозар Најдан, Бранислав Станковић, Жива 
                      Милованов и Небојша Попов. 
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Верници : Димитрије Нецин, Константин и Персида Ђеорђевић, 
Васа и Јулиана Дерешча, Ракила Поповић, јован Николов, Јоца 
Катић, Мита и Љуба Којић, Јован Остојин. 
... а додамо – Али да не заборавимо сами себе, који смо наставили 
све до данашњег дана и .... 
           '' Три века можда назад... 
Ветар дува, а млада стабла баграна ( багрема ) овог гаја се 
повијају.. 
Чује се јак, али ипак благи глас: 
 - Арсенови, ..Остојини,... Тирсини, Шандићи, остајете овде, 
овде до гаја, овде је наш нови филиални граничарски шанац.  
А то је било онда , давно, кад шум ветра кроз млади гај као да 
шапуђе....дођите овде, овде, код мене, овде, овде у...Гај. 

Време је брзо пролазио...после три века 
Поново се чује глас, али оштар: 

- Ко сте ви ? Одакле сте ви. 
Групици људи учинило им се да је питање било грубо...али 
један глас из групице је одговарао. 
 - МИ ? Ми смо Арсенови, ...Остојини,..Тирсини,Шандићи. Ми 
смо из Гаја, ми смо овде на крај српства, ми смо потомци 
бивших граничара...и бранимога.... 
Десило се сада...када ветар једва да милује по једну младицу, 
неки залутали лист и још ређе, цвет.'' 
                                    Потписује .....Сви србин из Гаја. '' 

 
V.2.ПОЧАСНЕ  ЛИЧНОСТИ  АРАД-ГАЈА 
 

  V.2.1АРСЕНИЈЕ III ЧАРНОЈЕВИЋ ( 1633 - 1706 ) 
Датум смрти, 08.11.1706 године, 

нам каже   да  митрополит се упокојио пре 
претпостављеним периоду формирања 
факултативним граничарским шанцевима у 
Поморишију. Али величина свог укупног 
животног рада , по ономе што Пера Лазић у 
његовом говору на на ''Дан Сеобе'' 18.11.2006 
године у Сентандреји, за спас србског народа, 
дајему место у ред великана нашег народа. 
Одлука да ''Дан Сеобе'' се прославља 19 
новембра, донет је по датуму одобрења 
власти хабсбуршке империја 19.11.1690 
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године, да се срби населе на напуштене просторе око 
Сентандреје, за време аустриско – турском рату. Према многим 
историчарима, Арсеније Чарнојевић је био трећа најзначајнија 
фигура наше, пре свега, црквене  историје, после Светог Саве, 
оснивача аутокефалне Српске православне цркве (1219) и 
Макарија Соколовића, првог српског патријарха, после обнављања 
Пећке патријаршије 1557. године.                                                                                       
Приступ животном делу патријарха Арсенија III Чарноијевића је и 
дан-данас противуречан, о чему један од највећих српских 
историчара 20. века Душан Ј. Поповић, као о, оцени Велике сеобе 
пише: 
''Сасвим је мали број догађаја у прошлости српског народа чији се 
замашај може мерити са Великом сеобом од 1690. Са Великом 
сеобом десио се веома значајан поремећај у целом нашем 
националном организму, па стога није чудо да су се већ и 
патријарх Арсеније, и његови доглавници и савременици питали, 
а после њих питали су се и многи и у народу и у науци, а питају 
се и данас, а питаће се и после нас: да ли је ова сеоба била на 
срећу, или на несрећу нашег народа. 
  Велика сеоба није била патријархов лични избор, није он 
наговарао и водио избеглице које су заједно са црквеном 
јерархијом са југа до Београда кренуле да би избегле извесну, 
сигурну смрт. Судбоносна одлука је донета 18. јуна 1690 године, 
под Београдом, када је уместо турског изабрано аустријско 
подаништво. То је била колективна одлука црквено-
народногсабора.'' 
  «... Иако је Бог допустио, правдом њему познатом, да се 
збуде у крајевима Србије, оно што се толико година збива од 
Немаца, ипак, се доброта његова побринула, те је дошла тамо 
твоја братска љубав и мучила се као други апостол, да по 
псалму, не да сан очима својим, нити дремеж трепавицама 
својим, него си стадо од противника свете православне вере, и, 
по светом Јеванђељу, спасао и спасаваш овце од вукова.   Тако је 
то! - А ово твоје писмо у истини те показа као најподобнијег 
светом апостолу Павлу и самоме блаженом Петру, који су се 
старали да црква буде благочастива, не само за живота њихова 
него и после њихове смрти ... -Зато те поштује, хвали и уздиже 
сва источна, тако рећи сва Саборна Црква, као тринаестог 
апостола ...» 
 У Сентандреји, уочи Дана Сеобе 18. новембра 2006. 

 Пера Ластић ''     
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Сам митрополит пише песмо која изражава сву забринист о 
судбини, тешкочама кроз које су прошао његов народ за време још 
незавршене сеобе.. 

 
Молитва заспалом богу – Арсеније III Чарнојевић песма писана 
1705 
 
Zi  şi noapte alergând                       Дан и ноћ бежећи                                                           
Cu poporul meu sărăcit                    са својим осиротелим народом                                      
Din loc în loc, ca barca                     од места до места, као лађа                                            
Pe valurile marelui oceaн accelerăm на пучини великога океана                                                                                  
                                                                            брзамо,                              
Aşteptând când răsare soarele              чекајући када ће заћи сунце                                           
Şi închinându-ne zilei şi trecând             и преклонити се дан и проћи                                                
Nopţi întunecate şi necazurile iernii        тамна ноћ и зимска беда                                                  
Care se aşterne pe noi                           што над нама лежи.                                                        
Că nu este acela care să ne sfătuiască Јер нема онога што нас 
                                                                          саветује                                              
Şi de tristeţe să ne elibereze                  и од туге што нас ослобађа.                                       
Necazurile noastre se dublează             Мука наша удвостручи се                                                 
Şi spun cu lacrimi                                    и рекох са сузама:                                                                
‖Până când, Doamne,                             "Докле ћеш нас, Господе                                                         
o să ne uiţi cu desăvărşire                      заборављати до краја,                                                       
până când o să-i înarmezi                       докле ће се наоружавати                                                       
pe holdele tale                                   на имање Твоје?                                                              
Trezeşte-te, Doamne,                       Устани, Господе,                                                             
De ce dormi, de ce faţa Ta               зашто спиш, зашто лице Своје -                        
Doamne , o întorci de la noi             Боже наш, окрећеш од нас?                                                  
Şi reinvie din nou, Doamne!              И опет васкрсни, Господе,                                             
Ajută-ne în cinstea numelui Tău       помози нам имена Твојега ради!"                                  
Aşa întotdeauna necazul                 Тако свагда ридање                                            
necazului adaugăm                           ридању придодајемо                                                         
şi ajutor de nicăieri                           и ниоткуд помоћи                                                                 
nu putem primi.                                 не можемо добити... 

  
V.2.2. СИНЕСИЈЕ ЖИВАНОВИЋ ( 1711 – 1768 ) 

 
Родио се у Сентандреји, поред будима, у српској породици 

-  умро је 14 марта 1768 године у Араду. 
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Сматрам, али и убеђен сам да изградња манастира, близина града 
Арада, као јаког српског центра довеле су да остајање једног 
знатног броја Срба у месту и који, нису кренули пут сеоба у русији 
и Банат, када се војна граница развојачила. 

Природни премештај ( види I 
поглљвље ) малог насеља'' 
Тршчара '' у једној новој 
локацији на смер – правац  - 
манастир – Арад и истовремено 
применњући нову легислацију у 
погледу урбанизације и грађење 
кућа у Хасбуршкој империју, 
дошло је до настанка овог новог 
насеља, којег нико није 
дефинисо у некој 
административној категорији.  
Када је Арад проглашен као 
Слободан Краљевски Град, он је 
постајао предграђе његово. 

Значајно место у животу 
православних верника у 

подрућију Арад, Бихор, аи даље, којег га имао Синесије 
Живановић,  пише у својој књизи '' Срби у Араду'' професор 
Љубивоје Церовић. Ево краткод резимеа: 
''Синесије Живановић био је најдостојанствени епископ Арадске 
епархије у 18 веку. Њему се,  с разлогом, приписује победа и 
очување православља на овим просторима, као и успостављање 
многих административних и просветних дела''. 
Синесије Живановић био је устоличен као епископ 1751 године, у 
периоду кад се покушавало укиноти Арадска Епископија, узрок 
будући такозвани недостатак срестава за одржавање као и 
чињеница да није била именована у Дипломи Леополда I, која се 
односила на оснивање православних епархија у Хасбуршкој 
Империји, године 1695. 
Колико времена се налазио у чину Арадског епископа од 1751 до 
1768, Синесије Живановић, епрхија се сачињавала од области 
Арада, Бихора и Халмађа. 
Наји више времена епископ је посфетио одбрани православа у 
својој епархији. Захваљујући његовом труду се могла одржати 
православље у областима Арада и дистрикту Халмађа, а по 
готову у Бихору. Овде и извршио и једну дужу визитацију 
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каноничну 1759 године, истражујући 271 села, направивши и једну 
статистику клера као и верника. Другу такву статистику 
направио је и за Арад''. 
Односећи се на ту каноничку визитацију, прота Стеван Рајић у 
свом раду посвећеном Синесији Живановичу, а публикованом у '' 
Темишварском зборнику Матице српске- 2001 године'', пише: 
''Свугде је биопримљен са много љубави, али и са даровима у 
виду новца и других врста дарова.'' 
Комисија , која је извршавла анализу рекламације католочког 
епископа Форгача, у периоду 1754 – 1756 године, као и каноничка 
визитација из 1759 године, значиле су победу православља у 
Бихору. 
Епископ Синесије изградио 1760  - 1762 године у Араду-Гају 
манастир као летњу резиденцију, са храмон Св, Симеона 
Столника. 
У том се манастиру налазе и иконе које су сликали: Стеван 
Тенецки Никола Алексић. Век касније, после јерархијске деобе, 
манастир ће припасти Митрополији Сибија. 
Будући човек од велике културе, Синесије Живановић  приказао је 
Арадску епархију у стиховима  свом раду    '' Описаније села 
арадске   
Aрадскујуепархију                                     Eparhia Aradului                                                                                   
Од вармеђа села трију                              De la cetate satele continua                                                     
Можно одовуда знати-                              Poate de aici le ştiţi                                                         
Како ће се сад казати                               Cum aşa vă voi spune                                                              
Од Арада Тотња тавна                             De la Arad  la Turnu uitat                                                         
И та Печка накићен                                  Şi această Pecică impodobită                                                          
Семлак место доста равно                      Semlac loc destul de plat                                                         
Шејтин село порушено                             Şeitin sat dărâmat                                    
....затим наброја остала места: Чанад, Батаља, Куртич, Мача, 
Отлака, Китихаз, Ђула, Варшанд, Пил, Сокодор...кроз 
Подгорију...до Поморишија...   
и  настави                               
”Епаехију сву свершивши                      Аm terminat toată Eparhia                                                                         
И натраг се вративши                            Şi am revenit                                                    
Арад нам  јоште остаје                          А rămas doar Aradul                                                                                 
Епархији свој главаје                             Capul Eparhiei mele                                                            
Хеј Араде место равно                          Hei, Aradule, loc de câmpie                                                                     
Градом својим јеси славно                    Cu oraşul tău eşti vestit                                                         
Често биваш верло горко                      Deseori eşti foarte amar                                                                                
А негда си као слатко                            Dar câteodată eşti dulce.” 
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Познат је по издању првог''Србљака ''(збоеник служби српских 
светитеља ),  
Штампан 1761 године у Рамнику, у Олтенији. 
Пре сам крај живота, Синесије Живановић упутио је Карловачком 
митрополиту, Павлу Ненадовићу поруку претећи да '' будно мотри 
на Арадску епархију, поготово на деловеВеликог Варадина и 
Халмађа, да брине о православним хришћанима из те епархије, 
да не би посрнулу и удаљит це од правосласке вере'' 
 

V.3. ЛИЧНОСТИ ГАЈА 
 

V.3.1 НЕВЕНКА ПОПИАН 1903 – 1960 
                    
                                   ''  УЧИТЕЉ И МАТИ '' 
                                    пише ћерка Лучија Попиан Молдован 
                                     ревод с румунског проф. Јаворка Јоргован 
― Мама се родила 1903. године- пише њена ћерка Лучија-у 
породици Томић,из Велике Кикинде. Породица се премешта у 
Темишвар  ди похађа основну школу и гимназију, као врло добра 
ученица.Доказ су њени сертификати на којима стоји писано 
калификатив – одлично. ― 
Додајмо овој успомени један податак из књиге Српско школство у 
Румунији, Душан Саблић и Стеван Бугарски су  забележили у 
табели Полазници српских учитељских течајева у Темишвару                                           
__________________________________________________ 
Име полазника   Место рођења         Течајеви                  Година и 
место                                              
                                                      1920 0921 922 923 924    
дипломорања           
Невенка Томић Велика Кикинда    I            II            III         IV        V          
                                                         Темишвар  
_________________________________________________________ 
 
У наставку своје успомене, Лучија пише―Сматрали су је као једно 
храбро дете,вредно и амбициозно,одлике , које су је красили цели 
живот. 
По завршетку школе била је наименована као учитељица 
почетница у разним школама жупаније као Петрово 
село,Станчево и Темишвар-Фабрик, где је више године радила. 
1931 године била је наименована у Арад Гај. Овде је учитељевала 
све до 1950. године, када се преселила у Арад. 



 246 

За време рада у Гају она је упознала тату, а из њиховог брака 
родили су се , син Мирча и ћерка Лучија,понос и радос њена. 
После смрти мог оца ,1951. године,она је преузела обе улуге- 
мајке и оца. 
Дуже времена она је радила неизменично у школама из Арада и 
Гаја.Радила је неуморно , сво време доказајући велику унутрашњу 
енергхију и неизмерну  љубав. 
Волела је своју децу али и школску децу, свом душом својом. 
Била је поштена, пожртвована, посебно, али и врло строга 
,желећи да од својих ученика учини праве људе. 
Није прихватала лаж, лењост, неуредност, није прихватила 
немарност неодговорност.Све је то на мах кажњавала. 
Истовремено је давала, али  и много тражила. 
Кад сам била мала ,памтим да ме је за руку водила у цркву .Деца 
су је чекала.Мали хористи цркве из Гаја певали су као 
анђели.Имали су доброг диригента,учитељицу која  грешке није 
дозвољавала. 
Антифон ,апостол којег су школска деца читала, и данас ми у 
ушима одзвања.. 
А ја , будући мала, стајала сам иза ње, у певници и нисам смела 
реч да проговорим, и ако сам знала све напамет шта се у цркви 
појало. 
Исто памтим  оне лепе прославе на крај школске године..Какав 
фаст, колико увежбавање, колико радости, али и сузе , јер 
тешко је било да удовољаваш гордостима малих глумаца. 
Већи ученици и омладина ,играли су на сцену драмска дела 
Нушића, на пример једне се године интерпретила Гусларова 
смрт, једна песма веома дуга и тешка, ученик је изгубио ред 
речи, а мама му је шапнула реч и све се добро завршило, чак нико 
из публике није приметио ту малу сметњу. 

Слика ца литијама 
на жито 
Школа из Гаја 
давала јој и 
дозвољавала да се 

радује 
миру,душевној 

топлоти и љубави 
и да може лако да 

испуњава 
учитељски позив. 
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Она је децу погледом својим , као чаробњак кротила и 
васпитавала.  
Радила је са 4 па са 6 паралелних разреда. 
Не могу да заборавим тишину која се успостављала када је она 
нешто објашњавала.Чинило се да су деца са њених усана упијала 
сваку  реч, сваки израз лица. 
Не могу да заборавим ни дрхтај првог дана школе, првих слова 
написаних на хартији, ни руке које су нас благо миловале по 
главицама повијеним да би успели да напишемо прве речи. Koлико 
је топла била моја мама, како је само умела да нам пренесе свој 
ентузијазам и радост коју ти знање доноси. 
Али, истовремено могла је бити и строга посебно када понеко 
није испуњавао своје обавезе. 
Њен сан , да њени ђаци постану прави људи – испунио се. Њени 
су ученици постали људи вредни, радни и поштени . Неки су од 
њих наставили универзитетске студије и понели  пламичак 
знања запаљен тамо ,у Гају. 
Мама је умрла 1969. године,последњег дана школске године. 
Страшна случајност. После чега је 42 године учитељевала, 
поистоветила се са  учитељским позивом,није могла да напусти 
овај свет  до само једног симболичног дана, дан који завршава 
школску годину. 
Ова необична оданост према свом позиву је укорењена у своју 
огромну моћ да воли и у своје убеђење да  васпитање и култура 
су есенциалне за остварење човека. 
Гајчани ,који су је истински волели,испратили су је на последњи 
пут достојанствено , али са сузама  и захфалношћу оној која је 
била уз њих и која им је прву књигу ставила у руке. 
Када се враћам у Гај људи ме зустављају на улуци и вичу ме као у 
детинству –Лучика-, те за тренутак ја имам  страни осећај да 
време није прошло, да ће се иза неког рогља драге особе мог 
детинства појавити истински... 
Са многим Гајчанима, које често теже препознајем после толико 
година, осећам да ме нешто заједничко везује, нешто чега  се 
радо сећам, успомене из основне школе, успомене на моју маму. 
И ништа блаженије него да од њих чујем речи захфалности за 
све шта је мама, осим слова, усадила у душе, као животне 
принципе, љубав према ближњему своме и понос да будеш 
СРБИН   ― 
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V.3.2. ПРОТА СВЕТОЗАР НАЈДАН ( 1914 – 1985 ) 
 

ТЕКСТ : БОЖИДАР ПАНИЋ  
Отац прота, светозар Најдан родио се 2 октобра 1914 године у 

селу Љупкова, Караш-Северинска 
жупанија.                                                

Његови родитељи: Јован и Милица били 
су вредни, поштени и богољубиви људи, 
који су своје шесторо деце, четири сина ( 
Димитрија, Борислав, Богдан, Светозар) 
и две девојке ( Меланија и Јелена ) 
одрасли у духу хрипћанског 
православља. 
Јован је био сељак, али и рибар. Будући 
побожан младић, бистар и вољан научио 
је од месног пароха, Емилиана Ћирића 
ћирилиучну  азбукуи литургиске песме на 
словенском језику, које су се изводиле 

осмогласно. То је обично градило, које због језичне спечифичности 
а и због разноврсности мелодијски линија се не може лако и брзо 
усвојити. Тако, 1902 године, Јован постоји појац српске цркве из 
места, а ту ће остати пуне 35 година, све до 1937 године. Да 
сеприсетимо, да су у оном времену црквени појци обично били  
учители. 
 Отац Светозар Најдан завршио основну школу у родном 
селу, док је гимназију похађао у Бозовижу и Оравици. 
Научен од маленог да похађе цркву, одлучује да похађа теологију 
и да цели свој живот посвети служби Богу и својим ближњима. 
 Године 1931 постаје ученик познатог Православног 
Теолошком Семинару '' Свети Сава '' из Сремских Карловца ( 
Краљевина Југославије ), где ће остати 6 године. Био је одличан 
ученик а као доказ је стипендија коју је добијао за сво време 
школовања. На крај сваке школске године, за посебне заслуге у 
учењу, његово име било је спроведено у Годипњаку Семинара, док 
су његови тематички састави награђени. 
 По завршетку Семинара ( 1937 ) жени се ( 1938 ) Јулианом 
Колар из Темишвара, а исте године у Новом Саду био је 
рукоположен од Епископа Иринеја ( Бачког ). 
 13 година (1938 – 1951) био је парох српске цркве из 
Белобрешке, Караш-Северинске жупаније. 
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 Од 1945 године био је и администратор Соколовачког 
протопрезвитерата из Дунавске Клисуре. 
 Власт тога времена, време комунистичке диктатуре, 
приморане коликтивизације, времне  депортације у Бараган, није 
волела начин на који су мештани поступали, волечи и поштовати 
оца Најдана. 
Интервенисало се грубо и неправедно у црквеним активностима, 
те 1951 године дошло је до његовог смењивања са парохије. 
Био је премештен у српској парохији из Кетфеља, жупанија Тимиш, 
где је служио у периоду 1951 – 1956. Затим је скоро 30 године 
(1956 – 1985), до краја живота био парох црпске цркве из Арад 
Гаја. 
 Тредестих година прошлог века, одмах после завршетка 
Теолошког Семинара, млади свештеник, Светозар Најдан дубоко 
жељан усавршавања, хтео је наставити студије те се убележио на 
Теолошком факултету Београдског Университета ( течај дез 
похађања ). Положио је све испите за прва четири семестра, али у 
априлу 1941 године, баш о Ускрсу, Београд је био бомбардован. 
Почео је рат, тако да није више могао да настави студије.  Прошла 
је чтава деценија, али отац Најдан није одустао од своје жеље. 
Уписао је Теолошки институт из Сибиуа, а студие је завршио 1957 
године. Његов дипломски рад '' Два фундамантална закона Српске 
православне цркве'' били је оцењен највећом оценом и похвалом '' 
Magna Cum Laude''. 
 Треба поменути да за време студие у Сибију, отац 
Светозар је упознао познатог румунског теолога др. Милана 
Шесана, университетског професора, са којим ће се чврство 
спријателити. Дописицањем они ће разјашњавати теолошке 
проблеме, а и то је био доказ њиховог искреног и срдачног 
пријателства. 
Примера ради дајемо исечак из једног писма професора Шесана, 
22.10 1954 године написан свом студенту, оцу Најдану: 
'' Драги оче Светозаре, 
Поздрављамте срдачно и обраћам се Твојој Преподобности 
једном молбом: имам један рад о Св. Параскеви те из материјала 
којег сам истраживао  мхожеш да ми саобштиш....Следи низ 
питања, после којих професор Шесан закључује: '' Многа сам ти 
питања поставио и Ти буди добар, па ми по могучности 
одговори. Одговор Твоје Преподобности сматрам га као тему 
семинара за II годину. Немој се на мене љутити, али сматрем да 
си једини који можеш да ми одговори позитивно. 
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  Са много поздрава у очекивању поновног виђања код 
нас.Поздрављам Те. 
                                                                Проф. М. Шесан                      
'' 
Дописивање се наставило и после чега је студент Светозар 
Најданд дипломирао. Као одговор на превод једног рада из српског 
језика, којег је писао отац Најдан, 27.02 1966 године, професор 
Шесан пише : 
''                            Преподобни оче прото, 
                                  Драги оче Најдан, 
 Писмо Вашег Преподобности  учинило ми је велику 
радост и доказало ми је трајну симпатију и стално 
пријателство у облику писаних успомена.  А допринос једног 
''alter student '' са '' са много семестра'' када смо доказали братску 
везу чак и у облику резумеа- превода у '' Споменици '' радовало ме 
је још и више пошто ми је омогућило да више сазнам о богатом 
учинку српске браће писаца за наше Правослвље. И пошто '' дар 
се уз дара извуди'' користичу '' семинарски рад'' баш на семинару 
и читаћу студентима као вежбу за историју и познавање добрих 
суседа. Направ 
 Ићу и један приказ за наш часопис...Братски Те грлим 
                                                                Професор М. Шесан            '' 
 Децембра 1971 године, отац Најдан саопштава професорау 
Шесану о смелим хипотезама које је изнео Имре Баба, амерички 
археолог мађарског порекла и које се односе на претпоставку 
активности Светих Ћирула и Методија ( IX век ) у Сремској 
провинцији     ( Sirmium )на територији садашње Србије, на које 
професор Шесан одговара : 
'' Драги и преподобни оче, протопоп Светозар, 
Са посебном радошћу добио сам Твоје писмо 10 децембра и 
захваљуем Ти и свог срца на топлим честиткама за празнике и 
Нову Годину. Твоје саопштење у погледу позиције Имре Баба 
приказана у рецензији кустоса Радомира Прица, где се врло 
детаљно описуе став истраживача, стварно ме забрињава и 
ствара ми читаво брдо нових  проблема, а исто руши већ 
постојаће. 

Врло сам ти захвалан што си ми омогућио упознавање и 
рецензију дотичне публикације.... 
 За свети празник Христовог Рождества и за Нову Годину 
долазимо са честиткама и коринђем и '' На многаја лета!''. С 
лубављу. 
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                                              М. Шесан'' 

 Ево и одломак једног писма из 23.02.1964, којег шаље 
прота Најдан оцу професору М. Шесану, одакле видимо њихово 
заједничке преокупације из домена теологије, конкретно из домена 
историје еклезијастике: 
'' Високо преподобни Оче, 
  Поштовани Господине Прифесоре, 
У једном моменту благонаклоне инспирације Ваша 
Високопреподобност ме је назвала '' ewiger Student '' . Да би 
оправдао овај ласкави '' Spitzname '' као билокоји савестан 
студент, који часно обавља све своје студенске дужности, 
укључујући и семинарске радове, спремио и овг пута један 
скроман рад, којег Вам шаљем. Тему сам изабрао сам, ни сам се 
са Вама консултовао, то што се надам да ми нећете Замерити. 
То је проблем који мучи сада југословенске професоре историје и 
који покушава да докаже да Црква из Босне у средњем веку није 
била богумилска, како се до сада сматратло 

Желећи Вам здравље и успеха у вашем ревном раду 
остајем Вам вечити дужник и поштоваоц. 

                                                   Прота Светозар Најдан.'' 
Отац прота Светозар Најдан, осим дубоко поштованог 

свештеничког позива био је и интелектуалац у правом смислу те 
речи, са темељним знањем из: историје, књижевности, музике, 
уметности. Био је и прави полиглота. Осим српског и румунског, 
славонског ( као литургиски језик свих православних словенских 
народа ) познавао је класичне језике: гечкини латински, као и 
модерне: пуски, француски и немачки.  

За неке институције културе и еклезиастичке из Арада, 
отац Најдан је превео из славонског и српског језика бројна 
документа из  арадских архива, која су служила специалистима 
дотичних институција да би издали радове које се односе на 
историју Арадске Епархије као и за монографије цркава и 
манастира. 

Дуж година, многи студенти филологије узимали су 
приватне часове славонског и латинског језика од оца Најдана, 
тако да би се слободно могло рећи да је обављао и дидактичну 
активност. 

Многа сабраћа, свештеници из Арада, разних конфесија, 
али и верници познавали су га по његовој даређливој, топлој, 
комуникативној природи, познавали су га по његовој култури. За 
оца Најдана милостивог Самаричанца није била само библиска 
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парабола, која се чула у беседи са анвона, него је то био његов 
начин битисања. 

Отац прота Светозар Најдан умро је 28 октобра 1985 
године и сахрањен је у темишварском гробљу Мехала. 

Српски књижевни часопис ''Књижевни живот '' поблоковао 
је посмртно једну од његових лепих беседа, коју је изговорио 
крајем 30-тих година прошлог  века у цркви ''Воснесење 
Господњегу'''из Белобрешке о дану Светог Саве српског. 

Отац Светозар Најдан био је и човек од пера, савршен 
стилиста. На жалост, његови рукописи са много проповеди, 
написане и дотеране са минуциозношћу скоро пола века нестале 
су на чудан начин после своје смрти. 

Читаоци, у много већем броју него парохијани били су тиме 
лишени могућности да и по тај начин упознају светлу личност оца 
протопопа, Светозара Најдана. 
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V.3.3 MILIVOI BURNAZ (МИЛИВОЈ БУРНАЗ ) 

                                      ( 1906 -2007 ) 
'' Родио сан се 1906 године, 25 децембра. Мама ми је 

рекла'' Кад су католици излазили из цркве за Божић, онда си се 
ти родио '' Овде у Гају сам се родио, у улици '' Чордо уцо '' број 36'' 
тако започиње своју причу, чика Миливој Бурназ за документарни 
филм телевизије Нови Сад, године 2006 и наставља: '' Године 
1921, први пут сам корачио у певницу, о Довима. То је била 
велика радост и задовољство нашег учитеља, наших 
родитеља, али и сви Гајчана, који су слушали нас петоро 
младића, који смо научили црквену песму. Четири године био сам 
ученик. Од тада па све до 1928 године био сам у певници. 
Две године сам служио војску, а кад сам се вратио одмах су ме 
позвали у Арад, зато што је тамо био потребан један појац. За 
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то време овде је био учитељ, Ђура Миланковић, врло добар 
појац, те ми је то добро дошло. 
1938 године он јеотишао у мировину, а ја сам остао 20 године, 
све до 1950 једини појац. Затим сам се вратио у Гај, али времена 
су била таква да су парохије имале мало новаца, те сам појао без 
плате једне недеље у Араду, а друге у Гају. А то је било све до 
упокојење свештеника Драгутина Остоина, после чега сам 
остао овде, до данас ( 2006 ).....85 године и 5 месеци је од тада, 
од првог појања, прошло.... 

Кажесе да појац поји, по нотама, али, он може превозити 
и улепшавати ако је способан и паметан... 
Много сам читао. Пошто се служико и јутрење, из Гаја сам 
полазио у 6 сати изјутра са бициклом. Служба се у 8 завршила, а 
до 10 сати ја сам чекао у зборници где је било књига, новине које 
сам радо читао. 
Могу речи да сам се у Гају васпитао и спремао, док сам се у граду 
усавршавао. 
Уосталом, похађао сам основну српску школу у Гајуч затим сам 
прешао у мађарску гимназију. Било је ту више Срба, а најбиљи је 
био исто један Србин из Гаја, Ђура Нецин. 
Важан моменат био је кад се оснивало хорско друштво '' Слога '' 
и то по предлогу свештеника Јована Драгојевића, који је у свом 
репертоару имао те старе песме, као  
Haide împreun[ înbrăţşaţi                         Haj zagârljeni                                                                                                                                                                                                                       
Cu înţelegere frăţească                            Slogom bratsko m                                            
Să începem o horă nouă                          Povedimo kolo novo                                 
Destul au fost certuri blestemate              Dosta beşe svadje klet                                 
Ce pe sârb l-au  îndracit                           Štode je srbu djavosko                                                                                                                                                                                   
Să curgă dorinţele noastre                       Nek poteku želje naše                                      
Unui scop, unui ţel                                    Jednom cilju jednoi meti                              
Kosovo ne-a dat ceartă                             Kosovo nam svadje dala                       
Înţelegerea l-a răzbunat                            Sloga ga je osvetila 

Заокружен cа својимтри унука 
наставља. ''  
''Како се осећате кад сте 100 
године испунулу ?'' пита већи 
унукћ 
'' Како се осећам...врло добро, кад 
сте и ви овде самном, а када 
нисте, ја мислим на вас. Деда 
сада броји дани и месеци. До сада 
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сам бројао године, сада силазим према крају...и немојте се срдити 
што деда одлази, он одлази тамо горе.... Отац ме зове а ви будите 
добри и Богу се молите''. Лице му је одавало тугу и радост, а суза с 
краја ока задржавала се да не капи на избраздано старчево лице. И 
опет наставља: '' Веома млого ми је помогла молитва. Када је по 
мене дошла безбедност и када су ми икали личну карту, тамо ми је 
била икона Матере Божије. '' - шта, ти се молиш, знаш колико 
шужбе имаш? – Да, наставићу да се молим...''. 

''О српском језику рећи ћу да од кад је нестала Сомборска 
школа, све је нестало...њух их нисам могао научити, кад није 
школе. Изгубили смо школу, изгубили смо све. Кривци нису ни 
деца, ни родитељи него бремена. 

Хорско друштво започео 1933 године, имао је као 
чланове....цело село. Деловао је до рата, затим је неко време 
затајо.... Ми смо се ипак одржавали и после рата и...данас.'' 
Недеља, 18 март 2003, Арад – Гај – место ди се додељивала 
највеће  

ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ Документ потврде са потписом 

патриарха Павла 
одличије за заслугу и доследност. 
Целог живота црквени појац, Миливој 
Бурназ, у својој 97 години, био је 
одликован ОРДЕНОМ СВЕТОГ САВЕ, 
за 80 године црквеног појања.  
 Владика  Лукиан предложио је за 
одликовање: 
'' То што анђели и свеци чине дању и 
нођу на небесима, то исто и ми 
чинимо на светим службама. Данас 
имано диван провод – а то је пошто 
сам се хвалио, и имао сам и чиме: са 
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мојим верницима, свештеницима и појцима, са мојом верном 
паством – пред многима, па и пред Патријархом Павлом. Казао 
сам: Ваша Светлост, има неки који су ваши вршњаци, а можда и 
старији од вас, и који, ето, толико деценија већ бећ славе име 
Божије... тако имам и ја у мојои епархији једног чику кога сам 
упознао и заволео, који многи знају, а по готовоће од сада 
сазнати његово име – то је чика Миливој Бурназ у Арад-Гају......Е, 
тај чика већ осамдесет годинеслави име Божије.... 
Једном приликом ми је чика Миливој Бурнз рекао: ''Владико, може 
се научити певати, ал се не пева ни из главе, ни из плуча. Пева 
се срцем. Срцем се слави Бог – ту песму, ту молитву Господ 
најивише воли''. 
'' Тешка је та наука. Неки мисле да је то лако. Нека пробају. 
Заиста, чика Миливој је због своје ревности, према Богу и 
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Светој Цркви одлучио Патриарх Павле и га награди ''. 

Свечани тренутак доделе ордена у владичанскон дому у 

Темишвар 
И локалне новине су писали о чика Миливују Бурназу, када, је 
испунио 100 године, а то је било на дан румунског Божича 2006 
године. Чланак је имао незив '' Један век живота, на Божић ''.' 
Кратак одломак: ''Осећам се као младић од 70 године...али 
пишите врло много о мени, јер нећу да ме зна свет тако 
добро...учио сам у школи да појим. Последње 20 година сам био 
појац, затим сам се бавио ољопривредом, али ипак сам остао 
појац. Појим и сад...'' 
Поводом испуњења 100 године, чика Миливој Бурназ био је гост 
његовои висости краља Михаја I у палати из Савршинa. 

 
Сигурно, Гај има и друге примере, оних рођених овде, који, са пуно 
одговорности за својој породици и заједници, тако како васпитање 
су добили од цвоих предаха. Они су: 
ИЗ СРПСКИХ ПОРОДИЦА 
Ђура Нецин                                          - авокат правник( преминуо ) 
Ђура Бурназ                                         - инжењер 
Миливој Станојев                                 - инжењер 
Викторија Косамбеску Шандић           - архитекта 
Драгољуб Савин                                  - инжењер 
Живко Шандић                                     - официр 
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Кристина Палку Шандић                     - професор 
Љубунка Клепе Сечански                   - учитељ 
Горица Сверле Тирсин                        - професор 
Љубомир Шандић                                - инжењер  
Васа Ненадов                                       - инжењер 
Дејан Армацки                                      - инжењер 
Миленка Бурназ                                   - инжењер 
Невенка Маноле Стојанов                  - професор 
Рада Тошић                                          - правник 
Радмила Шандић                                 - инжењер 
Љиљана Шандић                                 -  
Јадранка Докманон                              - економиста 
Видица Путић Крашован                     - учитељ 
Стојан Армацки                                    - лекар 
Милован Милим                                   - инжењер 
Славица Понта                                     - правник 
Невенка Влајков                                   - економиста 
Милорад Мима Милин                         - инжењер 
 
ИЗ МЕШОВИТИХ ПОРОДИЦА 
 
Лучиа Попиан Мурешан                                   - професор 
Бајић Борислав                                                 -  инжењер 
Сава Бурназ                                                      - инжењер 
Овидиу Петковић                                              - геофизичан 
Иоан Петреан – ( Смиља Лупшић )                 - инжењер 
Силвија Тулукан Дупарк -  (Ангелина Путић) - професор 
Динориан Благау – ( Јаворка Путич )        - техничар стоматологије 
Адриан  Благау                                                  - физичар 
Миодраг Опреа  - ( Јелка Шандић )                 - правник 
Дана Јованеску Клепе -(Љубинка Сечански) - лекар 
Мирјана Угрон Станијев                                    - професор 
Зоран Шандић                                                    - лекар  
Константин Христов                                          - економиста 
Санда Журжуц Арсенов                                    - лекар 
Ремус Алимпеску ( Марика Арсенов )             - инжењер 
Ђурђевка Шандић Радука                                 - професор 
Милован Симулов                                              - инжењер 
Милена Шандић                                                 - инжењер 
Невенка Тошић                                                  - економиста 
Вера Тошић                                                        - економиста 
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Алин Арсенов                                                     - економиста 
Зоран Арсенов                                                   - професор 
Снежана Вушкан Крашован (Видица Путић)  - новинар 
Себастиан Балцат – (Радмила Јованов )       - економиста 
Миодраг Вулпе – ( Олга Докманов )                - глумац 
Флоријана Тоткош –( Олга Бељац )           - менађер угоститељства 
Богдан Иванов                                                   - лекар 
Мили ој Горник                                                 - свештеник 
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VI.ПАСИЈЕ 
 

VI.1.Спорт 
У спортском животу Арада, Срби из Гаја нису учествовали 

у великом броју.  
На копљу црквеног барјака, 1936 године појављује се на једној 
плочици назив клуба '' Јувентус '' Арад-Гај, као дародаваоц, у 
чијем саставу је играо и Србин, Тоша Селичан, као омладинац. 
После рата био је члан тима Гајана, тим који је наследник 
Јувентуса, после административних споразума та два клуба ( 
фузија или преузумање ). 

Из годишњака на мађарском језику '' Шпорт ев коњв 1946/ 
1947'', чија је прва корица и неколико података приказана ниже, 
може се констатовати да је Гај имао фудбалски тим '' Гајана '', као 
представник кварта у регионалном првенству, имајући у свом 
саставу и играче Србе из Гаја, али и друге играче из околине.  
Да се присетимо њих: Илија Секара и Петар Маринков – голмани, 
Жарко Путић, Милу ( Ценцу ) Шандић, Тоша Селичан, Јон 
Живован, браћа Тулукан Ђорђе Труца, браћа Фелнекан, Јоан 
Гајчан, Јоци Журжук, Бела Јасинто, Гица Кричан, браћа Тамаждан. 
И други. 
По неком неписаном закону, у сваком тиму, до пре неколико година 
били су чланови играјући 5 до 6 националности: Румуни, Мађари, 
Срби, Немци, Јевреји и у мањем броју Бугари. 
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.

 
                                                      
                            4. Гајана   
Терен се налазио у близини биоскопа                          
'' Солодаритатеа '' и се граничио са 
улицама Богдан Вијевон, Мештерул 
Маноле и,,,,,,......... . Тај терен не постоји 
од преко 45 година. На његовом месту 
изградила се фабрика док се више 

парцела доделиле грађевинарским фирмама.                               
На слици један од играча Гајане – Георге Тулукан, родом из 
Бужака, ожењен Српкињом Ангелином Путић. Слика датира из 
1959 године. 
По занимању – официр – до уласку у мировину служио у ратној 
морнарици. Умро 2004 године. 
Треба да назначимо да је у сваком значаијом фудбалском тиму 
Арада, и ако  
скромно, био бар један Србин из Гаја. 

 
ИНДАГР
АРА 
    АРАД 
  
 
 

Удружења: У:Т:А;        ВАГОНУ;               ГЛОРИЈА. 
Гај је дао за тим УТА – е три играча Срба у јуниорском тиму. 

 
Борислав Бајић – почео је фудбал у '' 
Глорији '' Арад,    имајући тренера Гицу 
Албуа, док су му колеге биле браћа 
Калинеску.  
            Прешао је у ''У.Т.А .''и , у јуниорском 
тиму, са којим је постао и државни првак 
Румуније .У овом тиму био је колега, међу 
осталима и са Емериком Јенеиом. Играо је 
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неколико утакмица и за први тим. 
Затим је прешао на студије у Куђиру, и играо у тиму Металул 108 
утакмица ( Металургистул ). Због студија а и здравља је одустао од 
играња. 
Слика датира из 1986 године. 

 
Васика Бата Ненадов, играо је у периоду 
1963 – 1967 за ''У.Т.А.'', посебан левак, суиграч 
са Симом и Атодиресеј, али тим у том периоду 
није имао запажене резултате. 
Играо је још за '' Глорију''  и ''Индаграру''. 
Слика датира са паноа XII разреда, као 
матурант, када није ни сањао да у скорој 
будућности неће више играти фудбал. 
Завршио је факултет пољопривредне 
механике.  
Ради у струци у Карању. 

Тоша Симулов -  био је најпознатији 
фудбалер Арад – Гаја.  
Почео је , као и многи други гајчани, 
фудбал у тиму ''Индаграра'' ( Цибере ). 
Његов таленат скренуо је пажњу 
стручњака, па брзо је корачао више ка 
вредности тимова, још као јуниор, то је био 
''А.М.Е.Ф.А. -Вагонул ''Арад. 
До полазка на одслужење војног рока играо 
је и у првом тиму, а то му је дало шансу да 

за време војног стажа настави фудбал. Изабрао је тим'' Униреа'' 
Деж. Затим се вратио у Вагону'' и био је 
укључен у први тим и играо и у првој 
лиги., Био је колега са Макавејем, 
Муљротом, Борошом и другим познатим 
арадским фудбалерима. Умро 2000. 
Димитрије Мита Коларов – oзбиљан, 
талентован, скроман, радан, са ходом 
специфичним фудбалеру. 
Играо је у ''Глорији'' и ''Идаграри''. 
Умро је втло млад.  
 
Ђура Иванов ( нема слику ) али.. се 

изгубио, и нестао из фудбала. 
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Васика Страти –почео је играти фудбал, 
као млади јуниор у једној од група ''У.Т.А.''-е 
Арад. Затим је прешао у ''Глорију'', па истим 
путем као мало старији у ''Индаграри''. 
Наставио у ''Ф.З.'' Арад где је играо да краја 
каријере. 
Мали растом, физички добро грађен, смео, 
са јаким ударцем. Слутите да је играо на 
положају бека. 
Сада је пензионер са операцијама на оба 
кука. 
'' ИНДАГРАРА ''.   Други  Нојманов тим, 

који је представљао фабрику алкохола и квасца, која се налазила 
заједно са њеним фудбалским игралиштем, на подручју Гаја, 
између жељезничке пруге Арад- 
Надлак, националног пута Арад-
Надлак и малог кварта стамбених 
зграда,  имала је највећи број 
играча,  Срба из Гаја. 
Исту судбину као и терен до 
биоскопа, 2008 године имао је и тај 
други терен спортског удружења 
''Индаграра'', предат међувремено 
клубу ''Струнгул'' Арад, постао је 
....још један МОЛ. 
Анђелко Новак и Илија Путић били 
су играчи у првим годинама клуба, 
затим су следили они које смо 
преставили раније. 
На овој таблици, на фотографији поред текста, са краја првог дела 
првенства '' Ц '' лиге 1946/1947 године, истакнута су два тима. На 
првом месту налази се тим Индаграра, док је на на шестом месту 
тим Фрајдорфа из даншње жупаније Тимиш, где сам и ја играо у 
периоду 1962 – 1975 године, са паузом од две године – јесен 1970 
– јесен 1972 за време одслужења војног рока и затим  пословао у 
Рамнику Валчу. 
У ''Ф.З Банат'', а затим ''Ф.З'' Тимишоара, где осим мене били су и 
други Срби, Рада Живанов из Дињаша и Светозар Милић из 
Темишвара, играо сам као почетник десно крило, затим десни 
халф, центрхалф и  последње две године централни нападач.  
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И у том периоду мађарски и немачки дневни лист је имао једну 
спортску страницу, где је обавештавао читаоце о свим спортским 
догађајима, на свим нивоима.  
''Ноје Банатер Цајтунг 25 јуни 1970. Прослава победника у 
Фрајдорфу''  
( Слика оригинал, због слабог квалитета у листу ). У слици 8 од 
лева.. 
 

 
Тим Ф.З. Банатул Тимишоара – првак муниципија за 1969 – 

1970  

 
И после реорганизације фудбалских такмичења остали смо у истој 
категорији такмичења. 
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07. април 1971- ''Собод со'' ''.. Сам Шандић постигао 4 погодака...'' 
Било је то после повратка из 
војске, 
и пре легитимације за '' 
Униреа'' Бужорени. 
Исти немачки лист 04.август 
1971најављује мој одлазак у 
Кимију Р. Валчеа, али то се 
није остварило. 
Највреднје резултате постигао 
сам у Валчи. 

1971 године, после доласка из војске, имајући право на 
легитимацију, играо сам 
осaм утакмица, а мој нови 
тим '' Униреа Бужорени '' јe 
промовисаo у трећу лигу. 
Због недостаткa фондова, дo 
тада играчи су сносили све 
трошкове, место је било 
предато удружењу '' Oлтул '' 
Р. Влча. 
Није био задржан ни један 

играч ''Унирее''. 
На фотографији, ја сам осми, до голмана. 
Играо сам на месту јединог нападача, а после постигнутог гола, 
прешао сам као последњи одбрамбени играч ( либеро – чистач ), 
то је била тактика. Била је успешна. 
У сезони, 1971 -1972 године, прваци жупанијског првенства, са 
правом учешћа у баражу за трећу лигу. Али ... 
Занимљиво је било то што у месним новинама, за сваки гол, а 
било је доста, било је написано моје име у разним ''варијантама''. 
Да, било је необично, али сам се добро осећао у том граду, а и сви 
су ме поштовали и ценили, баш, ако мој начин говора је био мало 
чудан за њих.... 

Професинално сам прешао у Хемијски Комбинат из Арада, 
а као спортиста вратио сам се  мом старом тиму'' Ф.З.'' 
Тимишоара. 
 Навешћемо и наш удео, нас Срба, у руководству спортских 
друштава. 
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Анћелко Живањелов. 
Рођен 1932 године у Арад-Гају. Био је ђак Српске основне  

школе у Гају, а затим, наставио школовање на румунском језику. 
По занату столар. 
Већ као радник дужег стажа у предузећу У.Т.А. (Текстилна фабрика 
из Арада), познат по његовим способностима, као организатор, био 
је укључен као члан у руководству спортског удружења  У.Т.А. 
Арад, 1960 године, а био је и на водећим положајима, секретар а 
затим подпредседник најпознатијег спортског удружења Арада, са 
11 спортских грана, са многобројним шампионима државе, са 
великим фудбалским тимом и великим броемј познатих 

фудбалера. фотографије, из 1968 године, су направљене на 
сахрани легенде арадског фудбала, Јосифа Печовског, где на 
стражи поред ковчега, први са леве стране је Анћелко Живањелов, 
а на слици десно на средини реда, са играчима У.Т.ЕА., Ч.Ч.А. 
(данашња Стеауа Букурешт) и са репрезентативцима Румуније, 
који су били колеге познатог нашег фудбалера. 
Та фотографија представља конференцију за штампу после 
утакмице са Фајенордом, познати холандски тим, којег је УТА 
елимисана из европског купа.  
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На слици са конференције за штампу, поред многих новинара, 
види се и тренер Арађана Николае (Коко ) Думитреску, први на 
десној страни, а по зади, у црном, Анђелко Живањелов. 
Љубомир Шандић  
Председник Спортског Удружења '' А.С. Кимија –Арад'' у периоду 

1975 – 1981 године. Ново удружење настало је 
1974 године са фудбалским тимом  у ''Оноаре'' 
категорије. 
Спортско удружење је добило, у том периоду, 
још, осим фудбала још 6 спортских грана, дакле, 
укупно, 7, колико оделења је комбинат имао, 
свако оделење по једну спортску грану, а те гране 

биле су углавном, те у којима у том времену Арад није био 
представљен у државним такмичењима.  Честитка поводом Нове 
1977 године ( њем реализатор, данашњи директор издавачке куће 
'' Виаца Арадеана'', Бодеа Сабин), послата је свим  7 оствареним 
спортским гранама : 

- фудбал – постојећи и наставио до у  
''Ц '' категориу. 

- Рукомет- женски са циљем перформансе, то се и 
остварило са промовисањем у другу лигу. а мушки као 
жеља добрих рукометаша радника, за првенство арадске 
жупаније. 
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- Атлетика – дуге пругаше - крос и маратон - први резултати – 
јуниорски и затим сениорски првак државе, а и Балкана, у кросу –
Моторка Георге. 

- Бокс – Аштефанеј – државни првак 
- Стони тенис –добар мушки тим, са 
Србином Николом Станојевим. 
- Куглање – мушки тим, пласиран по 
процени 3-4 у могућој другој лиги.( по 
резултатима у годишњим 
квалификацијама - за прву лигу). 
- Одбојка – мушки тим, жупанијско 
првенство. 
- Шах – мушки тим, у жупанијском 
првенству и појединци на разним 
такмичењима. Фотографија, је 
направљена на турниру за 
промовисање у другу лигу за 
рукометашице, у граду Бистрици, 

пролећа 1979 године: 
На првој клупи – Љубомир Шандић. 
На другој клупи – Ердели Бела- председник  оделења рукомета, 
добар организатор. 
Трећа клупа – Миливој Михајловић - од стране руководства 
Комбината, импулсиван и ... – прави Србин.Најбољи резултат, био 

је, остварење спортске базе на фудбалском игралишту општине 
Владимиреску, са којом је ''АС Кимија'' закључила уговор, о закупу 
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за 25 година, за заједничко коришћење са  спортиста општине 
обавезујући се да изграде одговарајућу инфраструктуру. 
Пошло се од једног игралишта које има, као свлачионицу, једну 
бараку, без врата. После две године, спортска база је већ имала 
своју зграду, види се на скици,са осам просторија, једно игралиште 
за рукомет са рефлекторима  (то је година 1977) и једна метална 
трибина са преко 300 места. А те исте године, 1977, свачионица 
добија још пет простора ( 9 -13 ), посебно за рукометашице. 

      
 

За утакмицу баража за промовисање у трећој лиги ( С ), на 
поменутој згради, била је постављена трибина са 80 места. 
Истовремено је функционисала и једна куглана.  

Све три слике реализовале 
су се 2012 године.На њима 
је приказан данашњи 
изглед спортске базе. 
Зграда је она иста, али 
модернизована са 
покривеном трибином 
Главна трибина има 300 
пластичних седишта 
Куглана је претворена у 
теретану. 
На рукометном терену 
налази се и игралиште за 

мали фудбал са синтетичком подлогом и са  
рефлекторима. 

Лично се захваљујем онима који су га одржали и 
модернизовали. 
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Зоран Арсенов –'' Труби ''скуп 
 Годинама сам пратио једног малишана, затим омладинца 

који је био сусед мога 
деде, Младена 
Живањелова, у улици 
Дунари бр. 119, али и као 
љубитеља спорта. 
На једној кошаркашкој 
утакмици тима '' West 
Petrom Arad '' приметио 
сам како један младић са 
много пасије, али и 
ауторитета води арадске 

навијаче. Затим још једна утакмица и ...да, то је Зоран. И тако 
годинама. 
  
Шта кажу новине:  
-   23 март  2006 године: ''Зоран Арсенов, вођа навијача'' West 
Force'апелује да они који коло за колом бодре Торомана, Мориса и 
остале, буду до тима који ће играти тешку утакмицу против 
Темишвараца.'' 
-  05 март 2010 године: ''Вративши се из иностранства, Зоран 
Арсенов, бивши вођа без премца навијача '' И.Ч.И.М. '' ('' I.C.I.M. ''), 
одлучио је да се врат првој љубави. У том смислу, преко '' 
Арадског журнала '' ( Jurnalul arădean ), он апелује на све оне за 
које нешто значи најзначајнији арадски тим, да дођу у што већем 
броју....да би помогли И.Ч.И.М. – у и да се домогне жељене 
победе''. 
-    06 март  2010 : ''Нико нема навијаче као ми ! 
Радост освајања новог државног првенства после паузе од три 
године била  
је максимална како за тим тако и за навијаче. Арадска публика 
била је још једном уз тим којег је пратила и бодрила до победе. 
Са Зораном Арсеновим, вођа навијача, '' West Force '', који је дао 
тон , навијачи су певали сво време утакмице, бодрили су 
играчице од почетка до краја, тако да је цела  '' Поливалента '' 
постала огромна навијачка целина.  
Иако је тренер '' Бијандре '' ( тим из Трговиште ) говорио да је 
Арад играо у '' седморо '', односећи се на судије, ми му говоримо 
да је то из другог филма. Заиста Арад није играо са пет 
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кошаркашица, него са шест! Зато што су гледаоци били шести 
играч. 
'' Са таквом публиком не можеш да губиш утакмицу.''рекла је на 
крају утакмице председник О.С.Р. (F.R.B.) , Кармен Бранишнеану 
Токала. Љубим руку госпођо... 
-    07 окт. 2011: ''Добро нам дошао Зоране ''. 
Утакмица Универзитет Клуж – И.Ч.И.М .Арад. Резултат 82 - 32  
 ИЧИМ – а је френетично бодрила публика и у дворани '' У:А:В:'', 
даје се приметити поново наступ непоновљивог вође навијача, 
Зорана Арсенова. 
Зоран је дипломирао на факултету Фискултуре и Спорта. 

  

VI.2.ГОЛУБОВИ, КОЊИ, али и остало... 
О ГОЛУБОВИМА... 

Долазећи возом из 
Темишвара за Арад, 
поглед на железничку 
станицу из Винге, био 
је потиснут од чудног 
грактања врана, чија 
су гњезда била на 
високим јабланима. 
Кад си силазио у 
долини Гаја трамвајем 
број 4, од '' Биди ''-ла 
до цркава из Гаја, с 

пролећа па до јесени сусретао те је пој птица и мелоднично 
ударање њихових крила. 
Најлепше је било '' кочеперење'' рода. Роде су долетале у 
пролеће, одлазиле су у јесен и биле су присутне сваке године на 
истим оџацима. Неуморно су радиле поправљајући стара гнезда 
или гродиле нова, на место срушених. 
Године пролазе, а број рода, које очекујемо, чак и у фигуративном 
значају, осетљиво се смањио. Од неколико година на две бандере 
у улици Ј. Креанга још слећу роде. Само овде. 
Ако је та птица симбол све ређи у нас, љубав и занимање узгоја 
живина све је већа, традиционална је... Кад си ставио руку на 
кључаницу било којег домаћинства из Гаја, одмах се чуо лавеж 
пса, који се трзао на ланцу, не зато што је зао, него му је то била 
дужност. Голубови то нису разумели, те преплашено су прелетали 
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преко кућа, авлија, гуске су галамиле, него му је то била дужност. 
Голубови то нису разумели, те преплашено су прелетали преко 

кућа, авлија, гуске су галамиле, права 
ларма у авлији, као у песми... Тако се 
газди јављало да је неко дошао, а и да 
се зна да је домаћинство Гајчана 
богато. А када се ономатопеична 
мелодија завршила, а гост се 
поздравља са домаћином, гост ће 
сигурно приметити зграду штале са 
неизоставна два коња насликана 
изнад улазних врата штале. 
Домаћинство је имала доста 
животиња и живина које су 
попуњавале... 
Није постојала кућа без голубњара на 
стубу. Голубе су расли на таванима и 
у посебним голубњарима Били су 
рашћени због лепоте, али највише 
због голупчића'' јер пре него што 
полету од њих се кувала најлепша ( 
боља ) супа са ваљушцима и младим 
грашком ( боршом ). 

На жалост, данас више нећеш 
наћи ниједан голубњар на стубу у Гају. 

Видео сам један на путу Арад – Велики Сенмиклуш, у Перјамошу. 
Али зато иако су ретки, постоје кавези (волиере), старији и новији 
за обичне голубове, али и за расне голубове, лепе....и шампионе. 

''Од малена сам волео голубове. Тата 
се њима бавио, не само онима за...  
''супу'', него и расним. Расу коју смо 
гајили била је '' Збуратори де 
Плојешти '',  ( Zburatorii de Ploiesti ) 
звани код нас '' Чиунђи '' ( Ciungi ) '' 
почиње своју причу успомена Михајло 
Милин - Мима и настави '' Само још 
Младен Катић, 

( На слици Младен Катић (умро 

2000) са голубима ), татин 

школски друг је имао расне голубове.  
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Они су били чланови '' Удружења одгајивача голубова из Арада '' . То 
се друштво данас назива '' Војажорул '' чији сам и ја члан, а 
председник је архитекта Раду Драган. Од тада сам их и ја заволео., 
следио сам пут сталне еволуције, одабирао сам и изабрао расу која 
ми се учинила да обећава највише. Гајим '' Будимпештанске летаче 
– Енглески триплер '' али и украсне голубове. 
Тата који је свирао хармонику ( видите слику ), често је свирао и 
певао песму о голубима '' Гаћанима''. Песма је '' Уранила девојчица 
'', а текст гласи   

       Голубови - Летачи            Oрнаментални голубови                  
Уранила девојчица голубе да’рани,          
 Да на’рани прије дана голубе гаћане. 
 Сви јој тапшу па јој шапћу, па јој веле хвала  
Што их она тако рано на доручак звала. 
Све их редом пребојала ал’једнога нема. 
Синoћ сам ја чула пушку на лиснатој гори, 
 Ваљда ми је погинуо мој гаћан најбољи. 
После вишегодишњег рада, следила су и 
лична задовољства, али и оцена стручњака:  
Од 2000 – 2005 године резултати на 

жупанијском нивоу.. 
Затим 2005 године – прво учешће на државној изложби голубова 

у Брашову. 
2007 – 2008 године – учешће на 
државним изложбама са два  голуба 
, у Орадеји, док 2009 – 2010 у Пјатра 
Неамц са  једним голубом. 
Ова слика датира из 2009 године . 
Таблица са местима која су 
такмичари  заузели на једном 
конкурсу у Араду је била следећа : 

1..., 2. ..3....4...5...6. Милорад  Милин- Мима 
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7. Остојин Сава обојица из Арад Гаја.'' 

 
Та је слика урађена 2011 године. На 
крову куће са бројем 37 – 39 у улици 
Антон Пан., тамо где им је најбоље, 
тих пет голубова очекују долазак 
осталих, у овом случају око 100 
голубова. 
Дете, које видите на слици зове се 
Серђиу Воштинар ( мама му је 
Љиљана Сечански ).  
Серђиу и његов отац, Флорин, расту 

голубове. Задовољство оца и сина довело је у њихове кавезе 
(волиере) скоро 100 голубова разних раса –''Америчке пошташе'',  
''Украсне беле пошташе'' и друге расе. 

Временом, количина, која влада 
жељом детета, биће замењена 
квалитетом, којег жели отац, али има 
оно паметно стрпљење... 
Дугогодишњи председник удружења 
колумбофила '' Војажору '' из Арада, 
архитекта Раду Драган каже : '' 
Будући да је било повољних услова 
за гајење голубова, у Гају је било 
доста одгајивача из Српске 

заједнице: Мима Милин, Сава Остојин, умешни и вредни 
одгајивачи. Њиховим радом они су заузели и водећа места у 
локалној и затим државној јерархији''.  
 
 

VI.3 О КОЊИМА 
 
О коњима смо још писали. 
Полако, рад са '' живим '' пренео се на моторне '' коњске снаге '', 
остали су коњи за показивање '' парадоши '', као и коњи за 
спортски домен. 
'' Године 1966 запослио сам се као ветеринарски техничар у '' 
Депоу за пастуве ( хајгире ) '' из Арада '' наставља своју причу 
Мима Милин и додаје    '' Одувек сам волео коње. Код куће нисам 
имао коње, али сам посебно ценио оне који су расли коње пре 89, 
али и оне амбициозне после 89: Милорад Креца, затим Миливој 
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Живањелов, Васика Бељац, Милош Докманов..... и Драгослав 
Катић. 
У том депоу било је и добро и лоше. Када је тај део пришао у '' 
Ромсилву '' услови су се побољшали, те осим репродукције расних 
животиња, развили смо и спортску секцију. 
Професионално – добро, спортски -  добро. 
Спортска страна, где сам и инструктор, али и активни 
такмичар, окупила је и велики број омладинаца, који вежбају и 
обећавају добре резултате. 
Учествујем као активни такмичар у тркама '' каруца '', првих 
година у локалним и зоналним, док од 2010 године на државним. 
Године 2011, у три конкурса: Чефа, Беклеан, и Тргу Муреш, тим 
клуба '' Ромсилва заузео је треће место и бронзану медаљу'' 
закључује Мима Милин. 
Милорад  Милин – Мима је освојио ове године ( 2011 ) још једну 
медаљу, дипломирао је на Факултету Зоотехније и Биотехнологије, 
Банатског Универзитета за Пољопривредне Науке и Ветеринарне 
Медицине из Темишвара. (Universitatea de Ştinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara – Facultatea de 
Zootehnie şi Biotehnologie). 
''Зими година 1940 – 1942, причала ми је моја мама, санкали смо 
се великим саоницама са Загорком Сечански и Иванком Катић, а 
возач је био Јован Катић. Ако нам је пут био по главним улицама 
Арада, по повратку је било потребно да се уклоне пешаци са 
стазе...долазио је са великом брзином, затим нас је врло умешно 
преврнуо , тамо где је снег био најдебљи, где су га јутри плугом 
чистили, ми се нисмо повредили, али јако смо се уплашиле ''. 

Полазаћи од изреке да '' ивер не скаче далеко од кладе ( 
стабла )'', враћам се породици Катић, за које је рад имао увек 
првенство, . Све што значи рад, Миливој Катић, прадеда, да на би 
губио време на сан, одмарао се седећи у кошару, а кад би заспао, 
кошар би се преврнуо, а он би скочио и почињао да ради. Његова 
деца Јован, Чедомир и Иванка радили су од јутра до мрака у пољу, 
башти, код марве. 

Пасија синoва били су коњи. Кад је Јован улазио у авлији, 
коњи су рзали, у знак поздрава. Затим Младен, Јованов син, 
имајући у виду времена, бавио се узгојоем нарочито свиња, а као 
пасија били су му голубови. 
У тој средини, са причама о оним које није упознао, '' ивер '' 
Драгослав Катић, још са 8 ( осам )година исказивао је своју љубав 
према коњима.  
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Његова наклоност а и породичне приче направиле су да пн 
постане један од најпознатијих љубитеља коња. Од старе, слепе 
кобиле, од првог ждребета којег је он сам купио са вашара, иако је 
имао само 8 година, па све до чистокрвног енглеског коња, којег је, 
у пару, одрастио са другим Србином, Миленком Манзатом, коња 
који је изводио Гајчане на улице да би се дивили.  

   
Слика њих двојице са коњима. 

Затим су следели мурани, чији је трап био као сан, док је 
галопирање кроз двориште показивало њихову снагу. 

Осим тога што узгаја коње, он се брине и за производњу 
хране за те исте коње, али и за расне бичиће. 
Драгослав означава симбол вредног домаћина из Гаја, он је израз 
борбе за добробит и то исказује својом вредноћом и својим 
пасијама. 
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У МЕСТО... КРАЈА. 
 

Ко смо ми? 
 

У овом српском свету мало су они који нас 

познају ! 
Па ми они старији, смо, у главно, деца паура, деца 

одрашчени поред  шуштара, у којем мама или баба, су музли 
краву, а ми смо пили оно вруче, живо млеко, чија пена нам је 
направила беле, лепе и богате бркове, а увече кисело, боље 
речено, увачено млеко, који нас је носио на лак и пријатан сам. 
Сањали смо како, идемо на њиву да беремо лубенице, а она, моја 
лубеница, она на коју смо уболи печет  или са ножем написали 
имен, па онда, кад смо је брали, смо били веома мудри да је таква 
лепа, њена црно зелена кора је јасно говорила о  написаном твојем 
именом, али са словима који само ми, они који смо знали нашо 
писмо , нашу ћирилицу, смо знали шта тамо пише. 

Зора тек што се спрема да нам се покаже, а гајчани, па и 
остали паури, су метли торбу о лотре, па и крчаг с водом, мало 
зоби за коње,  а баш тада, баба је извадила из печи вруч лебац, а 
и моју малу лепињу, па даи биче, Фрајли и Нади...Напоље код 
шумице...код гаја...тамо је било место ди лубенице су наји боље 
расле, овде у гајском атару... а кола у лаганом трапу, мало на бент, 
а после на пут од земље, поред веч старих ''баграна'',  напредују 
према шумици, ди зеленило лишче стоји као украс белом цвечу 
маладих баграна ове шумице, чак ако још по једна, две, али мање 
су биле у близини. Топљина је све веча,... под кола је топло..., а 
шумица ме зове, хајде ... 

А можда баш и та шумица је део  шумице, или гаја, ди су 
први срби лупали колац свог новог места. 

Од оних не баш такви давни паура, су нарасле две или чак 
три генерације. Сваки од њих, се фали са дететом или унуком шта 
је он сада, ди ради, који факултет је завршио,...а можда му је 
најдраже оно да он, његов потомац, поред оно што је у животу, што 
говори српски, му честито крсну славу преко писма ПИСАНОГ СА 
ЋИРИЛИЦОМ. 
Сав пун радости, уђе у собу. Данас је слава. Мете воду да се  
греје. Узме са дувара старо огледало, лагано  тражи да пронађе 
наји бољи угао, да се у њему види, на лицу има благ осмех, узима 
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пензлу и сапун, сложи столицу,..вода је млака, упали светлост, 
седне, са руком тре веч давно необривену браду.... 
Некеко , тамо у дубини срца мучило га име са лубенице, та млада 
шума из детинства... па писмо.... 
Нисам разбио огледало, и ако кандар сваки дан ме гледа један сед 
човек и ме пита,... хеј млади багране, диси? Ди вам је шумица? 
Окренем главу, зажмурим очи , и видим стари и тврди багрем, сада 
багрем, висок, стар преко 300 година. Прошлису га многе хулује, па 
кише, па зиме, па врућина лета,... има још по једну грану, па ди и 
ди по један лист, а цвеће нигде, Волеосам да једем слатке  
багремове цвеће, кад сам био мали , вероваосам да су неки бели 
јорговани, али..и ето се љушти и кожа, а када дува јачи ветар,  
шкрипи , да се све јежиш, па ....Боже да се не кида грана. 
А мало даље, видим опет старе багреме, све као мој, а..има по 
један где видим и цвет, па се радујем,... чак ако око њега зуји 
пчела друге боје, али... ако је слатко, нека су здрави и ...тако даље 
...све стара шума, и ...Само ветар шуми попоследњем лишћу 
старог ''Баграна''.  
У последње време све више временских непогода су прешли преко 
наших простора, па некако и наши багреми су у опасности.Треба 
некако ову шумо да одржимо, па онда кад неки плод од ретких 
цветова ће осетити мирис баграмовог цвећа, сетићесе лепе  шуме 
из дединих успомена  која је некад красила овај простар, сада 
старог Гаја, а да га изненадимо са призором једне нове младе 
шуме , реалне или ..само баш и писане. 
Зато, треба да се трудимо, као да би то била наша заклетва да то 
остваримо. Сам сигуран да ако слога води тај посао , биће и живе 
шумице па и писане. А све је то кренуло ...можда са даном 
ћирилице. 
Ако ова монографија приказује живот српске заједнице из Гаја, 
састанци са најављеном темом заклучиће се једним радом у три 
тома ( по један годишње ) са најављехим насловом '' Кад ветар 
шуми кроз последње лишће старог багрема''. Овде ћу приказати 
Родослов наших породица које имају више од 250 година у Гају, 
као и делове пута тих породица 

Те четири књиге остаће каозначаини и трајни 
докуменат за будућност, остаће као доказ нашег 
присуства овде, на овом месту, где смо заједно са 
Румунима и Мађарима основали насеље:  
                      

ГАЈ, НАМА НАЈДРАЖИ. 
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