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... 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.

I-Наталија Живојнов, Олга Докманов, Радмила Кузманов, Мариана 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,Радмола Јованов Будинка Паин
Изјутра су деца пажливији, лакше разуму теже предмете. Следи час румунског
језика. И они из другог разреда чисто 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 изпред школе. Већ
годинама је то 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
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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.

I-ред -Мија Живојнов, Маријана Имброновић, Ружица Живањелов,
Ђурђевка Коларов, Олга Докманов, Драга Којић, Васика Ненадов
II-ред-ВидицаПутић, ЕвицаКатић, РадмилаКузманов, учитељ Владимир
Гајин, НаталијаЖивоинов, Радмила Јованов, Рожица Лупшић
доле - Васика Лекин, Мита Коларов
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 ушитељицу, 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
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I ред-Веселинка Путић,Васика Лупшић ,БудинкаПајин
II-ред-Драга Којић, Воја Арсенов, Ружица Лупшић
III- ред- Евица Катић,Видица Путић,Мита Коларов
IV- ред-Олга Докманов,Радмила Јванов,Бисерца Мурешан
V – ред-Васика Ненадов,Мариана Имброновић,Наталија Живојнов ,
Радмила Кузманов, Мија Жвојнов

I - Ружица Лупшић, Радмила Јованов, Веселинка Путић, Евица
Катић
II - Мита Коларов, Драга Којић, Мија Живојнов, Васика Лупшић
III - Радмила Кузманов, Наталија Живојнов, Олга Докманов,
Маријана Имброновић
IV- Васика Лекин, Ђурђевка Коларов
непријатне ситуације, у којој се 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 мом сину, 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.
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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 узбуђење 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 били 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 на пиће даје.

I- Мита Коларов, Драга Којић, Ружица Лупшић, Радмила Јованов, учитељ
Владимир Гајин, Радмила Кузманов,Олга Докманов , Васика Лекин
II - Веселинка Путић, Бисерка Мурешан, Наталија Живојнов,
Маријана Имброновић, Евица Катић, Видица Путић,
Доке – Мија Живојнов,Васика Ненадов,Васика Лупшић
-Идемо, одмах ће зазвонити ―, уздахну и пође журно преме свом разреду. За то
време, у тамном углу крчме, последњи српски учитељ, испија другу
чашицу и очекује да му се замагли пред очима, замути у глави, да му се и
последња искра свести угаси...можда за навек.''
Ово је, у неку руку, само делић романтизованог животног пута учитеља
Владимира Гајина. Памтим и сам учитеља Гајина. Станујем близу школе, како се
овде каже, ―школа је на рогљу, а ја седим две куће доље.‖ Памтим добро његову
тужну причу, а и наш дечији страх који су нам уливале приче о његовом
страшном погледу и изгледу, али памтим и лепе приче његових ђака: Олге
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Докманов, удате Вулпе, Видице Путић, удате Крашован, Будинке Пајин. удате
Јакшић, Бисерке Мурешан, удате Петковићу, Ружице Живањелов, удате
Кошарба, Ружице Лупшић, удате Бизау. Све су то средовечне госпође, које имају
одраслу децу, а Видица и унуку. Оне су биле последња генерација српске
основне школе у Гају. Све су биле одушевљене предлогом да се поново окупе, па
да обнове сећања на детињство, на своје ђаковање. ''У школи смо заједно били ми
Срби, са Румунима и Мaџарима. Играли смо се за време одмора и скоро сви смо
знали сва три језика. Често се у нашим играма уклучивао и ‖Уча‖. ―-Тако смо
га звали ми, ученици,'' каже Будинка, гледајући лале у башћице. ''Лепе су лале.‖
‖-Тувим, да сваког пролећа, сећа се гласно Олга, сваком ђаку уча је задао шта да
донесе, неко мотику, неко грабље, неко који струк расада, па смо тако уређивали
нашу школску баштицу. Чак смо садили лук и сејали зелен''. '' На часу музике
смо учили лепе песме, тувите ону :
У ливади ,под јасеном
Вода извире,
вода извире'', .......почиње Видица, те све три настављју
да певају: ''Ту се шета лепа Ката
Воду захватa,
воду захватa ''.
.........А даље се више не могу сетити. ―- А и игре смо учили, сећам се кола,
Банаћанско коло, па смо имали и мале народне ношње. Видела сам да још
постоје једна кошуљица и једна сукњица у забавишту, где је Видица сада
директорка..‖
Играли смо и друге игре. На пример са Румунима: -Am pierdut o batistuţă.
-Ţăranul e pe câmp
-Podul de piatră.
А са маџарима смо певали
-Bui,bui, zold levelce,
-Nytvo von o arany kopu,
-Csok bujotni rojto.
Aли у школи није било само играња, него и учења.
―Учитељ је у школи био увек лепо обучен, уредан, био је пример за ђаке, а ми,
девојчице. смо све то добро примећивале и примењивале у нашем понашању‖,
додала је још Олга, ―…. али је и предавао тако да кући мало је требало да учимо,
―додала је и Видица,.
― -Понекад је ―употребљавао‖ и лењир, па ако си повуко руку, одма је апеловао
на математику, множио је са два‖, кaзала је смејући се Будинка.
―- А то се видело и у наставку школовања‖ настави она.
―- Били смо дисциплиновани у разреду, а лењир се није често користио'', настави
Видица,'' тако лепо нам је објашњавао лекције из сваког предмета, тако да после
предавања ми смо измишљали мале преставе са темама из тих предавања. Једном
нас је учио о значају воде за живот људи и биљака, па, нас три и моја мања
сестра, Веселинка, она је са Будинком била у разреду, копали смо бунар код нас
у авлији, а воду смо донели са крај башће, из рита, са око 50 метера. Док смо са
водом стизале, наш нови бунар је упио воду коју смо пре усуле. Пошто је вода
била плитка при обали, Веселинка одлучи да ће се боље испружити, да захвати
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тамо где је дубља
вода. Она падне у
воду, сва се покваси,
а онда се мамим
лењир удри по мени.
На крају наставе,
када смо полазили
својим кућама, Уча
нас је погледом
пратио
до ћошка
код забавишта. А ми
идемо двоје по двоје
држећи се за руке, а
после...куд који. Једне зиме, био је велики снег.Уча улази у двориште свог стана,
а то је било скоро на крај пута, до споменутог рогља. Снег велики, а ми ставимо
наше ташне, знате, оне од картона на леђа, па на снег вучемо један другог...
Тако два дана. А онда картон се подеро, па лењир је поново прорадио, сећају се
Видица и Олга. ''-Сећате се кад је Васика Лупшић дошао са ''штрупландом''
његове бабе на глави, да му држи косу. Наша клупа првог разреда биле је до
Учине катедре. Васика је чуо да неки младићи помоћу неких гумица држе косу
да им не уђе у очи. Па шта је он мислио, ―Узећу ја штрупланду моје бабе да ми
држи косу‖, али није помислио да је ошишан до главе, па штрупланда склизне с
његове главе и право код учитеља на сто'' сећа се Будинка.
''- И ја се сећам како смо радили у башти'', каже Бисерка, ''али никако нисам
разумела зашто у води се виду две цркве једна прико друге. Ружица Живањелов
је најстарија међу њима. ''Вама је било лако, све сте имали разредне колеге, а ја
сам била сама, па Уча ме је сваког дана преслишавао''. ''- А мене, која у првом
разреду нисам баш добро говорила српски'', каже Ружица Лупшић, '' испитивао
ме је много, тражио да понављам, још једном, па још једном...и тако сам много
научила''. ''- Кад сам ја била у трећем разреду, он, више није долазио до краја
године, али је у мом сећању остао његов лепи лик и лепо цвеће са школске
ограде... А, да, сетила сам се и осталог дела песме ,'' радосно викну Видица.
С брега јој се момче баца
Златном јабуком , златном јабуком
:
- Узми Като,узми злато,
Моја ћеш бити, моја ћеш бити,
- Нећу ,нећу, не треба ми
Имам драгана, имам драгана.
Певали су сада заједно шест школских другарица, радосне, али и сетне због
трагичне судбине њиховог драгог Уче....
То је истинита прича О

........последњем српском учитељу..... у

Арад-Гају..
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КРАТКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГAJA
Гај, кварт Арада, више изгледа као село, па зато ми Гајчани често говоримо ..у
село ,..из села .. идем у варош. Улице су праве, са кућама које имају баште, а на
улици и сада иду краве на пашњаке, а гуске се слободно шетају.
Историја није нам оставила податке, а можда нисмо ни тражили довољно, да би
могли да вам их пружимо Мало података којих имамо, су са краја XVII века, из
времена Велике сеобе Срба из Старе Србије и са Косова на челу са патријархом
Арсенијем III Чарнојевићем, када је формирана и Поморишка Крајинa, па билa су
многа граничарска места међу којима и Гaj.

Велика сеоба Срба, под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића, на крају
XVII века, донела је и у наше крајеве велики број Срба .
Али повлачимо, да
су на тоj територији
Словени
познати
још од VI-ог века,
када су населили ова
места, а то је
историски доказано.
Много
касније,
после многих ратова
и непогода, када су
успостављене нове
територијалне
границе,
Хабсбуршкој
империји је било
потробно да те нове границе, учврсти, те су Србима понудили њихову одбрану.
Једно од тих граничарских подручија било је и Поморишије. На мапи је са
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црвеном бојом означен граничарски шанац, а са жутим филиални шанац.
Један от тих филиала шанаца био је и Гај, где су се сместили граничари са
њиховим породицама. Овде су зидали куће и сигурно и цркву. Тамо преко
Иратошког пута била је једна стара црква, рекао ми је чика Миливој Бурназ,
2005. године. А нормално би било да је тамо било и гробље.
Старо гробље из Гаја, које видите на слици горе, се налази у близини манастира.
А то се гробље користило се све до 1900. године, када је основано ово ново
гробље. Старо гробље
било је подељено на српски и румунски део.
Зна се да су граничарска места имали бројно становништво , где мушкарци, који
су били под оружијем и вршили војну обавезу, заједно са породицом обрађивали
су и земљу.
Име Гај: по Шомоги Ђули, мађарском историчару у свом ―Описивањ – Арадслободни краљевски град― 1913, за назив ''Гај''
- Крајем 17 века, на подручију садашњег Арад , Мориш је имао више рукаваца,
а такође шума и мочвара. На тим острвцима населили су се људи од страха
турских разбојни.чких чета, које су пљачкале и разарале. Једне ноћи, каже
легенда, људи су се сакрили, али се одједном спустио анђео Гаврил са мачем у
руци и отерао Турке са острва, а то острво добило име ГАЈ
- Друга верзија каже да осим мочвара и рукавца Мориша ту су биле више малих
острва са шумицама које на српском језику зову се ГАЈ.
-Ту, на овом просторима је био и Томашински гај, власништво једног
подпоручника мађарске војиске. Он је био из околине Балатона (Тамашда ) по
имену Томашински, саградио је овде прву фарму, затим је прешао овдашњој
српској војсци са чином потпоручнука и временом, се врло обогатио. Поред ове
фарме, су и други градили своје куће на овом малом острву са шумом (гај).
Мојисе Коларов , у Монографију Арада 1912. године, сматра да назив Гај потиче
од Томашински Гај, да се изгубило временом име и остала именица ГАЈ.
- Има и верзја (слично Семлаку), да је име добијено од једног најпознатијег
становника села. (а то је могао бити гајдаш.)
А можда и ова верзија je истинита (моја претпоставка)
“Ветар дува, а млада стабла шуме'' баграна'' се повијају...Чује се јак , али
ипак благ глас :
Арсенови, Остојини... Стефанови.. Шандићи, остaјете
овде , овде до шуме је наш нови граничарски шанац. А то је било онда, кад
шум ветра кроз младу шуму кандар нас је позивао ... Дођите овде, овде, код
мене , овде, овде у... Гај.
Мокег прaмдеде Арона Шандића брат, Ђорђе, рекао је својим децама пре него
шта је одлазио на фронт , у првом светском рату , па један од њих, Сава је то
пренео његовом сину Јовано, а Јован сину Зорану :
ЂOРЂЕ ШАНДИЋ: МИ ОВДЕ НИСМО ДОШЉАЦИ.
НАШИ СУ
ПРАДЕДОВИ КАО ПРВИ , ОВДЕ У ГАЈУ УДАРИЛИ КОЛАЦ.
Пошто су у то враме ратови са Турцима били чести, то су и границе често
мењане, а они који су их бранили, један део, пресељавали су се по новом
наређењу. ― 30 породица из Арад Гаја чак се у јесен 1750. године преселило у
Банат ― пише у нашој најкомплетнијој историји ― Кад Мориш потече кроз перо ―
Стевана Бугарског и Љубомира Степанова, а требало би знати да ли и ако јесте,
шта нас везује за Мали Гај или са другим местима доле у Банату.
По подацима горе споменутих мађарских историчара , Срби су били први
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становници овог места, а гувернер Мерци године 1723. га називао ГОГАЈ.
У војноји администрацији граничари су били под командом 24 армијске
јединице. Бројно стање Срба било је: 112 породица 1780. 135 породица 1828. а
потом по попису 1897–792 становника , 1911.на дан 6 /19 априла у Гају си биле
893 душе, по црквеном попису, 1920 - 904, 1940 - 730, 1989 – 345, а 2002 око 250.
Али временом многи од њих су се преселили, нарочито у градове: Арад,
Темишвар, али и по целој Румунуји по чак и ван, у свету.
После Срба на подручије Гаја су се насељавали Мађарии, поготово Секуји, затим
Сумуни..
У другој половини XVIII века, у Хабсбуршкој империји долази до много нових
промена. Административне мере односиле су се на дисциплину планске
изградње куће, нацрт улица па и нових предграђа.
За Гај најзначајни догађај у том времену било је зидање летње резиденције
владике Синесије Јовановића, која је имала и једну малу цркву, где су овдашњи
православци Срби и Румуни долазили да се моле.
Све у том периоду почело је усељавање у нови простор , од резиденције према
вароши Арад. Tо су били Срби који су обухватили , на мапи, простор A I, II, III и
горњу половину B I, II, III. као већина, а Мађари и Румуни остале просторе. Види
се јасно да су биле улице које су имале име заједнице која је била најбројнија у
том делу. На мапи видите праве улице. Оне су широке и практично постављене.
Види се Државна школа, Српска школа, Старо гробље, Пијаца св. Јован, које
данас нема , ту сада постоји и једна нова улица са именом Колцунаш , где је
парохијска кућа, а у пијаци, нова српска црква са храмон ПРЕОБРАЖЕЊЕ
ГОСПОДЊЕ.
1834. године, Арад, по закону постаје слободна царска варош, а административно
је подељен на седам квартова, 1-Град, 2- Шаркад, 3 - Прњаварош, 4- Нови Арад,
5- Полтура, 6- Шега, 7-Гај. Ови квартови нису имали никакву аутономију, осим
Гаја, који је имао сопствену жандармеријску станицу и канцеларију за
евиденцију овдашњег становништва. Све улице су имале мађарска имена, али и
српска, са којима су били уведени подаци у црквеним протоколима. На мапи су
написана српска имена улица.

Летња резиденциј владике Синесије
Јовановића краj XIX века

Бивша Мађарска улица, данашња
Градинарилор

13

Мапа Гаја почетком XX
После црквене поделе, између 1870. и и 1871. године су Срби саградили
садашњу цркву са храмом Преображење Господње. Црква постоји и данас.
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У архиви постоје документи и
бележнице
свештеника
Светозара Најдана, у којима
налазимо податке о цркви и
школи, заправо, ово су подаци
о прошлости нашег места, о
нама. У овом поглављу даће се
документи ( због веза школе за
цркву) после 1870. године, када
су у Гају Срби створили нову
парохију, после поделе цркава.
Први документ, је копија
белешке из 30. јануара 1872.
коју је‖ Сачинил Михаил
Путник , Арад Гајске парохије
Дахашњи Маиастир из Гаја
администратор‖. Затим, списак свештеника Најдана, који садржи све главне
датуме о изградњи, поправкама, па и о доградњи цркве и парохијског дома, у
коме, између осталог, пише : ― датум почетка радова -7. јуна 1870. са посвећењем
темеља. Посвећење је извршио
јереј Андрија Петровић, парох
Арадски. А 1871. маја 17,
саграђену цркву је осветио, по
наређењу
епископа
темишварског Антонија Нако,
батањски
парох
Леонтије
Петровић. Градња је стајала
30.000 крунаПрви докуменат је
преписан од стране свештеника
Светозара Најдана,

Црква Преображење Господње из Гаја
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Свештеник Светозар Најдан

а други је један опширни препис главних радова, од зидања цркве до оправки
које су овде сачињене. О цркви више података у једној будућој свесци.

Читљиво преписао свештеник Светозар Најдан
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Даље, ћемо укратко подвући оно што је најважније у том запису.
- 1870-71. изградња цркве. Рад је извршио предузимач Винклер из Арада.
Цена 30.000 круна
-1885.-постављен је под од бетона-мозаика.
Извео Н. Родић из Арада . Цена 1000 круна.
- 1906.-црква је покривена црепом.
Радове извео Д. Ристин из Арада. Цена 1200 круна.
- 1909. направљена нова ограда.
Направио је Еберлајн из Арада. Цена 2000 круна.
- 1924.-генерална оправка цркве.
Извођач Мита Пакурар из Арада.
- 1959.-Постављени нови гвоздени прозори.
Извео Лудовик Гартнер из Арада
- 1962.-Унутрашња оправка храма.
Извело предузеће Декоратива Арад.
- 1963.-Нов тороњ,стар је био срушила 12. марта 1963. незапамћена олуја. Тороњ
саградило предузеће Пречизија Арад.
1906. године –за оправку цркве, сачињен је предрачун у канцеларији познатог
архитекте, нашег Србина Емила (Милана ) Ттабаковића из Арада у своти од 1343
круна

4 комада Признаница оправке Свете цркве
1216 круна
1 признаница г. Табаковићу ради реализације цркве
13
1 призналица ради крста Младена
64
1 призналица од сигурације спит зграде
29,82
1 признаница кречење парохијалног дома
14
укупно
1336,82
Године 1908. а затим и 1910. и 1911. поводом прегледа у својству окружног
презвитера, арадски свештеник Станко Жупански је попунио Извештај-1908. за
кога сматрам да може бити и данас као пример, а 1910. и 1911. саставио Рапорт,
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који следи иста питања из Извештаја, о стању цркве, школе и у главном о
становништу Арад Гаја.
Извештај и прегледи свештеника Станка Жупанског, у својству презвитера
окружног Арадског презвитерата, у Арад Гају
Ево шта је он забележио, имајући у виду 134 питања садржаних у извештају која
се односе на:
О унутрашњем стању
цркве- чисто,читаво и у
реду. Није измалана. И
остали, како сада кажемо,
делови инвентара су били у
доброн
стању,чисти,
читави и у реду. Исто ту
оцену су добиле и одежде
свештеничке и ђаконске.
О
богослужењу.
Углавном, учешће верника
мештана
на службе је
добро. Како посећује цркву
младеж, која је из школе исписана, до женидбе и удадбе, одговор је био - слабо, а
то се доказује и у данашњим данима. У цркви има, осим учитеља који обавезно
поје и 8 појаца.
Литија је ношена прошле годиме ( 1907) три пута. На жито и усеве, у воћњаке
и у винограде.
О светосавској свечаности пише: била је свечана, са народном забавом у
школи, деца певала и декламовала.
О учењу, представља се активност свештеника у припреми својој писаних
проповеди за разне прилике: литургију, погреб, крштење, венчање. Такође и у
школи, поводом часова веронауке, и какви је у томе успех имао.
О осталим проблемима које се односе на обавезе свештеника. Позитивно је
оцењен рад тадашњег пароха Корнелија Адамовића. Потпис присутних: парох
арадгајски Корнелије Адамовић и окружни презвитер Станко Жупунски, арадски
парох.
25. јула 1910. и 30. јуна
1911. године у Гај
долази
да
прегледа
стање парохије: цркву,
парохијски дом, школу
али и живот и стање
народа,
поново
свештеник
Арадске
цркве Станко Жупански,
у
име
арадског
презвитерата. У рапорту
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од 13 страница, cве тачке поменуте у претходном извештају, су у целини
прегледане, а овде укратко ћемо вас упознати са оним што је он писао. Тај
преглед је писан ручно.
Поред оних детаља који су у ранијим документима представљени, у том прегледу
се још спомиње:
О ЦРКВИ
- у делу о ”Освећењу цркве‖. Наша цркве никако није била троносана, т.ј.
архијерејем освећена, но само благословена 17. маја 1871. године од јереја
Леонтија Петровића, пароха батањског, по налогу епископа Антонија Нака.
- у делу о Црквеној слави. Црквена слава је посвећена св. Преображењу
Господњем, које се празнује 6. августа. Овај се дан пре није славио, а слави се од
1905. године сваке године свечано. Тог се дана после држања св. Литургије,
обилази око цркве литија. После подне, по одслуженом вечерњу, пререже се
колач. Колач пререже парох обично са славским кумом, изабраним од стране
црквене општине т.ј. црквеног одбора. Потом следи народно весеље, до сунчевог
заласка.
- у делу о Добротворима и приложницима св. Цркви Како св. црква овдашња
није имала у прошлости, а нема ни данас бог зна каквог иметка, то се издржавала
и пре, као и данас, искључиво од добротворних прилога и милостиње.
Овде ћемо споменути међу добротворцима и приложницима цркве ова имена:
1. Јоца Влајков и супруга Персида приложили 1 јутар и 1124 квадрата земље у
вредности 1600 кр.
2. Младен Докманов, 3 јутара и 453 квадрата земље у вредности од 3200 круна.
3. Јован Аћимов и супруга Круна, рођ. Доkманов, 1303 квадрата земље у
вредности 900 кр.
4. Госп. Мењхарт Фаркаш из Арада је поклонио 1870. године св. Путир, дискос,
звездицу, лажицу, копље, сасуд за јелеј и стручац и ручни крст од метала на св.
Трпези, у вредности од 500 кр.
5. Димитрије Нецин поклонио 1870. године икону Исуса Христа и св. Богородице
на иконостасу, вредности 100 кр.
6. Госп. Константин Ђорђевић и супруга Персида, поклонили 1871. године икону
Тајне вечере на иконостасу.
7. Госп. Васа Дерешће и супруга Јулијана, позлатари из Арада, обновили 1872.
године кивот.
8. Јован Аћимов са супругом Круном и братом Димитријем, поклонили 1885.
године Христов гроб у вредности од 100 кр.
9.Госп. Ракила Поповић поклонила 1891. године икону св. Богородице.
10. Урош Нецин и супруга Ката, рођ. Ђорђевић купили 1895. фелон и једну
свилену литију, вредност 400 кр.
11. Јован Николин поклонио икону вредости 120 кр.
12. Јулиана Дереште са својим сином, трговцем из Арада, обновила 1898. год.
кивот.
13. Арса Остојин купио 1886. год. икону вредности 60 кр.
14. Миша Којић са супругом Љубом и са пуницом Христиним 1893. год.
поклонили небо вредности 220 кр.
15.Јован Нецин са супругом Латинком и са синовима, Мишом и Ђоком, 1898.
год. поклонио плаштаницу у вредности 60 кр.
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16. Јоца Илић са супругом Христином 1898. год. купи једну велику литију у
вредности 250 кр.
- у делу : Црквени иметак
Овдашња црква све своје потребе подмирује добровољним прилозима и
поклонима у новцу, сем тога и приходима од звона, литија, свећа и др.
а) Парохијски дом је купљен 1878. год. за 1100 кр. Зграда парохијског дома
заједно са баштом износи 787 кв.метара.
б) Школа подигнута је 1889. године на земљишту слободног града Арада.
в) Гробље је у градском власништву.
Овим се завршава преглед о цркви. Сигурно да сте приметили да се говори о
добротворима и приложницима до 1900. године.
- о бројном стању и животу народа . Не бисмо могли да не споменемо и онај
део прегледа који говори о бројном стању народа и о животу и стању народа.
По шематизму српске православне епархије Темишварске од 1897. године, прва
колона, о оној у Карловцима 1905, друга колона, у Гају било је:
а)
- 379 мушких душа―- 379....................362
б)
- 413 женских душа 413....................382
укупно - 792 душе
792....................744
в)
-156 брачних парова 156....................158
г)
- 156 кућа
156....................156
Подаци из других година:
За време свештеника Јована Драгојевића, два пута се правили ти статистички
подаци:
1931 године 1937године
- православним српских домова има
146
197
српских душа има свега
820
727
од тога мушких
417
376
женских
403
351
-брачних парова
182
174
од тога са црквеним браком
160
153
само грађански
17
13
ванбрачних
5
8
- удоваца има
7
15
- удовица има
24
34
- од горњих брачних парова су мешовити
64
70
од тога са Румунима
58
64
Немцима
5
1
Маџарима
1
5
- рођено мушких
4
4
женских
12
4
- умрло мушких
3
7
женских
9
4
- свега се венчало парова
7
5
од тога обоје Срби
2
3
За раздобље од 10 година, 1899-1908. године, састављена је таблица са бројем
рођених и умрлих Срба у Гају. Ево како то изледа:
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Текући
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Година
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

Број
рођених
48
36
37
35
36
30
38
45
39
40
384

Број
умрлих
31
20
26
29
20
16
33
27
29
33
264

Број венчаних
бракова
10
6
6
9
11
6
10
10
11
12
91

Испод таблице, пише: ‖За последњих 10 година се родило свега 384, умрло 264,
венчано 9, прираст је 120 што спада на 12 душе на годину прираста.‖
Последња тачка,VII, прегледа имала је као наслов:
Живот и стање народа :
Имовно стање појединих наших Срба са свим задовољава, јер је ретка српска
кућа, која не би имала своје властите земље, а уз то и арендира те тако звано, да
живи са својом породицом. Има не мало газда у Арад Гају, који поседују до 100
јутара.
Народ наш је врло вредан, усталац и марљив. Куће чисте, окречене, дворишта
почишћена и уредна. У бољих газда су куће веће и лепше. Код малих газда је
мало лошије, али ипак све је лепо и укусно. Ретка је српска соба, у којој не би
вредна домаћица разастрла леп ћилим који је она сама откала, па јој милом годи,
када јој похфали њену муку и труд.―
А на крају као закључак:

“Као што видимо, ми Срби до душе 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 ”.
У том рапорту огледају се скоро сви видови живота у Гају.
Дакле: црква, школа, становништво. Изостало је како да омладина проведе своје,
искрено речено, мало слободног времена, јер после орањa, копања, бербе, после
свих паорских радова, заслужили су и мало весеља.
1901- - бр. 73- 30 август- славном Арадском варошком представништву се шаље
молба ради дозволе организовања игранке овдашњој младежи у старом
учутељском стану.
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- бр. 22279-5 окт.- од Арадског варошког поглаварства - на молбу месне Црквене
општине дозвољава се од стране Арадског варошког поглаварства српске игре у
старом учитељском стану без икаквог пића.
- бр. 27706 -7 дец.- од Арадског мерничког звања ставља се на знање месној
Црквеној општини да је мерни завод , са своје стране, прегледао стари
учитељски стан и за игранку дозволу дао с том примедбом да се врата из кујне
пренесу са авлије.
Тај простор је био мали за толику омладину, видите мало долјие да у 4 разреда
била су до 100 ученика, који брзо, за пет шест година су постали момци и велике
девојке, а поред њих још 150 до 200 остале 3 до 4 генерације младих, па се донела
одлука да је потребан један Дом, једна већа сала, па се тако сазидала и СРПСКА
САЛА 1924. године.

Овде је сваке недеље поподне била игранка. Маме са девојкама на једној страни,
а момци на другој. Играло се коло, валцер и танго. Бирала се девојка бала,
купили се бодови, па која је имала нај више, проглашена је за победницу бала.
Било је за момке право такмичење.
Свирали су тамбураши, по уговору, а и са певачким и играчким друштвом
1927- бр. 27-'' потпредседник, Светозар Стефанов, позива црквени одбор, да се са
присутним тамбурашима погоде у погледу свирања преко целе године у
Народном дому.
А решење је следеће: Црквени одбор уступа тамбурашима преко године један
обавезан дан, као слободан, осим великих празника. Тамбураши су дужни преко
целе године свирати, а исплаћује се недељом или празником по 400 леја , ако
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свирају. Тамбураши се са својим потписима на ово обавезују, почевши од 23.
априла /6. маја 1927. године.''
Тамбураши су у Гају још свирали до шесдесетих година

Васика Докманов,Танасија Николов, Никола Влајков, Анђекко Шандић, Богдан
Сечански, Крец Петру, Славко Јоргован, Андрија Милић, Попесцу Василе, Иван
Недучин, Лакатиш Гица,З дравко Милин, Нешковић Лициу, Новица Иванов,Тити
Лазаров, Анђелко Новак
Исто тако у САЛИ су још давали преставе и играчи, па и мала позоришна група .
.
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О СРПСКОЈ ШКОЛИ У АРАД ГАЈУ,
Када говориш о српском школству, кад говориш о српском писму, прво говориш
о Светом Сави, али не заборвљајући на браћу Ћирила и Методија, на њиховог
ученика Константина, а на крају, ни на Вука Караџића.
Неколико страница раније смо споменули законе, па тако и у школском животу
закони су се временом усавршавали.
И реформе школства су добиле значajне за време царице Марије Терезије и цара
Јосифа II, период 1740 – 1790. и наставиле се по ономе што времена су то
тражила.
―Може се сматрати да су први крупни кораци направљени после завршетка
седмогодишњег рата то јест 1763. године, у коме су на аустријској страни
учествовали многи српски граничари и у коме је проблем неписменог
подофицирског кадра избио на видело. У владајућим врховима је вођена жучна
дискусија; моћним представницима католичке цркве изношени су аргументи да
сам Творац тражи да га славе просвећени људи, а не аналфабети.‖ Пише у књизи
'' 200 године образовања учитеља у Сомбору-''*
Али права реформа је почела по долазаку чувеног педагога Јохана Игнаца
Фелбитара, 1. маја 1774. који је израдио Општу Школску Уредбу ( Allgemeine
Schulordung) потписану 6. децембра 1774. од царице Марије Терезије. Та Уредба,
иако се односила на немачке школе, њеним општи начелима је за целу дунавску
монархију положила темељ школству. Тим законом уведено је опште обавезно
основно школовање, свако место које има парохију обавезно је да има основну
школу о којој је општина, дакле држава дужна да води бригу, а учитељи престају
да буду зависни од цркве и постају државни службеници.
Но, и ако је направљен крупан корак унапред, има и ту неких разлика у погледу
степана образовања деце, тако да, деца са села, имају такозване тривијалне школе
и уче веронауку, читање, писање, четири основне рачунске радње, упутство у
честит живот, привреду и занатство.
У главним или градским школама се уче и основи латинског језика, географија,
историја, цртање и писмени састави.
У седишту школских округа постоји нормална школа где се одржавају и течајеви
за образовање учитеља.
Једна важна одредба је да учитељски посо могу вршити само квалификовани
људи. Исто тако они треба да буду држављани царства, а уџбеници да се
штампају, они са ћирилићном азбуком, све у штампарије из Царства.
За православне (српске и румунске) школе био је дат и један нормативни акт
Regulae Diretive, у коме су били и горе поменути захтеви у погледу држављанства
учитеља, пошто многи претходни учитељи су били из Русије.
Држава је сматрала да је добро укључити цркву у том захвату па зато у сарадњи
са Митрополитом Викентијем Јовановићем одабрана је група најспособњијих
људи који ће да спроводу реформу српских основних школа.
Одабрани су Тодор Јанковић Миријевски, Стефан Вујановски, Марко Сервицки и
Аврам Мразовић, који, после школовања у Бечу, били су именовани, осим Марка
Сервицког, који је одустао, као директори у три школска округа, како је било
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подељена Угарска територија у којој су живели православци. На рад су
приступили онда када су сви закони и наредбе су биле потписане, тако по
дистриктима, Тодор Јанковић Миријевки најистакнутија личност у историји
школства, у Банату са седиштем у Темишвару, до 1782. године, када је његов
дистрикт преузео Аврам Мразовић, одговоран за наш дистрикт, са седиштем у
Сомбору, а Стефан Вујановски, одговран за дистрикт у коме су биле обухваћене
школе из Срема, Славоније и Хрватске , са седиштем у Осијеку.
После дугих инспекција по тадашњим школама произишло је, да поред лоших
услова за школовање деце, проблем квалификације учитеља је најозбиљњија и
први проблем за решавање. Поред многих административних проблема, сва три
директора су почела рад на образовању учитеља на курсеве у школама из центра
дистрикта, а први је то учинио Миријевки у Темишвару, а ти курсеви су били и
могућност стицања искуства за Мразовића и Вујановког, који су мало касније те
курсеве отпочели. На курсевима су били учитељи у радном односу , а и ново
школовани.
Због удаљености а и трошкова, за време инспекције ти курсеви су се одржавали и
у местима где је била инспекција, а учествовали су и учитељи из околине.
У свом 30-годишњем раду, Мразовић се пензионише 1810. Он, али и остала два
директора, са њиховим радом, означили су први велики корак у образовању.
Наставак рада, други исто значајан корак се одвијао за време, сада по титули
врховног школског инспектора Уроша Несторовића.
―Како ли се дух и срце моје ужаснуло - говорио је тим поводом Несторовић - кад
сам с удивленијем видио, у чије су руке драга дечица, насљедници племена
нашег, и будушчи царства граждани, у чије су, велим, руке дошли. Нашао сам у
наставници крајње невјежество, у начину преданија само возмуштенија. Нашао
сам непоредак у сви дјели, скудност и убожество у сваком углу, паденије и
очајаније у височајшем степену. Положеније и состојаније цјелог тјела школског
нашао сам поломертво. Ужаснуо сам се‖*.- писао је у свом извештају цару
Францу I од 29. децембра 1810. У том извештају је указао и на какав начин да се
српске и румунске школе у најкрађем року поправе, те на тај начин држава што
пре добија добре, морално исправне
и честите грађане, а српска и
румунска нација
се извуку из
дуготрајног мрака у који су, не
својом кривицом, упале. Тражио је
да се за образовање учитељског
кадра за православне школе што пре
оснују три препарандије и то за
Србе у Сентандреји, за Румуне у
Старом Араду, а за Грке у Пешти.‖ *
Препарандија у Сентандреји је
радила од 1812. до 1816. Услови који
су тамо били су 1816. године довели
до премештаја Преперандије у Сомбору где је радила под разним именима до
1978. године.* На слици је зграда Учитељске школе у Сомбору коју је и један
број учитеља школе из Гаја похађао.
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1862. године српске школе су поново под руководством цркве, постале су
вероисповедне, под контролом и вођством Карловачке митрополије..
Међу овим српским православним вероисповедних основним школама нашла се
и наша из Арад-Гаја.
После ових података о историји српских школа у Банату и закона о школству, а и
о онима који су радили да школе живе ( па неке преживе и време), ми се враћамо
ономе што смо ми нашли у црквеном и школском архиву, у вези закона.
После много година и многобројних састанка, имајући у обзир да после
завршетка Првог светског рата, и одлуке Трианонског мировног уговора,
територија Мађарске се умањила, Кришана је припала Румунији, а такође и Банат
се поделио између Румуније и Југославије. Грађани Баната добили су временски
рок да се определе у ком Банату желе да живе, па тако, у главном свештеници и
учители су се преселили у држави са језиком њиховог звања. У том случају
проблем ових служби, сада националне мањине је био веома критичан, па државе
су о том проблему имале веома дуг период разговора, који се завршаво тек 1933
године, онда када Краљевина Румунија и Краљевина Југославија, преко
овлашћених делегата су нашле један исти пут за решавање школског питања.
Тако се родила КОНВЕНЦИЈА о уређењу мањинских основних школа у Банату.
Тај документ, је ―рађен у Београду, у два оригинална примерка на француском
језику 10. марта 1933.'' а свакој школи па и оној у Гају послате су копије ради
упознавања.

О осталом садржају Конвенције било је још 17 чланка .Конвенција је
приказивала начин на који треба да се одвија рад у школама националних
мањина, прецизније Срба и Хрвата у румунском Банату, а Румуна у српском
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Банату.
1948 године извршила се нова реформа школства, што је у главном утицало
негативно на српске основне школе, које су се заредом почеле гасити....То исто
збило се и са нашом школом у Гају 1962. године. Узрок главни је мали број ђака
али и небрига и немарност родитеља.
Млого сам прича чуо од мојих родитеља, па и од других Срба из Гаја о њиховој
српској школи , а најчешће су помињали учитељицу Невенку.
Сада се законски вратила имовина, коју је држава одузела, па је и наша црква
поново добила у власништво зграду бивше Српске православне вероисповедне
школе. Школа, која се налази у Дунавској улици, по старом имену Црквена
улуца, број 132, остала је и после национализације у оквиру наставе,
користивши се све до 2008. године као забавиште за децу из нашег места.
А у згради где су некада становали наши учитељи и сада станује учитељ, али који
ради у маџарском разреду.
О обема зградама, али нарочито о школскоји згради, држава је за сво то протекло
време бринула, па је тако ова зграда била преузета у најбољем стању. Учитељски
стан је, међутим, у лошијем стању.
О историјиату школе имамо мало података, а ти су нам подаци доступни из
школског и црквеног архива или из других извора.
Много су помогли и некадашњи ђаци, које сматрам за коауторе ове свеске. У
књизи ‖ АRAD TORTENETE‖, Арад 1881. аутор Ото Лакатош говори да су прве
српске вероисповедне школе овде почеле радити 1792 године.

„ сада, то јест 1881, има 4 српске школе, једна мушка са 3 разреда и једна женска
са три разреда, у првој су 53 ђака, а у тој другој 36 ђака. Поред ових постоји у
Гају и Прњавору по једна мешовита школа. Обе укупно похађају 66 ђака.
Директор је Стеван Поповић. Учитељи су: Димитрије Капић, Милан Стојановић
и Јован Жупански―.
Али, праву ризницу докумената о нашој школи нашао сам баш у скромној архиви
осмогодишње школе бр. 10 из Гаја, у чијем је саставу била наша српска школа
после рата. Ту су скоро сви школски дневници од 1888. године па до последње
1962. године, па још и други документи.
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Школска зграда, поглед са Дунавске улице и школско двориште које је и сад
пуно цвећа а у истом дворишто је и учитељски стан.

Учитељски стан

Школа ''доле '' период 1953 - 1962

1911 год. окружни презвитер арадски, свештеник Станко Жупански пише о
нашој школи ―Када је основана парохија и подигнута црква, отворена је такође и
школа. Од 1870. год. била је школа у старој згради а после тога, пошто није
одговарала по захтеву, ондашња власт позвала је црквену школску општину да
има нову школску зграду зидати. Те тако године 1889. подигнута је данашња
школска зграда сa једном двораном за школу, а учитељски стан је подигнут 1900.
године (По документима, свака зграда је зидана годину раније). Данас има у Арад
Гају једна српска народна вероисповедна школа са једном учитељском снагом.
Учитељска плата уређена по XXVII закону из 1907. год. тако да учитељ ужива
1200 кр. у новцу и слободан стан у нарави.‖ Такође у прегледу из 1911. пронашли
смо и имена учитеља од почетка рада школе, после оснивање нове парохие 1870.
године, па до датума до којег имамо имена из дневника које смо пронашли у
архив школе. То су: Арон Тимотић учитељевао је од 1870. до 1877. Велемир
Лазић од 1878. до 1880. Васа Луцић од 1880. до 1885. Петар Топаловић од 1885.
до 1887.
Доње таблице нам приказају, за период од 10 година, прва, број деце школског
узраста одвојено у две групе, од 6 до 12 година и од 12 до 15 година. Друга
преставља децу која су похађала школу. Према овим таблицама се може видети
да у главном сва деца школског узраста похађају школу,
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али, има и изузетака, а то су у главном деца из сиромашних породица, а има и
родитеља који дају децу у мађарској државној школи.
Вратићу се поново школском архиву да бих вам приказао слику са прве стране
школског Дневника 1888 – 1889. године. Али најпре ћемо погледати еволуцију
дневника од краја XIX века па до данашњег дана. И тада је намена дневника била
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да у њему учитељ заведе име и презиме ученика, име оца и место где станује. На
факсимилу јасно се види да је испод предмета учитељ уписао месец и датуме од
1. до 31. затим знаци којима је бележио присутност или изостанак ђака са
наставе, а исто и учествовање ћака са одговорима при питању учитења

Лева страна дневника, са именом ученика, његовог оца и адреса

Попуњена лева страна дневника

на десној страни , поред неких евиденција , има и део посвећен оцењивању
Види се да за штампано, је употребљена стара ћирилица, а име ученика писано
је по новој ћирилици
У књизи '' Срби у Араду'' , Лубомир Церовић пише : ‖ Словенски учитељи
поучавају своје ученике познавању слова словенске азбуке и писању тих слова.
Затим читању из буквара и часлова. Када то науче, онда даље уче из часловца
молитве јутарње и вечерње. Па онда, уче даље још и божије и црквене заповести
и Символ Вере. После онога уче Псалтир цара и пророкa Давида. Сем тога
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вежбају се у лепом писању слова, речи и реченица из свог језика. Многи уче још
и црквено појање‖
На почетку XX века, из фотокопија виду се промене што се тиче писања датума,
то је већ директно одштампано у дневнику, на крају странице налазисе колона
''свега пута'', а реч је о учешћу на часовима и који је разлог неучешћа.

Лева страна дневника

Деасна страна дневника
Предмети у школским годинама одмах на почетку ХХ века, писани само са
новом ћирилицом
1. наука вере
2.српски језик

3.слoвeнски
језик
4.немачки
језик

- катихизис
- библија
- просто читање
- читање са разумевањем
- језикословље
- декламовање
- просто читање
-читање са разумебањем
- просто читање
- читање са разумевањем
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5.рачун

- умни
- писмени

6. геометрија
7. природопис
16. појање и певање
8. природословије
17. привреда
9. наука о чувању здравља
18. гимнастика
10.земљопис
19. ручна радња
11.српска повестница
20. искази у погледу детиња -здравље
12.мађарска повестница
бистроћа
13.права и дужности грађана
привежности
14.красно писање
21. владање
15.цртање са слободном руком
22. општа оцена
Реформе школства су донеле и напредак у начину на који школски дневници су
били замишљени, па у времену су се прилагођавали на оно шта је било
најједноставније, олакшали посао учитеља, и наравно због прогреса у
методологији и бирању предмета.
Важно је било и то да се учило српски и да је био велики број ђака.
Од 1943. имају мање димензије. Једно време су били двојезични, само на корици,
затим само румунски, па поново само српски.
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На овој корицу, најстаријој, пошто они још
корице пише :

старији дневници немају више

''Школски Дневника
из 1898-99 за срп.
народну
Основну
Школу. I, II, III , IV
разред
1898
-99
године
Вођен
потписаног, у Арад
Гају
1септембра
године 1898
Младен Св Бајић
срп учитељ.‖
Вратимо се оном
ранијем
дневнику,
чију смо слику са
прва два ученика
приказали, па да
сада видимо ко су
били ученици те
1888-89. године, одакле ће произићи и један део презимена наших породица, које
су у Гају становале тих година а њихова се имена и презимена још и данас
одржавају:
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18.
19
20

Име и презиме
Жика
Јован
Светозар
Ђура
Милан
Владимир
Јосиф
Никола
Петар
Даница
Јелена
Младен
Милан
Милка
Ђурица
Ђурица
Агата
Драгина
Јелена
Агата

Стефанов
Стефанов
Стефанов
Лекин
Живањелов
Тирсин
Арсенов
Нецин
Ђеорђевић
Бурназ
Армацки
Тирсин
Клаић
Аћимова
Живојнов
Докманов
Лекина
Пајина
Шедић
Иванов

Разред
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Име оца

Где станује

Орестије
Орестије
Михаил
Викенти
Сава
Петар
Васа
Јован
Мита
Сава
Јоца
Ђеорђе
Савва
Јован
Јоца
Лаза
Викентије
Јоца
Васа
Лаза

Српска 35
Оровил 8
Оровил 31
Бунарска 13
Црквена 39
Нови сок 29
Пијаца
2
Црквена 14
Бунарска 11
Чорда
56
Црквена 45
Пијаца
2
Црквена 27
Чорда
17
Црквена 40
Бунарска 25
Бунарска 13
Чорда
30
Српска 34
Србска
7

У наставку ћемо употребити скаћење за име улице;
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Ч – Чорда

данас Стеван Тенецки
и Тибериу Коркеш
Ц – Српска улица данас Антон Панн
Б - Бунарска
Фантани
О – Оровил
Јон Креанга
НВ- Нови сокак
Нови Сокак
Ц - Црквена
Дунари
К - Ковачка
Фаурилор
21
Ђорђе Живојнов
2
22
Лаза
Арсенов
2
23
Ђорђе
Ђорђевић
1
24
Ђорђе
Јованов
1
25
Милка
Шедић
1
26
Круна
Влајкова
1
27
Милка
Живојнова
1
28
Стеван
Поповић
1
29
Пера
Тимотић
1
30
Милан
Петровић
1
31
Пера
Савин
1
32
Младен
Јованов
1
33
Јулијана
Сечански
1
34
Паулина
Савина
1
35
Даринка
Јанковић
1
36
Даница
Шандићева
1
37
Дивна
Савин
1
38
Љубица
Тимотић
1
39
Марица
Остојин
1
40
Вељко
Живањелов
1
41
Ђулвезија Радивој
1
42
Милка
Живојнов
2
43
Зорица
Поповић
1
44
Сава
Клајић
1
45
Агата
Тирсина
1
46
Марица
Милин
1
47
Танасија
Влајков
1
48
Мита
Бајић
1
49
Сава
Тирсин
2
50
Милутин
Сечански
1
51
Душан
Пајин
2
52
Мојс
Влајков
1
53
Јјоца
Арсенов
1
54
Охла
Георг
1
55
Петар
Пајин
3
56
Андриј
Остојин
1
57
Сима
Живањелов
3

К – Ковачка
П – Пијаца Св
Јована
Р – Ритска
Чо- Чобанска
З - Зечија
Бз- Без имена
Уд. Софија
Жива
Мита
Ђорђе
Васа
Ставан
Јоца
Милка
Јоца
Сава
Иван
Јоца
Арон
Светозар
Коста
Ђеорђе
Илија
Мирко
Лаза
Савва
Јова
Софија
Лаза
Савва
Ђорђе
Лаза
Светозар
Коста
Велемир
Арон
Лаза
Лаза
Мита
Георгије
Петар
Мија
Савва
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Фаурилор
Пиаца Гај
Магуреле
Падурарилор
Фагулуи
Александру
чел Бун
Ц 22
С 42
Б 11
Салаш
Б 8
С 23
Ц 40
О 33
Р 7
Ц 27
Ц 37
Р 1
Ц 94
Ц 36
С 38
Н 26
П 26
Б 14
К 19
Ц 38
К 20
Ц 22
О 17
Ц 27
П 2
С 25
С
Р 1
Ц 34
З 20
Б 9
Р 6
Ч 44
Ц 26
Ц 39

58
Љубица
Докманов
59
Петар
Бошњак
60
Вантера
Јанос
61
Светозар Докманов
62
Пера
Алехин
63
Агана
Алехина
64
Љуба
Бошњак
65
Ефимија
Јованова
66
Никола
Симулов
67
Љуба
Армацки
68
Милка
Катићева
69
Милан
Подоба
70
Мија
Јованов
71
Даница
Попић
72
Агата
Арсенова
73
Марика
Негру
74
Даница
Сечански
75
Савета
Негрулова
76
Милан
Живојнов
77
Милош
Бошњак
78
Даринка
Тирсин
79
Кристина Стефанова
80
Жарко
Докманов
81
Љубица
Стефанов
82
Мерина
Стефанов
83
Тодор
Бошњак
84
Петар
Кузманов
85
Петар
Остојин
86
Дивна
Стефанов
87
Остојин
Ђорђе
88
Васа
Остојин
89
Ђорђе
Јованов
90
Јован
Стефанов
А испод 90- ог ђака стоји написано

Марко
Сава
Матијаш
Прока
Танка
Танка
Савва
Савва
Јоца
Лаза
Младен
Јова
Ђорђе
Ђорђе
Жива
Теодор
Лаза
Теодор
Лаза
Савва
Савва
Жива
Мирко
Велемир
Велемир
Сава
Кузман
Паја
Орестије
Мирко
Мија
Мита
Стефан

1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Б 24
Б 1
З 17
О 23
Ц 32
Ц 32
О 43
О 42
Сеглед 11
С 32
С 7
Р 10
Сеглед 13
Р 12
С 42
Р 9
Чо 12
Р
9
Ц 15
О 43
Ц 49
Чо 13
С 28
З 30
З 30
О 43
Ц 28
Ц 26
О 8
Ц 19
Безимена 7
Безимена 7
Ц 32
Дана 18/30 јуна 1889
год. Обишао сам баш
пред сами испит срп.
осн. школу у Арад Гају и
питавши
децу
из
појединог предмета из
веронауке,
рачуна,
српског и мађарском
језика, нашао сам
у
опште повољан и добар
детед.
Арад Гај 18/30 јуна 1889
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Сергије Шакрак администратор
Сава Бурназ –председник
Младен Ружић -подпредседник
А у истој завршној страници стоји и потпис лекара Хорвата Јаноша
Ако пратимо шта је забележено у Дневнику, а то са оне прве станице , видимо да
су учитељи држали веома ригорозно присуство ђака на часовима, а на крају
године су рачунали колико пута тај ђак је изостао из школе, а то у данима, и
какав је био изостанак, условно или не. На жалост била су и деца која су због
сиромаштва изостајала, а што је најтужније - многа су деца умрла.
Ако су учитељи имали као задатак да прате и бележе присуство ђака у школи на
предавања, такође и да оцењују ученике, друге обавезе у школи административне
или финансиске имао је школски одбор, који је доносио одлуке и осигурао новац.
Школски управитељ је те одлуке извршавао и одговарао да се новац троши с
мером и коректно.
Перовођа је бележио сва та решења у записнику.
Црквени одбор је укључио и чланове школског одбора, а записник је био само
један.
Подсетићемо се на неке од тих чланова одбора до Првог светског рата.
Председници школског одбора
Михаило Путник 1871-1877 ;Јован Нецин 1877-1880; Васа Иванов 1881-1886;
Михајло Нецин
1887-1902; Пера Маринков 1902-1907;Младен Катић 19081912.
Школски управитељи
Михајло Путник !871-1877, Јован Нецин 1877-1880, Васа Иванов 1880-1886,
Арон Тимотић 1887-1900,Младен Катић 1900-1907, Михаило Нецин 1907-1912.
Школски учитељи
Арон Тимотић 1870-1877, Велемир Лазић 1878-1880, Васа Луцић 1880-1885,
Петар Топаловић 1885-1887, П.Мирковић 1887-1894, Мојсе Стојин 1894-1896,
Владимир Радосављевић 1896-1899, Младен Бајић1899-1902, Душан Поповић
1902-1904, Ђока Алексијевић 1904 -1906, Христофор Којић !906-1923, Иван
Ракић 1923 - 1924, Петар Бугарин 1924 – 1925, Олга Серафимова 1925- 1926,
Илија Дишић 1926 – 1927, Мирна Радин 1927 – 1928, Иван Ракић 1928-1929,
Мара и Јован Драгојевић (јереј)1929-1931, Невенка Томић Попјан 1931- 1938 и
1939 -1950. Јован Војновић 1938-1939, Ћура Нецин 1951-1953, Катица Тодоров
1931-1955 и Владимир Гајин 1955-1962.
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Најстарија слика са групом ђака је из 1922. године и добио сам је од Ивана
Недучина, а на њену другу страну пише, Ангелина Ристов-1922, онда она је била
у првом разреду. Зато и знамо ко су били ђаци по тадашњем Дневнику, али не
знамо њихово место у слици. У Дневнику изостају прва 3 имена дакле укупно
104, по разредима I-30,II-26,III-19,IV-26. Све податке, о броју ученика, и радном
стажу учитеља, смо преузели из дневника арадгајске основне школе број 10.

Ђаци – година 1922. године - у средини учитељ Христофор Којић
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Табела садржи имена, резред, име оца , улица где станује и занимање оца.
Име и презиме
Разред
Отац
Стан
Занимаље
Милутун Арсенов
Емилија Берар
Георгије Бочњак
Персида Бурназ
Олга
Докманов
Љубица Иванов
Милица Иванов
Миливој Иванов
Душан
Јованов
Цветко
Каравач
Марија
Каравач
Радоје
Лекин
Димитрије Моц
Јулиана Пајин
Љубица Пајин
Петар
Појенар

1

Сава
Лазар
Милош
Милан
Душан
Пера
Вељко
Пера
Ђерђе
Младн П
Петар
Ђеорђе
Милош
Душан
Петар
Пера
38

Р 6
Р 2
О 13
Ч 30
Б 25
П 17
Ч 19
П 16
О 32
О 44
О 33
Б 14
Н 9
З 20
Ч 45
Кр 1

Ратар ( Р )
Р
Р
Р
Р
НадничарН
Р
Н
Р
Р
Баштован Б
Р
Р
Зелезница З
Н

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61

Ангелина Петров
Катица
Петровић
Милутин Подоба
Ангелина Ристов
Љубица Рус
ДимитријеШандић
Иван
Симулов
Зорка
Сречков
Јован
Тирсин
Милка
Труц
Драга
Живањелов
Ружица Живањелов

1

Миливој Алексин
Агата
Бајић
Миланка Бајић
Стефанија Чото
Цвета
Докманов
Иванка
Ердељан
Никола
Јоргован
Светозар Јоргован
Марија
Каравач
Уван
Константинов
Никола Константинов
Љубица Маринков
Лаза
Милин
Милорад Нецић
Јулијана Петров
Аксенија Рус
Хермина Рус
Даница Срелков
Георгије Стефанов
Викторија Тимотић
Хермина Чосић
Милева Чосић
Олга
Чосић
Ливија
Влајков
Михајло Влајков
Ангелина Живојнов
Душан
Армацки
Богдана Бајић
Воја
Бајић
Круна
Бурназ

2

Риста
Младен
Милан
Риста
Димитрије
Петар
Петар
Теодор
Алекса
Сима
Сава

О 14
Р 1
С 19
Кмпинеану
С 39
Н 29
П Гиз 5
Б 16
П 2
Р 3
О 1
Ц 39

Б
Н
Р
Б
Н
Р
Р
Р
З
Р
Р

Пера
Ц 32
Н
Миша
Без 9
Миша
Без 9
Атанасија
Салаш
Б
Пера
Б 24
Р
Уд.Катица
С 25
Н
Јефта
С 45
Н
Ђеорђе
О 32
Р
Младен П
О 44
Р
Јордан
Салаш
Б
Јордан
Салаш
Б
уд Данка
Ч 15
уд.Зорица
Ц 39
уд Данка
Ц 26
Н
Риста
О 14
Б
Васа
Ч 6
Р
Петар
С 39
Чобанин
Петар
Ч 17а
Р
Јова
О 31
Р
Вељко
Б 14
Р
Никола
Ч 2
Н
Никола
Ч 2
Н
Никола
Ч 2
Н
2 Стеван
Без 9
Н
Јоца
С 22
Обучар
уд.Младена
Ц 22
Р
3 Јоца
Р 2
Р
Пера
Ч 28
Мајстор
Обоје су се преселили у Стару Румунију
Милан
Ч 36
Р
39

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Зорка
Ђеорђевић
Агата
Лекин
Петар
Маринков
Хермина Остојин
Милан Појенар
Марија Петров
Милица Петровић
Марија Поповић
Милан Поповић
Милутин Путић
Георгије Ристов
Вељко Сечански
Хермина Симулов
Никола Симулов
Миливој Живојнов
Милан Арсенов
Милица Кузманов
Марија Лекин
Милица Моц
Јулијана Остојин
Иван Пајин
Милица Пајин
Петар Пајин
Јованка Петровић
Андрија Путић
Димитрије Шандић
Сава Шандић
Илија Сечански
Ибан Стефанов
Марија Стефанов
Теодор Стефанов
Михајло Петрович
Георгије Влајков
Ружица Живојнов
Милам Јованов
Зорица Јованов
Георгије Остојин
Сима Лупшић
Агата Лупшић
Клементина Лупшић

4

Петар
Ђеорђе
Пера
Теодор
Паја
Руста
Младен
Светоѕар
Светозар
Жика
Писта
Миша
Никола
Петар
Ђерђе
Јосиф
Гига
Ђеорђе
Милош
Андрија
Душан
Петар
Душан
Милан
Жика
Уд Ленка
Уд Ленка
Сава
Јован
Јован
Светозар
Ђеорђе Ш
Ђеорђе
Ђеорђе
Младен

О
Б
Ц
Ц

Јоца
Живко
Живко
Мирко

Р 5
Салаш
Салаш
С

Укупно 101+ 3= 104 ђака , учитељ Кристофор Којић.
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42
13
43
26

О 14
Р 1
С 39
С 39
Ц 18
Кмпинеану
П6
Кр
П Ги 5
Ч 17
П 11
Кмпинеану
Б 13
Н 9
С 22
З 20
Ч 25
З 20
О 2
Ц 18
С 30
С 30
О 6
З 30
З 30
О 8
Н 28
С 25
Ч 17
Чо 1

Н
Р
Р
Р
Н
Б
Н
Н
Н
Ковач К
Б
Зидар Зд
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
З
З
Р
К

Н
Р
Р
Р
Н
Н
Р
Н
Р
Р
Р
Р

Где има само број, због старости се не види која
су била имена.
Од дневника 1889. па до оног из 1922. види се
да има и нова колона, у којој се бележи и
занимање оца. Сигурно , у сваком дневнику је
забележена и процена ђака, са Одлично, Врло
добро, Добро, Добољно,Недовољно, али и
Изостао,
Нажалост ,велики број ученика је био забележен
са Умрло. Шта је најважније, а то се види и у
протоколима рођења од 1817. године, да остају
иста презимена, што значи да становништво Гаја
је стабилно, а то је и данас, када преко 50
презимена су уписана у протоколу верника гајске цркве. Имамо слике и других
генерација школе, па тамо, пошто највећи број су живи, а неколико њих смо их
посетили, под њихомом сликом ћемо писати имена по положају у слици.
А пошто смо споменули име Ангелина Ристов, да видимо како је она завршила 4.
разред, то нам омогућава још један од докумената које су школе и онда издавале
а то је Матица са Матрикуларним бројем.
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Било је интересантно да видимо и колико ђака смо имали по годинама, и ко је
био учитељ, поред оних које смо споменули из прегледа , тамо где смо документе
имали. Пре тога, додао бих да у књизи Стевана Бугарског и Љубомира Степанова
―Кад Мориш потече кроз перо‖, има података о учитељима и пре оснивања нове
парохије,1870. а то су били: Јован Томић 1840-1852 и 1873-1883 а у прегледима
свештеника Станка Жупанског имамо још и следеће учитеље: Арон Тимотић
1870-1877 ,Веселин Лазић 1878-1880,Васа Луцић 1880-1885, Петар Топаловић
1885-1887. године. А сад из архиве (треба споменути да до Христофора Којића
сви учитељи су записани у том прегледу)
Школ.
година
1887/88
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96
1896/97
1897/98
1898/99
1899/00
1900/01
1901/02

Број ученика по резреду
1
2
3
4
5
28
31
4
48
26
16
25
31
18
11

свега

учитељ
Петар Мирковић

2

63
90
85
------------84
52
93
105
90
103
98
112
94

51
60
28
28
64
46
18

20
20
26
23
26
40
35

22
25
17
16
3
21
25

1902/03
1903/04
1904/05
1905/06

39
33
30
30

36
24
24
20

23
19
15
7

19
15
10
10

Душан Поповић

4

117
91
79
71

1906/07
1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
1911/12
1912/13
1913/14
1914/15
1915/16
1916/17
1917/18
1918/19
1919/20

51

24

8

6 7

19
36
5
14

7

19

8
5
12
18

21
35

23
17

20
17

11
16

19

22

20

11

30
34
34

21
19
15

13
17
31

9
18
10

4

3

4

2
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91
----------------82
85
---72
-------75
88
90

Софија Клицина
Георгије Симулов
Владимир
Радосављевић
Мојсије Стојин
Младен Св.Бајић

Ђ.Алексијевић
Катерина
Радосављевић
Христофор
Којић

1920/21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26

39
30
22
14
9
6

21
26
30
13
6
11

13
19
23
19
17
11

8
26
14
18

7
5
2

2

12

88
104
94
68
32
40

Иван Ракић
Петар Бугарин
Невенка Керпеношан и
Олга Коц-Фердинандов
Илија Дишић
Мирна Радин
Иван Ракић
Мира и Јован
Драгојевић

1926/27 14
4
5
14
37
1927/28 17
9
4
13
43
1928/29 14
20
10
13
22
79
1929/30 21
11
14
12
81
1930/31 18
17
14
10
3
62
1931/32 11
18
16
10
9
64
1932/33 21
8
19
13
4
66
Невенка Попjан
1933/34 14
20
12
6
6
60
1934/35
7
17
17
11
5
57
1935/36 10
10
16
14
5
55
1936/37 13
6
13
9
10
51
1937/38 11
11
8
10
7 6
53
1938/39 14
11
12
4
5 3
49
Јован Војновић
1939/40
6
15
10
9
2 3
45
1940/41 12
4
14
9
6 2
45
1941/42 10
7
1
10
6
37
1942/43
5
10
8
3
7
33
1943/44
9
5
10
6
3 7
40
Невенка Попjан
1944/45
5
6
5
8
8 1 5
38
1945/46 18
5
10
6
8 6 1
39
1946/47
18
10
6
34
1947/48
3
7
15
6
31
1948/49
8
3
7
15
33
1949/50
3
8
3
8
22
1950/51
4
2
8
3
17
1951/52
3
3
3
7
16
Георге Нецин
1952/53
5
2
6
13
1953/54
6
5
1
4
16
Катица Тодоров
1954/55
6
4
1
11
1955/56
3
1
5
4
13
Владимир Гајин
1956/57
1
3
4
2
10
1957/58
4
3
2
3
12
1958/59
7
3
2
1
14
1959/60
3
7
3
1
14
1960/61
4
3
7
3
17
Зора Докманов
1961/62
4
3
7
14
Због малог брија уписаних у школској години 1962 - 1963 се прекиноло
предавање у српски разред.
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У књизи'' 200 година образовања учитеља у Сомбору'', нашли смо и имена
учитеља из школе у Гају.
То су:
- Топаловић Петар год 1878-1879,
под бр. 17 страна 601
- Душан Поповић год 1886-1887,
под бр.25,страна 610
- Младен Бајић год 1902-1903,под
бр. 1 страна 615
-Катерина Радосављевић год 19031904,
бр.34,
страна
616
- -Ђорђе Алексијевић год 19041905,под бр. 1, страна 616
А на истој страни књиге видимо и
Христофора Којића, године 19051906. бр 23

А последњи нађен у овоји књизи, као апсолвента Сомборске учитељске школе је
Петар Бугарин, год 1919-1920, бр 8, страна 620
Међу апсолвентима школе су и Јован Драгојевић 1914-1915 . под бр.5 страна 618.
и Мира Драгојевић 1920-1921 ,под бр. 16,страна 620. Они су били из Југославије
и радили су у Румунију на бази Конвенције. Биће подаци и о месту школовања
осталих учитаља.
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О ИЗГРАДЊИ УЧИТЕЉСКОГ СТАНА.
Знамо да се нова школа зидала 1888. године. Велики број деце и лоши услови
који су до тада били, а и државна контрола која је опоменула црквени одбор о
стању старе школе, могло се само тим путем решити.
Податке у вези учитељског стана имамо из записника Црквеног Шкоског
Одбора Арадгајског који садржи године 1893. до 1903. и о животу школе поред
овог записника још смо нашли записнике истог одбора из треће и шесте деценије
прошлог века.

О учитељском стану
Из тих докумената , споменутих горије види се како се одвијао цео процес
зидања новог учитељског стана.
1889. – бр. 47- 18. јула- Јавља се славној Конзисторији да ће се 25 јула 1889 год.
одржати ванредна скупштинска седницa. Предмет договор о зидању учитељског
дома и о оправљану парохиског дома.
- бр.49-25 јула- Шаље се молба преко славне Конзист. Упућена на
Министарство благочасти и јавне наставе у погледу припомоћи за 1899 год.
Умољавајући славу Козисторију да с препоруком припомаже.
- бр 50- 25 јула- Шаље се молба која гласи појединим срп. Прав.
Општинама славном конзисторији ради припомоћи зидања учитељског и
парохиског стана, умољавајући да благословом допустит .
-бр. 53-25 јула
Ц.О је поднео на одобрење закључке ванредне
скупштинске седнице о подизању једног новог учитељског стана ,шаље нацрт и
прорачун.
Е:А.О. одобри је решењем бр.А1288-940-1899
Зидао га је Стеван Родић предузимач из Арада 3017, 51 фор
Од тога дао народ
1317,34 фор
Варош Арад
100
Црквена Општина у Араду
25
Из пореза за 1898 год
155,63
Прилози
46,34
- бр АА 1289-5 авг од Еп А.О.Тем-Обавештава се Месна црк-школска
општина ради скупљање добровољних прилога за градњу учитељског стана да се
обрати на тамошњега градског магистрата дозволу од Кр. Уг.Министарства
унутрашњух послова..
- бр. 54- 16 август- Арадгајској срп. Прав.цркв. школс. Општини се шаље
молба ради помоћи за зидање учитељског стана.
- бр.55 – 18 август- Арадском градском поглаварству се шаље молба ради
дозволе милостиње у Араду,затим са бр 56, иста молба , министарству
унуташњих послова ,ради дозволе појединих општина у Угарску
чрез
милостиње.А у вези са том молбо, преко писма са бр.58, моли варошког
Градоначелника, којим је пренета молба упућена Министарству унуташњих
послова, да благослови са препоруком даље отправити. Под бр.57 Арадском
варошком поглаварству ― kozigozgatasi bizottsag‖ се шаље молба ради милостиње
за зидање учитељског стана.
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- бр.62 – 20 септ.-На решење Арадгајског школског одбора држане
седнице у Арадгају 5 септ. 1899 год., шаље се месном поглаварству исказ о
дужницима који још никако нису уплатили на новозидање учитељског стана и
тако исто за учитељски и парохиски порез, умољавајући исто поглаварство да
исте изволи опоменути.
- бр. 24547-29 септ.- од Арадског варошког поглаварства-позива се месна
црквена обштина од Арадског варошког поглаварства да поднесе план и
предрачун за зидање учитељског стана ради припомоћи.
- бр.63- 27 септ.-На позив Арадског краљевског варошког поглаварства
―Torvenyhatosagi biyottsag‖, шаље се један план од учитељског стана ,а тако исто
и један примерак од разбачаја.
- бр. 22187-1 окт- од Министарства Богочасти и јавне наставе-Натраг се
шаље молба у коју смо умолили мин.Б.и ЈН да нам дозволе да се по једним упути.
општини молбом обратимо ради припомоћи . Не одобрава нам
- бр.74-15 окт- Славној Конзисторији у Темишвару даје се на знање да је
новозидани учутељски стан готов, и да благоизволе једног члана изаслати када
буде предан исти стан.
- бр.21о-31окт- од управног одбора у Араду-Арадска срп. Прав.црквена
општина извештава месни одбор да је определила за зидање учитељског стана 25
форинта, и коју своту иста односна месна црквена обштина може подићи
- бр А1524-17 нов. –од Еп.А.О.у Тем.-Јавља се месној Црквеној општини
да Еп власт неће од своје стране никога изаслати на колаудацију тамошњега
новог учитељског стана.
- бр 80-28 нов.- Арадском краљ. Варошком поглаварству се јавља да је
новозидани учитељски стан готов и моли се да изађе комисија да прегледа и тако
исто и опраштај од порције се моли.
- бр. 30481-8 дец.-од Арадског Крљевког варошног поглаварстваИзвештава се месна Црквена обштина од стране Арад.Краљ. варошког
поглаварства да је комисија прегледала новозидани учитељски стан и да се може
становати у њему.
- бр.32172-13 дец-од Арадског варошког поглаварства- Месној Црквеној
општини се на знање ставња да је опроштена од државне порције новозидани
учитењски стан.
- бр. 90-20 дец.- Арадском варошком поглаварству се шаље један исказ о
дужницима који дугују за зидање учитељског стана.
- бр.4- 9 јан- 1900- Господину Стевану Родићу се издаје једна обвезница
од 352 круне му дугује месна црквена обштина за зидање учитељског стана а која
је истављена до 20 авг. 1900 год. са 6% каматом.
- бр 14-30 јан.-исти Славном српском школском одбору у Темишвару се
шаље комплет рачун од новозиданог стана на преглед и одобравање са свим
документима и признаницама заједно.
- бр22.-2 март-исто-Славном Еп.Ш.О. се шалу два комада рачуна са свим
признаницама и документима о зидању учитељског стана одобрења ради.
-бр. 33-31 март-исто- Славном Срп.Адм.О. се шаље два комада исказа о
дужницима од црквео школског приреза и од новозиданог учитељског стана
умољавајући да иста исказа Арад. варошк. поглаваству пошаље да би се исти дуг
утерао.
46

- бр. А 730 -8 авг.- од Срп. Адм.О. из Тем- Враћају се натраг месној
црквеној општини рачуни
од новозиданог учитељског стана и оправке
парохиског дома са одобрењем

О ЖИВОТУ И РАДУ ШКОЛЕ У АРАД ГАЈУ
- бр. Еп 722-29 март- од Еп,Срп.Ш.О.Тем- ПОЗИВАЈУ СВИ МЕСНИ
ШКОЛСКИ ОДБОРИ ДА КАКО САМИ, ТАКО И ПУТЕМ УЧИТЕЉА И
ДЕЦЕ ШИРЕ У НАРОДУ ОНУ СРПСКУ ПОСЛОВИЦУ КОЈА КАЖЕ “
РУКА РУКУ МИЈЕ ОБРАЗ ОБАДВИЈЕ “
-1890 бр 449-890 од Епархиског школског одбора Темишварског ( Еп.Ш.О.Тем.)
Ради статистичог пописа за 1890 год. Ако би високим Министарским налогом и
учитељи у том пописивању суделовали наставу не пропусте
- 1893-Под бр Етт 205 из 19 Маја Ен.Ш.О.Тем.-―Проглас ― Срп. Народног црвеног
школског савета у Карловци, ради прилога новчаног за умножење фонда
СВ.Саве.
- 1896 година – Се дају нове наредбе у вези извештаји о стaњу школства по
полумесечним,масечним, тромесечним и полугодишњим извештајима и о
плаћању дугова или нормалних обавеза према институцијама државе или цркве.
Ти документи се налазе у деловоднику сваке године од сада.Такође ,по неком
реду се контролишу и финансијски документи од стране МесногЦрквено
Школског Одбора, а периоднично од стране Епархиског Школског Одбора
Темишварског, па и од стране финансије Краљевског града Арада.
1897- бр 1.-25 феб од стране Цр.Ш. О. Из Темишварског Моноштура-подписује
Миливој Бурназ, председник. Умољава Цр.Ш.О. Тем. Моноштура ову Црк. Ш. О.
Арадгајску,
преко
Часне
Конзисторије
наше
Темишварске,ради
припомоћи.Њихова Света Црква , која дугује Романима због оделења међу них
Срба од Романа.
бр 114 од 11јула- од протопрезвитера Арадског-госп. Јован НоваковићВисокопречасни Господин Јован Новаковић, протопрезвитер Арадски, извештава
ову општину и упућују је да по могућству од појединих скупљати прилог за
учитељску школу у Пакрацу,Славонија,на преосвесћеног господина Мирона
Николоћа.Епископ Пакрачког послати изволе
1898 – бр 91-19-31 март , Еп.Ш.О.Тем- Негова преузвишеност,Кр.Уг. Министар
богочасти и јавне наставе, својим дописом бр 13724 од 28 феб 1898 год,,налог је
решио, да за 11 април,30Март по нашем,има се свечаност одржати за слободу и
права, без разлике вероисповести наше,царевине и краљевине под краља
Фердинанда Vсакулонирана,ради тога има се тог дана Светковина одржати и
молебетије у Свет. Цркви Богу принети.
-Еп 284 -18-30 јуна-Његово благородијеГ..Јован Поповић, референт, јавља да
се у смислу 24 за школе уредба по оним општинама у којима се налаже по једна
школа( мешовита) учини нужна расположења, како би женска деца у ручном
раду настављала,предла же да такову наименовати може, у првом реду поверити
супругу свогдашњег учитеља, ако пак ова и о буди каквог неспособна буде нек се
за то друга способна женска нађе. Награда за труд имала би оно , као за повторну
школу
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1899 - бр. 37- 4 јуна- шаље се –Славноји Конзисторији се даје на знање да ће се
овогодишњи испити на овдашњој школи 10 јуна 1899 год по старом календару
одржати .
- бр. 42 – 3 јула-Издата фасија односно колика је учитељска фиксана плата
и каквог све дохотка има и послато Арадском жупанијском управном одбору.
- бр. А. 803-7 јула- од Еп Административног О.Тем.-Упућују се подручне
срп.прав. општине да своје цркве, школе, парох. Домове, друге опште зграде,
црквене ствари, књиге, школска учила и остале покретности исклучиво код мађфранц. Осигуравајућег друштва осигуравају.
- бр.575-4.авг.- од Еп.Ш.О.Тем-Наручује се свим подручним црквеношколским општинама, да се неоспособљеним , односно привременим учитељима
(учитељицама) накнадно издају берива.
- бр.564-2.септ.- од Еп.Ш.О.Тем.- Нарећује се свим школским одборима,
управитељствима ,учитељима, и учитељицама под претњу званичне
одговорности да се у будуће призивање ,то јест знак частнога крста, не произвађа
по старим , него по новим.
- бр.790-20 септ.- од Еп.Ш.О.у Тем.-Позивају се све школске обштине да не
изоставно поднесу пријаву Еп.Ш.О. јели се отворио V и VI разред, дали се држи
пофторна школа, колико и који има уписано деце, јесу ли сва деца уписана и
имају ли сви учебну опрему.
- бр.64 – 3 окт.- Еп.Ш.О. у Темишвару је јавила да на месној српској
православној школи само три разреда постоје и да ће се отворити до године IV а
затим пак Vи VI.
- бр 1098 -20 окт.-од Еп.Адм.Одбора у тем.-Обавештавају се месна
црквена обштина са упутством да се за сваки поједини тас има засебан рачун
водити, починући од 1 јан 1900 год. тако да приходи од I таса иду у корист
дотичне цркве, прилоги II таса у корист срп. нар. Цркв. Криликалном школском
фонду, и прилог III таса у корист срп.нар.црквеног школског фонда , и сваке
конце године исте приходе у Криликални фонд у Карловцима непосредно унети.
- бр. 86- 28 нов.- На решење слав. Еп. Ш.О Тем. Јавља се да се није отворио
Vи VI пазред, на месној школи и да се одржава пофторна школа и то по два сата
недељно.
- бре.677-28 дец- од Еп.Ш.О.из тем.-Наређује се свим школским одборима
изнова, да се имају сва потребна школска учила набавити а тако исто и
сиромашној деци књиге набавити из годишњег школског прихода.
- бр.97-30 дец- На решење Славног Еп.Ш.О. бр.9211-1899 јавља се истом
одбору да је месни школски одбор решио да се у будуће два пута одржи
пофторна школа .
1900 - бр.А 63- 1 maрт-од А.Еп.Ш О- наређује се месном школском одбору да
се има у виду о преузетом раду и похађање потфорне школе тачан дневник
водити и да се деца морају пријављивати политичној власти ради казне. Даље се
наређује да се по приликама има прво I разред мешовит и тако даље постепено,одређује се пак даље да се има попречно месечно по једна седница одржати.
- бр. 68,69-1 март. Од А.Еп.Ш.О. – Наређује се месном црквено
школском одбору да у року од месец дана пријави како се плаћа школски прирез,
по каквом кључу, колико је иметак у православних Срба и колико је дугом
обтерећено. Исто
наређује се свима наставницима да под званичном
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одговорношћу најкасније трећег пријаве епархиском школском одбору ако дотле
још нису сву месечну плату примали- бр.3б1 -7 јуна и 449 -7 јула- од Еп.Ш.О.Тем препоручује се дело Јована
Констатантиновића Тонално српско православно појање, а тако исто и лист
Баштован, учитеља Ђоке Михаиловића која свака школа мора имати.
У другом писму, позивају се сви месни школски одбори да књигу Православна
хришћанска наука, од Јована Бороте, окружног презвитера Старобечејског у
вишем броју набави и о годишњим испитима доброј зрелијој деци као награду
раздају.
-бр. 63-23 јулиа-исти-Славном Срп.Ш.О.у Тем. Се одговара у погледу
отварања још једне школе односно да месна црквена обштина није у стању да
отвори
- бр.598-10 септ.- од Еп.Ш.О.Тем-Обљавујесе свима месним школским
општинама да припазе при купљају учила и других школских потреба, те да иста
само из домаћих производа набаве.
Даје се на знање свим школским одборима да је Високославни Саборни
Одбор одобрио да се штица за 2 разред , може добити за 4 круне у манастирској
штампарији у Карловцима а тако исто се препоручује свима школским одборима
да Малу катавасију из исте штампарије могу набавити и да се употребљају
никако друге.
-бр. 1281-31 окт. Еп А.Ш.О.Тем.- Позива се месна црквена општина да за
време наступајућих великих празника трипут пронесе тас у корист српског
учитељског конвикта ( интернат) у Новом Саду и скупљен новац као свој дар
поштанском упутницом непосредно управи истог конвикта пошаље.
- бр .87о- 16 нов- од Еп .Ш.О.Тем – Наређује се свим месним школским
одборим, да путем скупштина а и иначе свим Србима објаве да који издржавају
своју вероисповедну школу нису дужни допринети ништа ради издржавање
комоналних школа.
- бр.978 – 29 нов.-од Еп Ш.О.Тем.- Упућује се месни школски одбор на
члан XVII у погледу допуста учитеља који буду одређени за обављање народа за
1901 год, који попис се има од 3-9 јануара по новим обавити.
- бр.1023- 29 нов.- од Еп.Ш.О.Тем- Позивају се сви месни школски
одбори да неодложно пријаве ако је пре 1868 год. или после политична општина
издржавала српску вероисповедну школу и ако је издржавала зашто је то у
припомоћ претворила.
1901
- бр. 12. 8 март- Од стране црквеног школског одбора месног а 19
марта од стране месне скупштиме а 25 марта од стране славног Еп Адм О.
прегледају се рачуни са свим признаницама и документима заједно, старатеља
Светозара Остојина од 1900 и од стране истих одбора иста се рачуна, признаница
и документи потврђују.
- бр.24 -22 март- Молба се шаље Славном Еп.Ш.О. у погледу прекидања
пофторне школе због неуредног похађања месне пофторне школе деце.
- бр 25-23 март. Саставља се изказ од дужника црквеној парохији и
учитељу од 1899 и 1900 год.,а са бр.26 исти изказ се шаље Славно Ен.Адм.О. у
Тем, са молбом да исти исказ Арадском варошком поглаварству поднесе ради
утеривања.
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- бр 34-12 апр- Славном Арадск. срезу учитељском збору се шаље
извина да не може месни учитељ у збор у Мађ. Чанаду посетити.
- бр.54-3 јуниа- Славном Еп.Ш.О.Тем. се јавља и на знање ставља да ће
овогодишњи школски испити на овдашњој срп. прав. Вероисповедној
четириразредној школи 30 јуниа пре подне одржати.
- бр 66-17 јуни- Месно парохиско звање се умољава од стране
школског одбора да за 1901-1902 попише школско обвезену децу.
-бр. 81-31 окт- Арадском варошком школс. Одбору се шаље прво
годишњи извештај за школску год 1901-1902 о похађању месне школс деце, а са
бр 82 исти извештај се шаље и Арадском Краљеском државном надзорништу
школа.
- бр 97-29 ноб- У два примерака се стављу Допуна инвентара школског
иметка за 1901 год Слав,Еп.Адм.О.ради даљег поступка.
- бр.5265 – У верном препису извод од земље, то јест два и по ланца од
грунтовног звања ( кадастра) што је поклонио месни житељ Урош Нецин
цркв.школс.обштини за издржавање месне срп.прав. вер.учитеља.
1902
- бр. К 389 -23 јула- од Еп конзисторија-препоручује се свим
подручним прав. Срп. црквеним обштинама да за школску младеж набави
Апостоле и Еванђелие од Василија Николаевића пароха иришког .
-бр,16892-27јули –од Арадског варошког поглаварства Јавља се од
стране варошког инжинирском заводу да је школска башта премерена са ритом
заједно и опомиња да што пре заградити.
- бр 92 -2 март- од Еп.Ш.О.Тем- Извештавају се сви школски одбори
да учитељи у смислу 17 члана Дисциплинског Правила нису дужни никакве
појачке функције бесплатно вршити.
- бр 44 -7 март – од Еп.Ш.О.Тем.- -наређује се свим месним школским
одборима да набаве за децу и учитеља сто ка. дрв. при хладним временима при
погребима.
- 28 авг Андрија Божин, привремени учитељ моли од црквене обштине
припомоћ за свог сина који похађа срп.учитељску сколу у Сомбору- Божин
Нистор 1903-1904
- 492 -27 јуна – од Еп.Ш.О Тем- саобштава се свим . Школским
одборима да у случају где је болестан учитељ да се има одма Еп власти јавити.
- 683-3окт. Од Еп.Ш.О.Тем- строго се наређује учитељству по налогу
министерове ,да поједине фирме или њихови производи у школама препурочују.
- 815 -29 сеп-од Еп Адм О.Тем. –Извештавају се сви школски одбори и
уједно строго се забрањује истицање будикаквих изборних застава на школским
зградама..
- бр 835 3 окт- од Еп.Ш.О.Тем- ставља се на знање свим месним
школским одборима ако би био месни учитељ дуже времана болестан да се има
помоћнику узети и да је истом помоћнику најмања плата , стан , огрев, башта и
400 круна
У записнику 1926- 1937, са састанка црквеног одбора а где су били присутни и
школски одборници има мало проблема око школе.Нова зграда и школе и
учитељски стан нису дале неке веће проблеме на нивоу одбора. У том периоду
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само финансије, њихова набавка, плаћање пореза, огрев, плата учитеља , то су
биле главне проблеме, али има и по један изузетак.
- бр 32- 26.12.1926 Светозар Стефанов подпредседник предлаже пошто више
општинара потужили се који имају своју децу у редовној школи да због тучања и
пазрањених деца по руци који и са лечником може се посведочавати принуђен
сам био да сазовем ужи одбор у школи уверити се тиме грних тучења деце.
Пошто и по имену да су наши општинари и родитељи деца своју децу из школе
извадити и дати у румунским школама . То се ужи одбор сакупио и уверио да је
то заиста бивало су присутни горенаведени, и уверили се од деце по руци рањени
од тучења. На пример Јефта Сечански,син Милутина Сечанског, Марија
Стефанов, кћи Јосифа Стефаног, Јован Катић, син Миливоја Катића, за
сведочанство, који су изостали от тучења , на пример кћи Душана Шедића, кћи
Младена Петровића, синчић Јоце Влајкова. Присутни чланови одбора
замољавали господина учитеља да им докаже зашто тако поступа гордо са
школским ђацима, Г. Учитељ изјавиши се да зато због што овде деца су сељаци
није варош и су деца дивија зато он тако поступа.
Решење Присутни чланови ужег одбора решавају да се сазове Црквени Школски
Одбор и донесе решење због и тих изговара што на више места изјавившнесе да
нема бога и других ставари шта се све може посведочавити.
- бр 46-1928 – Председник саобштава одбору, како у благајнама нема новаца а
треба учитељу издати плату његову, која му није од месеца Јула исплаћена, те
зато треба свота од неких 16000- 18000 леја , даље треба набавити дрво, огрев за
школу, учитеља и свештеника, који би био, један вагон дрва, те би зато опет
требало издати неких 5000- 7000 леја.
Решење : Саобштење предцедниково узима се на знње. После дужега саветовања,
целокупни одбор прима и усвоја предлог председника и Г. Свештеника, да се из
којега новчаног завода подиже свота од 30000 леја, а за покриће исте да се одреди
нови разред, који би био овакав : Они који имају преко 10 ланаца земље, да
плате- 200 леја. Они који имају од 5 до 10 ланаца земље , да плате по 150 леја.
Они који имају до 5 ланаца земље, да плате 100 леја. Они који немају земље, само
кућу, да плате 50 леја. Занатлије да плате 100 леја.
Упућуји председника и перовођу да овај закључак као предлог одбора, пренесу
црквеној скупштини на решавање.
бр. 53-1928 – ( има везе са бројем 46 )-Чита се допис Сл.Еп.Ш.О.), у ствари
исплате учитељу заостала неисплаћена берила као и одштету за стан, јер ће се
противно на терет председника и Ц. општине одредити адм. одговорност.
Учитељ Иван Ракић, предвидећи тешко материјално стање црк. Општине,
одустаје од потраживања свога за стан од црк.опстине, но једно с'тим да му црк.
Општина у будуће редовно издаје припадајућа му берила.
Да видимо како је било новчано школскод фонда за целу 1928 годину.
- бр. 28 -1929- Подпредцедник изнесе на дневни ред прегледање цркв.ооштини
школске рачуне за 1928 .Позива Саву Попића да прикаже рачуне.
По прегледу школских рачуна , одбор је нашао да су тачно вођени, те је
пронашао да је за целу 1928 годину целокупни
приход - 76.456,37 леја
расход - 71.272,00 леја
вишак 5.184,37 леја
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Начин на који се тај новац окупио се видло у одредби која се односила на тас. А
били су и други начини за окупљање новаца за разне активности и радове. За
школу један од њих је и школски фонд, који постоји и данас.
Под бр. 32- 1929 – Сава Попић изнесе стање , за примање рачуна у школски
фонд.
Одбор прегледа све рачуне школског фонда и нашао је
приход за целу 1928 годину- 8288,75 леја
расход
- 6037,50 леја
вишак
- 2251,25 леја
- бр. 34-1929 – Иван Ракић учитељ поднесе црк- одбору ствар како је забава о
Св. Сави завршила, па подноси рачун, да је целокупно примање било-4951 леја, а
издавање 4337 леја, вишак 614 леја. Моли одбор да одреди , коме да се овај новац
предаје.
-бр. 51-1929- Председник саопштава одбору, да се приближује , празник
'''Преображење Господње'' који је уједно заштитник овдашњег Храма, па будући
да је тога дана црквена слава, да се умоли и изабере један члан ове црк- општине,
да се славскога кума прими и све потребно спреми за резање славског колача.
Читајучи записник до 1937 године, нашо сам и друге белешке које су у главном у
вези цркве. Једини случајеви који су скренули пажну су били у вези новца.
Мало горје сте видли један пример о трошку, а сад, би вам предложио један
комплетатан ''Буџет ''за 1937. годину.
- бр. 56 1936- Потпредцедник позива присутне да саставе прорачун за 1937 г.
Пошто су сви ( одборници) за лански прорачун, према томе за Српску прав. цркв.
општину прерачун је следечи :
Расход
приход
1. свештенику плату
14.000 л.
од 180 брачна пара по 38 леја = 6.840 л.
2.
''
паушал
400
2. од 210 домова
38
= 7.980
3.
''
1 кв. дрва
1000
3. од 500 ланца земље 20 = 10.000
4. протопрезв. проценат
720
4. црквене земље
= 15.000
5. верозаконски прирез
1214
5. припомоћ од варошког
6.
''
дуг
2000
школског одбора
= 20.000
7. државни порез
5000
6. од догов. Приреза
= 30.000
8. перовођина плата
2400
свега
86.994
9. за издржавање школе
52900
10. непредвиђени трошкови 4000
11. приход Еп. Фонду
1120
12.
''
( у име дуга)
2240
свега
86994 леја
А сад да видимо како школа подели својих 52900 леја.
Расход
1. учитељска плата
30.000 леја
2.
''
за 2,5 кв. дрва 2.500
3. дрва за школу
4.000
4. послузи
2.400
5. димничару
300
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6. Гласник- новина
480
7. званичне новине
220
8. за одржавање чистоће
1.500
9. оправке
10.000
10. непредвиђени трошкови 1.500
свега
52.900
Записник из периода 1937. до 1946. године , је шкрт у рубрици '' Кратак садржај
предмета у налогу и допису'' али осећамо да се приближава рат.
Школски живот, осим часова, се одвијао у примању и слању докумената према
државним и црквеним институција, у малом броју, а и давање сведоџби о
похађању школе ђацима, који су ту завршили 4 разред, а у ретким случејевима и
5 или 6 разред. Има и докумената у вези рата.
Обични документи, по школском закону, који морају се годишње предати, као:
упутства и мере уписивања школске деце. Позива се учитељ на збор
учитеља
- шаљу се упуства за оцењивање школске деце. Позивају се учитељи да
похађају учитељски курс који ће се одржати у Араду.
шаље се број уписане деце у нову школску годину
шаље решење и мере распореда часова
шаље препис записника о обављеној годишњој инспекцији
тражи извештај о школским уџбеницима
извештава се датум одржавање испита са школском децом
издаје се решење о одржавање испита са школском децом
- тражи број уписаних у 7 разред
- извештава да у срп. школ. нема 7 разред
- препоручују се књиге за школску библиотеку
- шаље школске Матице за завршену школску годину ради прегледања.
- Решење о држању Божићних и Ускршњих празника
Има и посебне информације, које сам мислио да су интересантне и корисне да их
знамо.
У периоду 1937-1938. године
- забрањује се употреба уџбеника југословенских организација.
позивају се Ц.О. да потпишу стечај на учитељском месту.
- именовање учитеља за 1937-1938. годину
- Reviz Scolar Arad – Позива се учитељ да своје молбе шаље јерархиским
путем и не директно министарству.
- удовољава се молба учитељице Н. Томин да остаје у учитељском стану до
20.09.1938.
- одбија се молба Невенке Попиан учитељице, да и надаље остане у Арад Гај
- тражи се званично одустајење од дрва. Одустаје од дрва у Чанаду у корист
г.Војновича
У школској години,1938-1939. учитељ у Гају је био Јован Војновић. , а Невенка
Попиан у Чанаду.
забрањује се учитељима да су чланови ма какве политичке странке
- решење о предавању румунског језика у 3,4,5,6,7,разреду
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-

позивају се школски лечници да савесно прегледају школску децу , која су
одређена да суделују приликом националног празника, као ― Strajeri ―
позивају се југословенски учитељи да положе испит из нац. предмета.
одбија набавка песка за оправку свињца

У пориоду 1940 – 1941. године.
-

Позивају се југословенски учитељи да положе испит из нац. предмета.
Решење о замени учитеља војника
Пита се дали школа има право јавности
Извештава се да школе имају право јавности.
Министарство Просвете издаје ауторизациу за рад учитељице Невенке
Попиан
Пошаље
се
трошковник
комисије
за
унапређење
учитеља
позива се учитељ да набави за школску децу ђачке књижице
Шаљу се 10 пари вунених чарапа за војску
Извештава се да госпођа учитељица Невенка Попиан оцењена са оценом ''
врло добро ''
Извештава се учитељица да ће јој се од плате одбити дуг за '' Гласник '' у
износу од 156о леја
Забрањује се уписивање јеврејске деце, како у државним тако и у црквеним
школама

У периоду 1942 – 1944.
- Да би се спречило ширење тифуса, наређује се да мушкарце ошишају (
1941 )
- Забрањује се чиновницима да одају званичне тајне
- Позива се учитељи да своје молбе упућене војним властима шаље путем
М.О.Н.Т- а
- Позива се учитељи да изврше све наредбе за газ одбрану
- Дозвољава узимање у школи деце крштених јевреја
- Решење о држању '' Недеље чистоће ''
- Обуставља се скупљање прилога за српске заробљенике
- Наређује се оснивање ђачког хора
- Господин Марешал Антонеску жели да се укаже особита пажња
инвалидима и онима који су раније умрли на фронту.
- Позивају се учитељи да један део своје плате уступе држави као зајам
- Позивају се учитељи и свештеници да се побрину за уређење гробова
- наређује се школама да саставе план за одбрану у случају ваздушних
напада.
- Наређује се свештеницима да замењају, бесплатно, учитеље који су на
војну дужност
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После рата, са новим школским законима, ствари су се променуле. Ако пре,
видели смо, да је било забрањено политичко опредељење учитеља, сада тај је
био одлучан потез у активности учитељског кадра, а и у обстанку школа.
У '' procese Verbale de Inspectie ― –(Записник о инспекцијама) инспектори су
редовно посећивали школе, па токо и Српску основну Школу бр .14
Српски одсек из Арад Гаја , и писали извештаје, или рапорте о ономе шта су
запазили.

''Подписници овог записника, Ривиш
Иоан и Тодосије Иоан, 9 феб .1957.
године смо били у контроли активности
Српске Школе бр. 14 из Арад Гаја, коју
води друг учитељ и директор Владимир
Гајин, квалификован учитељ. Присутни
су 10 ђака. Проценат 100%.Учење се
спроводи по плану који учитељ га
направи за све предмете
одређене
школама са 4 разреда........
Ученици читају добро српски а и
румунски, а тамо ди греше учитељ и
поправи, им објашњава ди је гршка.
И у математици су били хваљени ђаци.
Али писање је ружно, а свеске су
неуредне...''
Инспекције су биле честе. Биле су
похфале, али и критике. Били су
инспектори и ....инспектори. На жалост
после једне такве инспекције, у сред
тромесечја Српска школа из Арад Гаја
је... нестала.
Тај записник ни сам га нашо, али он
постоји негде...'' дигоћ '' по гајском.
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УЧИТЕЉИ ШКОЛЕ
АРОН ТИМОТИЋ ( 1832- 13.06.1908. )
Био је учитељ у период од 1870. до 1877. године.
Рођен је у Батањи.
На почетку 9. деценије XIX века, када је био већ у мировини, његово
материјално стање је био лоше.Поднео је више молбе епархији за неку службу,
али огвор је био: ―1893- бр етт565.604 16 децембер- Ен.Ш.О Тем.Извештајем
управног Кр. Града Арада-на изјаву чланова црквене општине упућен г.Арону
Тимотићу, учитељ Арад Гајски, мировину, кроз Кр школско надзорништву
Арадске жупаније потражети не пропусти‖
Не дуго после овог писма долази наредба од стране Епархијског Школског
Одбора у Темишвару ( Еп.Ш.О.Тем.) ЕМО 4- 24 феб 1894 године-―Наредба
високог Краљевског Угарског Министарства Богочести и јавне наставе наређује
да је минимум плате вероисповедном учитеском особљу 300 фор. И да се свака
општина за мировину учитеља свога, кроз одређени Одбор( од министарства )
постарати има.‖
Становао је у Гају, Чорда улици бр. 8
1896 . био је појац у цркви. Заменио је учитељицу Катерину Радослављевић,
и то на захтев месног црквеног одбора, који није био за то да женска
буде појац.
1900. године- бр.3-4 јан-Арадгајска срп.Ш.Ц.О. господину Арону Тимотићу
умировљеном срп, нар. учитељу на знање се ставља да је месни црквени
одбор у седници својој 2. јануара изабрао за школског старатеља.
Умро је 13. јуна 1908. у Арад -Гају где је био и сахрањен.
―После Арона Тимотића, био је изабран за учитеља Ђура Мириовић, који је
наводно 1871. добио од школе у Сомбору учитељску диплому, а после отправљао
учитељску дужност у Србији,.Но одмах по избору на тражење управног одбора
града Арада, после писма Еп.Ш.О.у Темишвару, морао је да напусти место,
будући да поменути учитељ није знао маџарски језик и није могао да докаже
своје учитељско оспособљење.‖ Пише свештеник Најдан.
У евиденцији школе из Сомбора, у години 1871. нису били апсолвенти, пошто
школа је продужена од две на три године.
ПЕТАР МИРКОВИЋ
Био је учитељ у период од 1887 до Јануар 1895.
1895 –бр 21-895-22 Јануара, Ванредна Скупштинска седница у Арад-Гају( )Записник почим је ова месма вероисповедна школа цркв. печатом затворена
била, решено је да се умоли Пречасна Конзисторија администратора Самуила
Поповића уклонити са ове парохије, и одбија се препорука Епарх. референта ради
постављења учитељице с разлога Црквеног појања у Цркву, и да се умоли
Сл.Епар.Шк. Одбор за ваљану учитељску снагу.
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Одговор Еп.Ш.О.Тем.. под бр. 11,12,21 -26 Јан-Дописом управног Одбора сл. Кр.
Града Арада, решењем Ен.Ш.О.Тем, одбијен је Ђура Мирковић од вршења
службе учитељске, и поставља се учитељица гђица Софија Клицина.
СОФИЈА КЛИЦИН
Била је учитељица у период од Јануар 1895 до крај школске године 1895.
Привремена учитељица , је завршила учитељску школу у Вршцу.
ВЛАДИМИР РАДОСАВЉЕВИЋ
Био је учитељ у период 1896- 1899 - Немано податке
МОЈСИЈЕ СТОЈИН
Био је учитељ у период од 1888 до 1889
-Еп 285-18-30 јуна- Господин референт Јован Поповић строго ставља месном
цр.шкл. одбору да пази да ли учитељ све прописане предмете предаје у школи,
по наставном плану, па за престојећу годину 1898-99 оставе и напишу у три
равна примерака наставне планове за своје школе и да донесу на одобрење
најдаље до 1 Августа. Један примерак остане код нас, а два примерака вратиће
се месном одбору, да један задрже одбор, а један учитељу.
- бр 21 пошаље Месни Школски Одбор Арад Гајски –Еп.Ш.О.Тем-Месни
Црк.Ш.О.Арад Гајски пошаље ту молбу, ради не уважења Г Епарх. Референта,
који је препоручио такавог при правника овој општини. Да учетеља који није
способан за нашу школу, но моли С.Е.Одбор да и за даље остане досадашњи наш
учитељ нејмање за још1898-9 год, Г Мојсије Стојин као учитељ.
Био је премештем у Краљевце.
МЛАДЕН СТЕВАН БАЈИЋ
Био је учитељ у перид од 1898 до 1902
Рођен у Куману.
Радио је као учитељ од 1 децембра 1898 године када свој предходник, Мојсије
Стојин је био премештен у Краљевце. Као скоро сви учитељи био је и перовођа,
месног Црквеног Школског Одбора. Из ових бележница који је он написао види
се његов лепи и коректан рукопис.
Периодично,сваког тромесечја, учитељ Младен Бајић је примио на његов захтев,
од Арад-Гајског Српског Православног Црквеног Школског Обдора:
―Г. Младену Св. Бајићу ,месном учитељу се издаје сведоџба од када је наступио
овде и за то време како се владао''.
Доле , видите под бројевима 71и 72 из регистра дописа и налога, документи од
горе наведеног Одбора, потребни за дозволу примања на Сомборску учитељску
школу.
- бр.71 и 72-10 окт- исто- Господину Младену Св. Бајићу учитељу се на
захтевање издаје званична сведоџба,а иста сводоџба се шаље на високославни
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саборски одбор ради дозволе за месног учитеља за упит оспособљење на
Сомборској српској учитељској школи.
А под бр 43 -15 мај- Славном Еп.Ш.О.Тем. се јавља осуство месног учитеља
Младена Бајића ради полагања учитељских способности, на Сомборску школу
,коју је завршио

ДУШАН ПОПОВИЋ
Био је учитељ од 1902. до 1904. годиве
И он је био ђак Сомборске учитељске Школе коју је завршио 1886-1887. године,
( под бр. 25 страна 610 )
КАТЕРИНА РАДОВАНОВИЋ
Катерина Радовановић, апсолвен Сомборске учитељске школе 1903-1904 (под бр.
34, страна 616.) била је привремена учителица 1904. и 1905. године. У том
периоду, кратко време била је и појац у цркви, али на молбу Црквеног Одбора
1905. на њено место је дошао Арон Тимотић.
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Као привремени учитељи, у то исто време , по бележнику Светозара Нјдана,били
су Богдан Новаков и Ђорђе Алексијевић.
ЂОРЂЕ АЛЕКСИЈЕВИЋ
Био је учитељ у период од 1904 до1906
Ђорђе Алексијевић је завршио учитељску школу у Сомбору год 1904-1905,под
бр. 1, страна 616
У школској години 1904-1905. и 1905-1906. био је учитељ са пуним правима у
Арад Гају. У периоду 1902 до 1904 је слижио само као привремени учитељ.
ХРИСТОФОР КОЈИЋ
Био је учитељ у период од 1906 до 1922
Рођен је у Мађарском Чанаду 1886. године., отац Александар, а мати Персида
Малацков.
После завршене учитељске школе у Сомбору , 1906, под бр.23, добио је место
учитеља у Арад Гају и ту је службовао пуних 16 година.

Оженио се са Гајчанком Клементином Маринков, кћи Пере Маринкова иМилице
,рођ Бајићћ 20. апрола 1910. године, а кума им је била супруга гајског тадашњег
пароха, Јулиана Адамовић и Гајчанин Иван Иванов.
На жалост прва три детета , два сина и једна кћерка су
рано умрли, али следећа три, сви синови, прва два Ива и,
Александар- Саша роћени су у Гају, трећи - Стеван, су
преживели, и ако, заједно са оцем су имали доста тешких
година. Сва три сина су прешли у Југославију .
Веома често су долазили у Гај, цела породица, а деца су
се играла заједно , а најближи Гајчанима који још живе је
био ,нормално, Стеван.
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Ми , да кажем, рођени до 1960, га тувимо, мали, са брадом, мало болешлив. Сви
смо га називали попа Којићом.
После Гаја ,био је учитељ 1923-1926. и 1928 до1933. ** а и свештеник, а зaтим
свештеник у Торњи .
Умро је 1961. године, како се види у одломку из протокола Арад Гајске цркве.
Сахрењен је на Арадгајском гробљу.

Поштовање према учитељу Христофору Којићу се види и из
―- бр 48-1927-Потпредцедник, Светозар Стефанов, предлаже присутним
одборницима ,да се врати натраг Госп. Христофору Којићу сав новац , који је дао
св. Цркви услед погреба своје супруге, у знак захфалности и поштовања према
њему, пошто је овде дуго година учитељ био.
Решење : Присутни одборници примају овај предлог, те једногласно решавају , да
се новац врати натраг,да би Гос.Хр.Којић располагао како за добро нађе.‖

Слике са крста подигнут од синова , мајци Клемантини и оцу Христофору
У времену када је учитељ Хрисрофор Којић био у Гају, десила се и драма
интернираца у Арадској тврђави.Та драма,је била приказана на изложби слика у
Музеју Војводине 1994. године, а католог Логор у Араду 1914-1918 је припремио
господин Божидар Панић. На том догађају био сам и ја присутан, поред других
Гајчана, Арађана и Темишвараца,
За време припрема отварања изложбе, где црквени хор из Гаја је требало да
поји, и поред њеног великог значаје , за нас Гајчане су били још два тренутка за
које бих хтео да вам скренем пожњу.
Први ми се десио мени. Пошто у то време сам имао доста активности у Новом
Саду, у току припрема сам посматрао улаз, да видим ако неко од мојих познатих
не дође. Видим да један мало старији господин, памтим, са шеширом, као да
тражи неког, а пошто и ја сам био пажљив према улазу, ми се приближио и пита,
по мом памћењу: - Дали сте ви из Арада ?
60

- Дали сте ви син попа Којића, питам и ја. Пре поласка на пут, мама ми је рекла
да ако је јављено преко новина сигурно ће доћи Стеван.

Слика из Сремских Карловца: Тоша Селичан,Здравко Милин,Пера Пајин,Петар
Станојев,Тирсин Владимир,Миливој Живањелов,Илија Путић, Драга Мирјанић,
Јован Шандић, Лолић, Божидар Панић, Лубомор Шндић, ,Сима Жарко.
- О дакле знате ?
- Мама ми је рекла да сигурно ћете доћи. Моја мама је Ђурђевка Живањелов, а
тамо у хору је Миливој, њен брат, оно је Владимир Арсенов, па Јован син Саве
Шандића, па .. проба хора се завршила, а, Стеван је журио да се поздрави са
својим ..Гајчанима.
Причајући то Јовану Шандићу, он настави са ― Када смо изашли из сале, која је
имале стаклене зидове, да се поздравимо са Стеваном, један седокоси господин
ми се обрати
-Молим Вас за једно питање. Видим да сте са хора из Арад Гаја. Ја сам
академик..., па имам задатак да вам се обраћам са захвалицом за појање, али ..ето
од два дана, ја и моји колеге не знамо како, а оно.. члановима црквеног хора је
мало...како вас називају
- Па једноставно ГАЈЧАНИ.
- ...а ми од два дана....''
Тада ми се вратио у памет један разговор из аутобуса, госпадина Панића и
доктора Томића, при повратаку кући ...Гајчани,..Гајани.. можда ипак Гајчани,
а..ја о мојим мислима ,па у срцу,... како лепо звучи ..ГАЈЧАНИ.

Зашто о Гајчанима? Зашто о

Школи?Зашто о Ћирилици?

Па зато што српска ћирилица значи Срби, српство... а школа , то су ученици, они
који уче ћирилична слова.. а то скупа у једном месту значе људи тог места. А ако
је то у Гају, значи да су то Гајчани !...и ја, моји родитељи, па дедови и баке, па
прадедови, чукундеде, па... они први, дошли Сеобама, дошли са породицама, са
ниховом бедом и сиромаштвом, боси, али прави, мудри и смели, борили су се и
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изборили за њихову и нашу слободу, за веру ,али носили су и уверење да ће сва
зла победити, те ће се вратити у њиховим родним местима.
Није било да тако буде, један део Срба су наставили пут сеоба, а они који су овде
остали, су са њиним умом, душом и рукама дали живот једном новом месту где
да живе, које ће бранити ...а то је парче земље поред шумице, гаја....Тако смо
постали ми Гајчани.
У целом српском свету мало су они који нас познају.
КО СМО МИ ?!?
Па, ми, ови старији смо у главном деца паора, деца одрашћена поред ''шуштара'' у
којем су мама или баба музле краву, а ми смо пили оно вруће, живо млеко чија
нам је пена направила беле, лепе и богате бркове, а вечера нам је била исто
млеко, оно укисељено, које нам је доносило лак и пријатан сам. А сањали смо
њиве, где беремо лубенице, а она, моја лубеница, она на коју смо уболи печет
или са врхом ножа '' писали '' име. Када смо те лубенице брали, чудили смо се
како су оне '' мудре '' јер је њена лепа, црно-зелена кора јасно '' говорила ''о твом
имену писаном ћирилицом, који други нису познавали. Чинило нам се да су и
лубенице из наших њива училе и научиле '' ћирилицу''.
Зора тек што се спрема да нам се покаже, а Гајчани, као и остали паори, закачили
су кудељну торбу са јелом у лотре, па и крчаг с водом хладном, мало зоби за
коње. Осећам и сада мирис хлеба који је рано, пре поласка на њиву, баба из пећи
вадила.. Видим и сада и осећам укус оне моје мале лепиње, коју је баш за мене
спремила.. .. Па... дај бич Фрајли и Нади.. Напоље код шумице...тамо је било
место где лубенице су најбоље расле, овде у нашем гајском атару... а кола у
лаганом трапу, мало на бент, а после на земљани пут, поред већ старих ―баграна‖
напредују, баграна овог гаја, где, лишће зелено стоји као украс белом цвећу
младих ''баграна'' ове шумице. Топлина је све већа... под кола је топло..а гај ме
зове, хајде ....
А можда баш и та шумица је део шумице, или гаја, где су Срби, граничари,
лупали колац свог новог места.
Од оних не баш такви давни паора, су нарасле две или чак три генерације. Свака
од њих, се фали са децом или унуцима шта су они сада, где раде, који факултет
су завршила,..а можда му је најдраже оно да он, његов потомак ,поред онога што
је у животу успео, што говори још српски, долази данас на славу, на
Преображеније, овде у Гај, овде међу његове Гајчане.
Сав пун радости, уђе у собу...Да данас је слава! Мете воду да се угрије, узме са
дувара старо огледало, лагано тражи да пронађе најибољи угао да се у њему
види, на лицу има благ осмех..узима пензлу и сапун, сложи столицу,..вода је
млака...упали светлост..седне.. са руком тре већ давно необријану браду....
Некако , тамо у дубини срца мучила га, име са лубенице, та млада шума из
детињства...па писмо....
Нисам разбио огледало, и ако кандар сваки дан ме гледа један сед човек и пита
ме,... хеј млади ''багране'', диси ? Ди вам је шумица? Окренем главу, зажмурим ,
и видим стари и тврди багрем, сада багрем, висок, стар преко 300 година. Прошле
су га многе олује, па кише, па зиме, па врућина лета, има још по једну грану, па
ди и ди по један лист, а цвеће нигде. Волео сам да једем слатко багремово цвеће,
кад сам био мали , веровао сам да су неки бели јорговани, али..и ето се љушти и
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кожа, а када дува јачи ветар, шкрипи , да се све јежиш, па ....Боже да се не кида
грана.
А мало даље, видим опет старе багремове, све као мој, а..има по један где видим
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 по последњем
лишћу старог “Баграна”.
У последње време све више временских непогода су прешли преко наших
простора, па некако и наши багремови су у опасности. Треба некако ову шуму да
одржимо, па онда кад неки плод од ретких цветова ће осетити мирис багремовог
цвећа, сетиће се лепе шуме из дединих успомена која је некад красила овај
простор, сада старог Гаја, а да га изненадимо са призором једне нове младе шуме
, реалне или ..само баш и писане.
Одговор на сва три питања.
ИВАН РАКИЋ
Био је учитељ од 1923 до 1924 и од 1928 до1929 године
О Ивану Ракићу нам је причао његов унук, господин Белити ( Белић) Владимир.
― Мој ујаk је био учитељ у Гају у периоду 1923. до 1924. и 1928-1929. године,а у
међувремену је наставио свој рад у Печки, где му је ученица била и мања сестра,
то јест моја мама, а 1929. је прешао Мориш у Фенлаку и ту је остао до своје 78.
године. Пут из Печке до Фенлака прошао га је са бициклом, кроз шуму, затим са
скелом прешо у Банат, у Фенлак. Овде ја завршио свој учитељски рад у својој 78.
години. Одселио се затим у Наћфалу где је умро 1987. године.Имао је двоје деце,
девојку, која је била учитељица српске секције у Торњи све док се српска секција
није укинула, када је прешла да ради у румунским разредима. Сада живи у
Немачкој.
Друго дете, син Будимир, који је млад умро, био је универзитетски професор у
Темишвару, а чија се супруга, Немица одселила у Немачку, са њиховим исто два
детета, син и ћерка. Нажалост су прекинули везе са нама у домовини.
У том периоду ,моја мама Ђурђевка Живањелов, која је становала на Црквеној
улуци 123, веома близу школе и учитељског стана, а учитељу му је била драга, се
трудио да ја научи једну кратку песму. Ево је:
Имам жуте ципале
И сукњу на шпицеве
Па се шећем поред школе
Учитељ ме воле.
МИРА И ЈОВАН ДРАГОЈЕВИЋ
Две године, Мира 1929-1930, и Јован Драгојевић 1929-1931. били су учитељи у
Гају..Јован Драгојевић био је и свештеник у Гају , а до 1940. је предавао у школи
веронауку., када заједно са супругом,Миром су се вратили у Југославију.
'' Ову слику сам добијо од госпође Загорке Дамианове, удате Роман.
Приповетка Загорке Драганове
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У овоји слици смо ми, ученици већ у румунској школи, ''горе '' у Гају, на час
веронауке. Час на којим су били присутни ученици српске националности
румунске школе. Час је одржавао наш свештеник у то добо, Јован Драгојевић,
који је био и учитењ, заједно са попадијом Миром, пре наше учтељице Невенке.

1 – ред Веселин Кузманов,Загорка Сечански, Арсика Остојин,Драга
Поповић,Петар Поповић,Миодраг Тошић,
,
2 –ред Драгомир Ненадов,Владимир Арсенов,Љубица Рац,Олга Живојнов,
свештеник Јован Драгојевић, директор школе Загорка Драганова,Десанка
Остојин,Никола Рац,АнђелкоАрмацки
А Иванка Катић је даровала баријак,који и сад је присутан у цркви

Баријак Српског Певачког Друштва Слога
Арад-Гај 1936. 19- VIII
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Слика свештеник Јован Драгојевић, у средини ,са хористима
Добар и благ је био поп Јова,тако смо га ми звали.Тувим да у његово време се
оснивао и црквени хор.Слика
доле,
свештеник
Јован
Драгојевић, у средини ,са
хористима
Једне године, не тувим тачно
када, сам била кума на Савин
Дан.
Из цркве, после службе, са
литијама и колачем, а
свештеник под Небом, смо
дошли у школи.По целом
путу певали смо Химну
Светог Саве.Са нама су
дошли и одрасли, у главном наши родитељи . Овде, у школи се резо колач, и
саваки присутан је добио
кришку колача.Затим сваки
ученик је деклемовао песму
коју је учио за тај дан.Ја као
кума сам прва делклемовала.
Овде у овој мојој ташни, коју
видиш Љубомире, имам пуно
слика,а мислим да и други
сада стари људи из Гаја држе
те успомене, па би ти
показала неке ,које мислим
да само ја имам.
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Међу остале слике,сам избиро, једну из времена када је њен син Виорел био у
први разред српске школе,то су и
Mладен Катић, ,Виорел Роман, Ђурђевка
Коларов, Радмила Кузманов,Ружица Живањелов,Васика Лекин
И ја имам изненађење за Вас, слику, исто са Вашим сином кад међу тадашњим
дечацима у забавишту су били и Срби, то је било 1955. или 1956. године,међу
остале ВасикаНенадов, Радмила Кузманов, Олга Докманов, Бисерка Мурешан,
Ђурђевка Коларов
Забавиља у том времену је била госпођа Мулер, она која и пре двадесет и пет
године је била забавиља у
Гају, у истоји згради, у
улуцу Антон Панн , преко
пута државне школе зидане
одма после 1900. године од
талијанских
мајстора,
ди,после 1950. године је
премештен и српски, сада
разред.Ко су та деца ? Ни
они старији Гајчани нису се
препознали.
У период између два доласка
у Гају Ивана Ракића, били су сваке године нов учитељ. Доле видите детаље о
њима. Сви су били полазници српских учитељскиих течајева у Темишвару **
______________________________________________________________________
_
Име полазника
Место рођења
Течајеви
Година и место
1920 921 922 923 924 дипломирања
дипломирања
Ибан Ракић
Печка
I
II III IV V Темишвар 1926
Невенка Керпенишан Велики Семиклуш
I II III IV
Олга
Фердинандов
Арад
I
Илија
Дишић
Чанад
I II III IV V Темишвар 1926
Мирна Радин
Велики Симиклуш
I
II III
То је примолио Арадгајски Школски Одбор да се обрати одговорним вишим
одборима да нађу учитеља који да остане у Арад Гају дуже време. Тај учитељ је
била ушитељица

НЕВЕНКА ТОМИЋ, удата ПОПЈАН
Била је учитељица у переиоду 1931- 1938 и 1939 – 1950 године
НЕВЕНКА ПОПИАН – 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
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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 921 922 923 924
дипломорања
дипломорања
.............
Невенка Томић
Велика Кикинда
I
II III IV V Темишвар 1926
......................
______________________________________________________________________
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.
!931. године била је наименована у Арад Гај. Овде је учитељевала све до 1950.
године, када се преселила у Арад.
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.

Учитељица Невенка Попиан са ћерком Лучијом и сином Мирчом
Волела је своју децу али и школску децу, свом душом својом.
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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.

Са 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.
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.
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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 ―

На храмовну славу , Преображеноје Господње, у Арад Гају
Лепо написана прича о сопственоји мајци, а такође и учитељици.
Ево слике из 1949. године, ди у средини је учитељицљ Невенка, а поред њене
десне руке стоји њена ћерка Личија.

УСПОМЕНЕ
Иван Недучин
Кад сам први пут ушао на врата школе видио сам оно звонце за које и моj тата и
моја мама су ми много пута причали.Биоло је лепо. Мислио сам да је од
злата,тако је светлело на сунце. И ја сам имо код куће више комада,мањих , али
нису били тако лепи.На њему је писало нешто а не памтим шта,само то знам да
не на српском, са ћирилицом.
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Кад је била прва прослава дана ћирилице сетио сам се, па сам пробо да га нађем.
Зато сам ишо у школу ,горе, а тамо једно гадно, из неке цеви напрвљено звоно,
оно ,наше звоно, 2003. су украли.
Другу ствар коју сам упозно је била МОСКАЧА.Шта је москача? То је онај други
Свети Никола кога сва деца сигурно знају.
Ми, ученици били смо по некад и несташни у разреду,а можда ни нисмо баш
сви учили тако како је госпођа учитељица хтела, па ако си по једну од ових
послова учинио, познао си москачу.
Једном се откинула москача, она права .коју родитељи су дали новац да се купи
на почетку сваке школске године, па да не заборавимо њену улогу, госпођа
Невенка каже
- Иване ,јер само ја сам био у то врема са тим имено у разреду, иди у рит и
тражи једну добру врбу, ти си паметан и знаш какву треба
- да госпођо учитељице.
И бежим ја у рит, доле на крај школске баште, тражим и нађем једну врбу како
би сваки човек хтео да има. Пун фале, уђем у разред,дам учителици врбу, а она
мени
Да видимо да ли је добра.: држ Иване рукице...

Лубинка Сечански
Мени ми је било драго да идем у ону школу ди су учили и моји деда Милутин,
тата Јефта Сечански и мама ,Анђелка Шандић.
Имали смо ,и ја и мама исту учитељицу,веома спремну и строгу
учитељицу.Радила је истовремено са 4 разреда, а и неколико година били су и 5 и
6 разреда.Трудила се да смо добро спремни.Доказ тога били су добри резултати
које су српска деца стицали у румунским гимназијама, али и другим школама.
Спремали смо и лепе школске преставе. Ди смо рецитовали, певали песме и
играли.Једна од игара и са лепи речима је Бечкеречке фрајлице
Бечкеречке фрајлице
Сви трговци
Бечкеречка Софија
Све носе шешире
Млади момци
У Тису је скочила
А кад иду на пијаци
Карћају се с новци
Скочила је да се дави
(Очеви им тргују)
И мене ће моја мати
За живот не мари
Продају кромпире.
За трговца дати
Десно, лево
Десно, лево
Десно, лево
Слама, сено.
Слама, сено
Слама , сено
А прву песмо коју сан научила је била ова
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,
Добру дошли нам.
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4- ред Новица Иванов,Иван Недучин, Андрија Милин, Петар
Армацки,Живко Шандић., Анђелко Шандић, Славко Јоргован
3- ред Иванка Ћосић, Бисерка Пајин, Јованка Пајин,Ружица
Стефанов,ДанилкаПоповић, Јаворка Путић
2-ред Видосава Стефанов, Зорица Петровић, Ангелина Путић,
Лучика Попјан, Ружица Пужин, Олга Симулов, Бојана Нецин.
1- ред Љубинка Шандић, Кристина Шандић, Анчица Лекин,
Љубинка Сечански,Хермина Бајић, Олга Остојин, Катица
Живојинов.
Ево шта моја мама ( Анђелка Сечански Шандић) памтила, а то је било 1930-31.
године:
Ој српкињо бударна
Кажи нам сад мирне
Као што си узорна
Да нам жеља баш бидне
Реци нек се разгласи
Кажи нам сад одмах
Шта те тако краси
Кажи нек се зна
Бело грло и лице
Црне очи милице
И ружице усана
Или коса врана

Шта ти знаш
Оговара Брале
Када ме срам
Твоје ситне хвале

Хвалите овај цвет
Што га нема( има) цео свет
Дична сам само ја
Што сам Српкиња
А и једну игру
Хајд у коло ,скокни Брале
Два на десно
Врат се међу остале
Тад ево
Па се лево врни.
Лево сад па десно
Даји деcно ,па лево
Лево опе два.
Шта ти је.....
71

Анђелко Шандић
У мом сећању је остала
таблица.Писали смо на њу
са
грифтом,
или
писаљком.Ујутру када сам
бежо да не закасним у
школу, и ако сам становао
веома близу, носећи је
птопазу, она се избрисала,
па ,брзо пиши изнова.
Сигурно сви је знате,па чак
и они млађи од мене.У
нашој
СРПСКА
ЧИТАНКА за разред она
је била лепо описана.
Разред је био мали за толико ђака , али добро организован. Када си ушао на
врата, видио си учителицу Невенку. Она је имала њену катедру на једном
постољу , до прозора, а на њеној левоји страни је била табла.
Клупе су биле постављене на два реда, до прозора дечаци а до врата девојке.
Били смо по четир у клупи.
Ја сам био у клупи са Иваном Недучином, Јованом Иванов и Новицом Иванов.
Учитељица је била строга, имала је и право, нам је предавала веома добро и
јасно, зато и ми је требало да знамо када нас је слишала. Ко није знао се упузно
са москачом. Ја нисам је упознао.
После када смо завршили да учимо азбуку, дакле све шта је било у
буквару,почели смо да читамо из читанке и да учимо песме. Знам да је једна била
о азбуци, АЗБУКА
Мали Јова
Сунђер креди
Хоће тако
учи слова
много вреди,
Све једнако
исписује редом
ал ' не клоне Јова
Па ће једног дана
брише,пише
пише, брине
Све без бриге
па изнова
па пореди
Писат књиге
на таблици кредом .
сва азбучна слова.
Од хиљаду страна
Драго нам је било на прослави Светог Саве.Били смо на литургији, а из цркве ,са
литијама, смо дошли у школу, па ту, лепо на оном постољу ди је била катедра,
сваки ђак је рецитовао песму коју је учио.
По некад нам је дошо у контроли и нспектор, био је један специални дан, он је
слишао децу из сваког предмета.Нај више од нас је одговарало на питања, а то је
донело похвале и учитељици и нама. Кад смо наставили школу на румунском
језику, ми, ученици српске школе увек смо били међу првима ,а више пута чак
први по оценама на крају школске године.
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УЧИТЕЉ ГЕОРГЕ НЕЦИН
Био је учитељ у перид од 1951 до 1953 године.
Георгије или Ђура како су га Гајчани знали је једини учитељ рођен у АрадГају,који је заваршио српску вероиспобедну школу у Гају и ко је и био овде и
учитељ у српском одсеку. Ево шта о њему нам пише његова унука Мицика Цар
Нецин у кратком чланку са именом : ― Поглед у прошлост школства у Арад-Гају‖
Ђура Георгиј Нецин ( 1903 - 1969 )
потиче из једне уважене српске породице- НЕЦИН-из Арад-Гаја, која је до данас
дала 6 интелектуалаца
- Васа Нецин- рачуновођа у банци Нођи Јанош на бившој Црквеној улуци
- Георгије Нецин – адвокат.
- Мицика Цар Нецин –Инспектор рачувођства у финансији

На фотограсији видите породицу Нецин
- Андрија Нецин рођен 5.априла-1879 - супруга Љубица рођена Стефанов у
слици Ђура је тај најмањи, а у средини је сестра Милица, а сасвим десно већи
брат Василија.
Ђура , родио се 6. априла 1903. године у Арад-Гају .Његови родитељи су били
Андрија и Љубица Стефанов и су становали на Црквеноји улици бр.14. Имао је
брата Васу и сестру Милицу.
Похађаоје основну српску школу у Гају и имао је као учитеља Христифора
Којића
Затим уписао је маџарску гимназиу у Араду, а потом маџарски факултет Права у
Клужу.Тако је добро учио да само јединице је добивао као оцене.
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Због тога Маџари су му нудили најбоље радно место, али искали су од њега да се
помаџари, дакле да добије чисто маџарско име, веру католичку и да се одрекне
сасвим од српства, али он им је одговорио:
„НЕ ! Ја сам СРБИН и СРБИН ОСТАЈЕМ, ма где ће ме водити живот „,на то
маџари су га квалификовали на друго место, а прво место је добио један
Ивасковић, све Србин., који се помаџарио, како су они хтели.
.
Ђура је добио понуду за радњу у
Брашову, где је служио 10 година, као
адвокат. Све то време тежио је за
српство .Одустао је од адвокатства и
примио понуђено радно место као
заменик учитеља српског језика у
Банату, у Руском Селу и Станчеву од
прилике 15 година, а успео је да се
врати свом родном Гају, као учитељ
1951. до 1953. године. кад се
пензионисо од болести.
Био је јако интелтгентан.Читао је врло
много, а превео је песме Петефија и
Еминескуа(.Лично сам видла папир са
преводом Звезде Данице.), на српском, и
то да остане од њега за Србе, да би и
они дошли у везу са културом других
народа.
Говорио је чисто 5 језика српски, румунски, маџарски, немачки и енглески. Читао
је филозофе Канта ,Ничеа и повуко у књизи редове које је сматро важним.
Био је велики туриста, па једном је експлодирао мотор аутомобила у који је био
он. Сви, да би се спасли, скочили су напоље кроз прозоре, врата, један преко
другог,пали су на асфалт, тако да он је издробио једну рука, оболео је и био
принуђен да се пензионише. За кратко време је умро. Сахрањен је у Гају
Ја то све шта сам овде написала знам лично од мојег ује и моје маме, Милице
Нецин,његове сестре.
УЧИТЕЉИЦА КАТИЦА ТОДОРОВ ТРИФАН
Била је учитељица у периоду од 1953 до 1955 године.
Била је апсолвент прве генерације Српске педагошке школе. Рођена је у
Темишвару.Уписала педагошко школу 1948. и завршила 1952. године
Прво радно место, Основна Школа бр 14 у Арад- Гају , српски одсек .
Утељица Катица Тодоров Трифан , са много узбуђења обратила се посебно
својим ђацима 2006. године на прослави Дана Ћирилице, поводом 50-годишнице
од када су они завршили основну школу, и рекла је ―Веома je лепо од вас да сте
се окупили на вашој 50. годишници од када сте завршили 4. разред, и радујем се
што нисте ме заборавити и можемо заједно да се сећамо оних лепих ђачких дана.
На почетку вас молим да одамо почаст сећајући се на оне учитеље и ђаке који
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нису више међу нама. Желим вам добро здравље и много среће у животу и вам
се захфаљујем.
Јован Шандић, ученик у то врем , после што је поклонио букет цвећа својој
учителици је реко следеће: ‖Имам овде слику из 1954. гонине.Били смо 16 ђака а
учителица нам је била тада млада госпођица Катица Тодоров. Из тих 16 нажалост
6 су умрли, то су: Ђурђевка Остоин,Јован и Тоша Симулов Младен Катић,
Ивица Живојнов и моја сестра Јордана. Овде су 3 присутни, ја, Драгомир
Шандић,и Здравко Милић, о осталима знам да су добро, сваки има своји живот и
своје обавезе, па сам сигуран да због њих нису могли овде да долазе.

Учитељица
КАТИЦА
ТОДОРОВ
са
њеним
ђацима
:
Јардана Шандић, Тоша
Симулов, Јован Шандић, Младен Катић,
Здравко Милин, Катица Јоргован, Јован Симулов, Зорица Живојнов,
Невенка Иванов, Ђурђевка Остоин, Ђура Јованов, Олга Лекин,Агата
Иванов, Драгомир Шандић, Иван Живојнов
Владимир Гајин,био је разредни колега са Катицом Тодоров, дакле заваршио је
педагошку српску школу 1952. као последњи српски учитењ у Арад Гају , по
коме смо дали и име овоји књизи, долазио је школске године 1955-1956. и
наставио је рад док му је болест дозволила да то учини. Прича на почетку књиге
била је једно метафорично престављење заправо затварање српског одсека
Гајске школе. Приватни проблемии, а и прогресивно погоршање менталне
болести су метли крај, до тада успешне професионалне каријере младог
учитеља.Сам, напуштен од породице, а и болестан, прешао је и алкохолу. Пре,
елегантан, лепо одевен, висок и леп, како су га окарактеризали ученици, дошао
је у прилици да спава по шталозима, да ходи обучен од добијених одела, да трпи
глад. Тако је завршио свој живот Владимир Гајин последњи српски учитељ .
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УЧЕНИЦИ СРПСКЕ ШКОЛЕ У AРАД ГАЈУ
Када би тео да сазнаш ко су ђаци једне школе је једноставно. Узимаш каталоге и
почињеш Арон ... , Богдан .... и тако даље..
У Гају, али мисалим да и у другим нашим местима, има споменплоча војника
који су погинули у првом и другом светском рату.
Мало дете када га носе у цркву да се крсти прође поред ове плоче. Па зато прве
ученике арадгајске школе чија имена ћете читати, су имена ових војника. Они
имају њихово место и у каталозима.
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а били су и они који су се враћали својим кућама.:
Оне из Другог светског рата и знамо, а то су
Славомир
Сава
Драгомир
Милош
Иван
Мита

Тирсин
Шандић
Живањелов
Докманов
Којић
Лупшић

Жарко
Милутин
Лаза
Милентие
Тоша
Иван

Путић
Путић
Милин
Рус
Стефанов
Стефанов

Милика Живањелов
Мита
Остојин
Јефта
Сечански
Мита
Пекурар
Миливој Иванов
Тоша
Селичан

Миливој Иванов и Тоша Селичан живе и данас.
Ученици уписани у први разред по каталозиме архиве пронађени у школи
бр 10 у Арад Гају
ШКОЛСКИ ДНЕВНИК 1887-1888 Године
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЂАКА
ЈОСИФ
МИЛАН
МЛАДЕН
АГАТА
НИКОЛА
ЂОРЂЕ
ЛАЗА
НИКОЛА
МИЛКА
АГАТА
ДАНИЦА
ДРАГИНА
ЈЕЛЕНА
МИЛКА
ПЕТАР
ЗОРИЦА
ЗОРИЦА
ЈЕЛЕНА
ЈАСМИНА
ПЕРА
ПЕТАР
ПЕТАР
ПЕТАР
ДИВНА
ОПШИТАР
ЂОРЂЕ
ВАСА
ЈОВАН

АРСЕНОВ
КЛАЈИЋ
ТИРСИН
ИВАНОВА
НЕДИН
ЖИВАЊЕЛОВ
АРСЕХОВ
СИМУЛОВ
КАТИЋЕВА
ЛЕКИН
БУРНАЗ
ПАЈИН
АПМАЗКИ
АЧИМОВА
ЂОРЂЕВИЋ
ЖИВОЈНОВ
ДОКМАНОВ
ШЕДИЋ
АРМАЦКИ
ПАЈИН
БОШЊАК
КУЗМАНОВ
ОСТОЈИН
СТЕФАНОВ
ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВ
ОСТОЈИН
СТЕФАНОВ

ИМЕ ОЦА

ДОМАЋИНСТВО
УЛИЦА
БРОЈ
ПИЈАЦА
10
ЦРКВЕНА
27
ПИЈАЦА
2
СРПСКА
27
ЦРКВЕНА
17
ЦРКВЕНА
22
СРПСКА
42
СЕГЛЕД
11
СРПСКА
7
БУНАРСКА
14
ЧОРДА
56
ЧОРДА
30
ЗЕЧИЈА
45
ЧОРДА
17
БУНАРСКА
11
ЦРКВЕНА
4
БУНАРСКА
25
СРПСКА
34
ЧОРДО
45
ЧОРДО
44
ОРОВИЛ
43
ЦРКВЕНА
28
ЦРКВЕНА
26
ОРОВИЛ
8
ЦРКВЕНА
19
БЕЗ ИМЕНА
7
БЕЗ ИМЕНА
7
ЦРКВЕНА
32

ВАСА
САВА
ЂОРЂЕ
ЛАЗА
СОФИЈА
ЖИБА
ЈОЦА
МЛАДЕН
ВИКЕНТИЈЕ
САВА
ЈОЦА
ЈОЦА
ЈОВАН
МИТА
ЈОЦА
ЛАЗА
ВАСА
ЈОЦА
ПЕТАР
САВА
КУЗМАН
МИЈА
ОРЕСТИЈЕ
МИРКО
МИТА
МИЈА
СТЕФАН

На посљедњу странпиу Дневника је забележено За годину 1887 ходили су у школу -39
мушки ,женски 24, свега 63
ШКОЛСКИ ДНЕВНИК 1888 / 1889 године
Бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЂАКА

1.

ЂОРЂЕ

ЂОРЂЕВИЋ

ИМЕ ОЦА
МИТА

ДОМАЋИНСТВО
УЛИЦА БРОЈ
БУНАРСКА 11
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2. ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВ
3. МИЛКА
ШЕДИЋ
4. ПЕРА
ТИМОТИЋ
5. МИЛАН
ПЕТРОВИЋ
6. ПЕТАР
САВИН
7. МЛАДЕН
ЈОВАНОВ
8. ЈУЛИАНА
СЕЧАНСКИ
9. ПАУЛИНА САВИН
10. ДАПИНКА
ЈАНКОВИЋ
11. ДАНИЦА
ШАНДИЋЕБА
12. ДИВНА
САВИН
13. ЉУБИЦА
ТИМОТИЋ
14. МАРИЦА
ОСТОЈИН
15 ВЕЉКО
ЖИВАЊЕЛОВ
16. ЂУЛВАСУЈА РАДИВОЈ
17. МИЛКА
ЖИВОЈИНОВ
18. ЗОРИЦА
ПОПОВИЋ
19. САВА
КЛАЈИЋ
20. АГАТА
ТИРСИН
21. МАРИЦА
МИЛИН
22. МАНАСИЈЕ ВЛАЈКОВ
23 МИТА
БАЈИЋ
24. САВА
ТИРСИН
25 МИЛУТИН
СЕЧАНСКИ
26. MOЈСА
ВЛАЈКОВ
27. ЈОЦА
АРСЕНОВ
28. ОЛХА
GYORGY
29. АНДРИЈА
ОСТОЈИН
30. ЉУБИЦА
ДОКМАНОВ
31. ПЕТАР
БОШЊАК
32. СВЕТОЗАР
ДОКМАНОВ
33. ПЕРА
АЛЕХИН
34. ЈАНА
АЛЕХИН
35. ЉУБЉ
БОШЊАК
36. ЕФИМИЈА
ЈОВАНОВА
37. ЉУБА
АРМАЦКИ
38. МИЛАН
ПОДОБА
39. МИЈА
ЈОВАНОВ
40. АГАТА
АРСЕНОВ
41. МАРИКА
НЕГРУ
41 ДАНИЦА
СЕЧАНСКИ
42. САВЕТА
НЕГРУЛОВА
43. МИЛАН
ЖИВАЊЕЛОВ
44. МИЛОШ
БОШЊАК
45. ДАИНКА
ТИРСИН
46. КРИСТИНА СТЕФАНОВ
47 ЉУБИЦА
СТЕФАНОВ
48. МЕРИНА
СТЕФАНОВ
Укупно 90 ђака

ЂЕОРЂЕ
СЗЕГЛЕД
10
ВАСА
БУНАРСКА
8
ЈОЦА
САВА
ЦРКВЕНА
24
ИВАН
ЦРКВЕНА
37
ЈОЦА
ПУСТАРА
АРОН
ЦРКВЕАНА
34
СВЕТОЗАР ЦРКВЕНА
36
КОСТА
СРПСКА
38
ЂОРЂЕ
НОВА
26
ИЛИЈА
ПИЈАЦА
7
МИРКО
БУНАРСКА
14
ЛАЗА
КОВАЋ
19
САВА
ЦРКВЕНА
38
ЈОВА
КОВАЋ
20
СОФИЈА
ЦРКВЕНА
22
ЛАЗА
ОРОВИЛ
17
САВА
ЦРКВЕНА
27
ЂОРЂЕ
ПИЈАЦА
2
ЛАЗА
СРПСКА
25
СВЕТОЗАР СРПСКА
КОСТА
ЛЕГЕЛО ШОР
ВЕЛИМИР ПУСТАРА
АРОН
ЦРКВЕНА
34
ЛАЗА
БУНАРСКА
9
МИТА
ПИТСКА
6
GJORGY
ЗЕЧИЈА
21
МИЈА
ЦРКВЕНА
26
МАРКО
БУНАРСКА
24
САВА
БУНАРСКА
2
ПРОКА
ОРОВИЛ
23
ТАНКА
ЦРКВЕНА
32
ТАНКА
ЦРКВЕНА
32
САВА
ОРОВИЛ
43
САВА
ОРОВИЛ
42
ЛАЗА
СРПСКА
32
ЈОВА
РИТСКА
20
ЂОРЂЕ
SZEGLED
13
ЖИВА
СРПСКА
42
ТОДОР
РИТСКА
9
ЛАЗА
ТОДОР
РИТСКА
9
ЛАЗА
ЦРКВЕНА
15
САВА
ОРОВИЛ
43
САВА
ЦРКВЕНА
49
ЖИВА
ЧОБАНСКА 10
ВЕЛИМИП
ЗЕЧИЈА
30
ВЕЛИМИР
ЗЕЧИЈА
30

На крај Дневника пише Данас 18-30 јуна 1889 год. посетих сам ваш уред, сам
испит срп. осн. школе у Арад Гају, у питавши децу из поједину предмету , неког
из веронауке, очигледне наставе...из српског и мађарског језика.
Арад Гај
Сергије Шакрак Милић-Адм парохије
Сава Бурназ – председник
Младен Пужић – подпредседник
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Година 1889 - 1890
Васа Остојин
Ђорђе Јованов
Милан Подоба
Реско Јулиана
Марица Милина
Марица Пужина
Мија Јованов
Даринка Јанковић
Славна Живојнов

Марица Ђорђевић
Круна Тимотућ
Јоца Арсенов
Марина Лупшић
Ђурица Тимотић
Ленка Сечански
Андрија Милин
Петар Иванов

Марика Печу
Агата Нецин
Пенчу Фета
Фема Чосић
Марица Остојин

Пера Лупшић
Даница Живојнов
Живко Берар
Милојка Јованов
Живко Сечански
Марица Шандић
Данка Живојнов
Љубица Ружић
Јосиф Стефанов
Милка Тирсин
Мита Остојин
Лаѕа Ћосић
Милиоца Стефанов
Душан Стефанов
Мита Сечански
Иванов Марица
Марина Станојев

Ленка Живојнов
Лаза Остојин
Цвета Живањелов
Даница Лупшић
Марица Стефанов
Данка Тирсин
Роза Ђорђевић
Милка Живојнов
Јелена Бајић
Драга Берарова
Јован Берар
Ива Шандић
Сава Моц
Милица Којић
Лаза Влајков
Лаза Берар
Ђорђе Тирсин

Асонка Чосић
Милица Божин
Вељко Пајин
Георгије Остојин
Кристина Маринкова
Вељко Савин
Никола Армацки
Даница Остојин
Марија Пајин
Драгина Стефанов
Марија Подоба
Коста Труц
Славна Тирсин
Душан Поповић

Дивна Докманов
Милан Арсенов
Живко Берар
Мила Чинка
Петар Влајков
Иван Шандић
Милка Симулов
Винка Јованов
Јоца Савин
Недељко Тимотић
Милка Тирсин
Драга Берар
Јосиф Стефанов
Даница Стефанов

Година 1894 - 1895
Вељко Пајин
Никола Армацки
Диван Докманов
Гига Кузманов
Асонка Чосић
Тоша Остојин
Драгина Стефанов
Милан Арсенов
Ива Шедић
Ђорђе Влајков
Мисирка Вујић
Вељко Тимотић
Живка Јованов
Петар Влајков
Марија Пајин
Иван Јованов
Кристина Маринков
Година 1896 - 1897
Вељко Иванов
Лазар Берар
Персида Влајков
Савета Танасова
Живко Сечански
Љубица Бељац
Иван Шедић
Даница Живојнов
Марија Шандић
Сока Влајков
Зорица Иванов
Јулиана Чинка
Љубица Тирсин
Мариа Јованов
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Глигор Кузманов
Ђула Остојин
Љубица Попић
Анђа Попова
Даница Берар
Аница Бођа

Милица Берар
Даница Влајков
Дивна Поповић
Миша Драгановић
Даница Лупшић
Сидонија Негру

Мирко Сечански
Васа Симулув
Јелена Живојнов
Милева Шандић
Стефаника Берар
Миша Сечански

Глигор Кузманов
Ђула Остојин
Даница Берар
Асонка Чосић
Милица Божин
Цвета Живањелов
Георгује Остојин
Кристина Маринков
Вељко Савин

Никола Армацки
Даница Остојин
Марија Пајин
Драгана Стефанова
Мариа Подоба
Славна Тирсин
Душан Петровић
Даница Влајков
Дивха Поповић

Милица Савин - Теодор
Љубица Станојев
Милица Савин – Илија
Пера Савин
Јоца симулов
Душан Стефанов
Ангелина Сечански
Ленка Влајков
Сока Влајков
Никола Иванов

Пера Лекин
Милица Живојнова
Милка Шандић
Милка Лекин
.......
Никола Остојин
Жива Арсенов
Катица Тирсин

Милка Алексин
Славко Нецин
Милица Живојнов
Душан Којић
Љубица Станојев
Иван Сечански
Вељко Шандић
Марија Подоба
Катица Тирсин
Ђорђе Шандић- Васа
Марија Влајкова

Милка Шандић
Марица Шандић
Милка Тирсин
Петар Тирсин
Петар Шандић
Мита Шандић
Петар Лекин
Тодор Трсин
Аница Стефанов
Љубица Бељац
Мита Петровић

Година 1897 - 1898
Вељко Иванов
Лазар Берар
Персида Влајков
Жива Сечански
Љубица Бељац
Даница Живојнив
Сока Влајков
Зорица Иванов
Јулуана Чинка
Савета Танасова
Година 1898 – 1899
............ Арсенов
Душан Арсенов
Душан Докманов
Милка Драгутинова
Агатина Нецин
Латинка Нецин
Даница Остојин
Ђула Остојин
Мита Тирсин
Марија Тирсин

Година 1899 - 1900
Лукреција Тирсин
Илија Тирсин
Душан Станојев
Васа Арсенов
Јулиана Ђинка
Милка Лекин
Хермина Лекин
Ника Берар
Латинка Нецин
Милица Танасова Ангелина Којић
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Ђула Остојин
Сока Влајков
Даница Живојнов
Ђуруца Труц
Ленка Влајков
Милица ЖивојновКатица Живојнов
Никола Иванов
Петар
Ангелина Сечански
Душан Лупшић
Јелица Драганова
Славна Тирсин
Роза Шандић
Марица Шандић
Мита Тирсин
Лазар Иванов
Живка Арсенов
Пера Савин
Милица Моц
Милица Попов
Марија Тимотић
Зорка
Аница Орга
Душан Маринков
Милка Поповић
Милица Савин
Клементина Катић
Агата Станојеб
Јован Лупшић
Хермина Клајић
Милица Савин
Ево шта пише на крју- 1899-1900 even beirotot ossesen 98 novendi
fiu
44
- мушких
leany
54
- женских
I ost
25 fiu , 39 leany =
64
II ost
14 fiu 12 leany =
26
III ost
5 fiu 3 leany =
8
Os =
98
Kimorоt 98 –bul ev vegeig 7 - изостали
Kituno
6 - одлични
Jeles
26 - веома добри
Jo
20 - добри
Elegseges
21 - довољно
Elegtelen
18 - недовољно
Година 1900-1901
Коста Алексин
Иван Армацки
Душан Бељац
Смиља Берар
Јован Берар
Милица Берар
Даница Берар
Илија Рус
Ђорђе Романов
Митар Шандоћ
Петар Шандић
Ђорђе Шандић - Васа
Милица Шандић
Јосиф Савин
Роза Савин
Пера Савин

Марина Којић
Даница Којић
Даница Катић
Даринка Чоков
Радоја Ђинка
Јулиана Ердељан
Драга Бошњак
Агата Станојев
Ига Сечански
Јефта Сечански
Ђорђе Тирсин
Јован Тирсин
Ђурица Труц
Мерина Вкајков
Катица Живојнов

Хермина Клајић
Цвета Лупшић
Аноца Орга
Катица Латинић
Катица Пајин
Душан поповић
Ђорђе Руц
Милица Живојнов
Младен Живојнов
Тодор Чосић
Иван Армацки
Марија Попова
Марија Берар
Милица Тирсин
Славна Пекурар

Душан Шедић
Милан Берар
Димитрије Армацки
Агата Остојин
Клементина Стефанов
Катица Влајков

Коста Алексин
Ђурица Труц
Милица Берар
Милош Попић
Даница Јованов
Хермина Клајић

Година 1901 - 1902
Зорана Нецин
Лепосава Савин
Георгије Симулов
Косана Чинка
Ленка Берар
Марица Поповић
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Година 1902-1903
Васа Иванов
Даница Докманоб
Агата Којић
Зорка Бељац
Душан Попов
Ђилиана Шандић
Петар Симулов
Петар Тирсин
Олга Драганов
Клементина Стефанов
Ђула Рус
Клементина Живањелов
Стева Нецин

Миливој Докманов
Јован Лупшић
Даница Труц
Коста Пајин
Душан Медина
Љубица Тирсин
Милош Тирсин
Круна Влајков
Душан Арсенов
Душан Шедић
Пера Влајков
Милица Попов
Душан Понта

Коста Стефанов
Косана Ђинка
Милица Подоаба
Силвија Шандић
Вирагош Стеван
Лепосава Катић
Коста Пајин
Даница Јованов
Љубица Станојев
Ђока Лупшић
Даница Јованов
Љубица Станојев
Ђока Лупшић

Стева Нецин
Душан Попов
Ђула Шандић
Пера Симулов
Петар Тирсин
Милош Тирсин
Зорка Берар
Тинка Божин
Ђока Лекин
Ленка Живојнов
Душан Лекин

Тодор Маринков
Милица Ружић
Ђорђњ Влајков
Јован Докманов
Кристина Берар
Иван Тирсин
Перса Стефанов
Љубица Остоин
Даница Јованова
Јован Шедић
Косана Сечански

Милица Ружић
Јоца Влајков
Даница Труц
Кристина Живојнов
Исидор Шандић
Душан Попов
Ђока Лекин
Зорка Стефанов
Софија Јованов
Косана Сечански

Пера Тирсин
Јоца Берар
Мерина Ружић
Цлавна Шандић
Стева Нецин
Зорка Бељац
Косана Ђинка
Миливој Лупшић
Душан Лекин
Омер Недучин

Година 1903 - 1904
Даница Труц
Ђеоррђе Чосић
Зорка Шедић
Босиљка Нецин
Душан Арсенов
Ђулвезија Савин
Зорка Бељац
Латинка Поповић
Пера Влајков
Ђока Којић
Ђока Лупшић
Година 1904 - 1905
Ђока Катић
Витомир Ранков
Катица Алексин
Латинка Поповић
Јулишка Маринков
Душан Арсенов
Цвета Докманов
Јулиана Шандић
Дивна Лупшић
Зорка Шандић
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Година 1905 - 1906
Милош Нецин
Милош Тирсин
Миливој Лупшић
Исидор Шандић
Јоца Берар
Јоца Влаикоб
Јован Станојев
Васа Нецин
Мања Симулов
Душан Арсенов

Петар Армацки
Јован Чосић
Зорка Стефанов
Славна Шандић
Марија Живојнов
Јелена Јованов
Кристина Живоинов
Зорка Шандић
Дивна Лупшић
Цвета Докманов

Софија Иванов
Катица Алексин
Микка Влајков
Марика Ружић
Косана Сечански
Јулиана Шандић
Светозар Остијин
Зорка Бељац
Душан Попов
Милица Ружић

Цвета Докманов
Марина Берар
Тереска Лупшић
Славку Берар
Марика Живојнов
Иван Бошњак
Зорица Стефанов
Душан Божин
Исидор Шандић
Светозар Остојин
Јелена Јованов
Лепосава Шандић
Катица Алексин
Васа Алексин
Софиа Иванов
Љубица Иванов
Хермина Шедић

Цвета Станојев
Јован Станојев
Славна Шандић
Лаза Иванов
Паулина Лупшић
Латинка Поповић
Никола Поповић
Душан Тирсин
Миливој Лупшић
Душан Томић
Јован Чосић
Јулиана Чосић
Влада Сретков
Марика Јовин
Митруш Стефанов
Сава Армацки
Марина Армацки

Година 1906 - 1907
Бранко Катић
Васа Секулић
Душан Арсенов
Душан Ружић
Иван Остојин - Светозар
Иван Остојин- Пера
Илија Петров
Јован Докманов
Јоца Влајков
Катица Пајин
Ленка Чосић
Мања Симулов
Милица Влајков
Милош Нецин
Милош Сечански
Младен Берар
Петар Армацки

За школске године !907-1908; 1908-1908; 1909-1910; 1910-1911 –нема каталози
Година 1911 - 1912
Лаза Арсенов
Олга Арсенов
Ђорђе Бајић
Цвета Бењац
Агата Бурназ
Андрија Докманов
Никола Колаков

Ленка Николов
Бладимир Остојин
Ђењрђе Поповић
Ђорђе Ружић
Миливој Шандић
Анђелка Савин
Милка Секулић

Година 1912 – 1913 nema katalog
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Андрија Станојев
Зорка Тимотић
Марија Тирсин
Агата Живојнов
МаријаЖивојнов
Марија Ташка
Катица Тошић

Година 1913- 1914
Макса Бошњак
Миливој Бурхаз
Зорка Иванов

Петар Каравач
Влада Каравач
Тансија Николов

Милути Пајин
Боривој Савин
Цвета Сечански

МИЛИВОЈ БУРНАЗ – ( 1906 – 2007 )

―Недеља 18 март 2003 ,АРАД- ГАЈ, место славља. И више од тога – одавање
наЈвишег признања за верност и доследност. За сам
проживљен живот, арадгајски појац Миливој Бурназ је у својој 97. години био
одликован ОРДЕНОМ СВЕТОГ САВЕ, за преко осамдесет година црквеног
појања.‖
Владика Лукијан је предложио за награду : ―Оно што анђели и свеци на небу
даноноћно чине, то и ми чинимо на светим сложбама. Данас имам диван повод –
а то је пошто сам се хвалио, а имао сам и чиме: са мојим верницима,
свештеницима и појцима,са мојом верном паством- пред многима, па и пред
Патријархом Павлом. Казао сам :Ваша Светости, има неки који су ваши
вршњаци, а можда и старију од вас, и који ето, толико деценија бећ славе име Б
ожије. Као што анђели непрестано славе на небу, тако имам и ја у мојој епархији
једног чику кога сам упознао и заволео, кога многи знају, а поготово ће од сада
сазнати његово име – то је чика Миливој Бурназ у Арад –Гају.А, знам, , читао сам
за Арад-Гај , каже Његова Светост, ја сам прошао тај крај кад сам посећивао
Румунију. Е, тај чика већ осамдесет година слави име Божије…Једном приликом
ми је чика Миливој Бурназ рекао ― Владико, може се научити певати ,ал се не
пева ни из главе, ни из плућа. Пева се срцем. Срцем се слави Бог – ту песму ту
молитву Господ највише воли.‖Тешка је та наука. Неки мисле да је то лако- нека
пробају. Заиста , чика Миливоја је, због своје ревности према Богу и Светој
Цркви, одлучио Патријарх Пвле да награди.''
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Година 1914-1915
Јагода Арсенов
Макса Бошњљк
Миливој Ђорђевић
Чедомир Јоргован
Жигмунд Рус
Јанош Остојин
Милорад Остојин

Флорица Светиков
Ленка Николов
Танасија Николов
Петар Остојин
Кристина Јаночин
Иван Стефанов
Латинка Јованов

Драга Тирсин
Марија Армацки
Кристина Армацки
Славомир Тирсин
Милица Лекин

Сима Лупшић
Љубица Маринков
Лаза Милин
Емилиа Моц
Иван Новаков
Персида Орга
Ђорђе Остојин
Емилиа Појенар
Милан Појенар
Емилиа Пајин

Петар Пајин
Емилиа Петровић
Михајло Петровић
Мариа Поповић
Путић Андрија
Димитрије Шандић
Тивадар Стефанов
Данка Труц
Ђерђе Влајков
Миливој Живоинов

Агата Лупшић
Сима Лупшић
Љубица Маринков
Миливој Маринков
Петар Маринков
Лаза милин
Иван Новаков
Иван Пајин
Милан Пајин
Милица Петровић
Марија Петров
Мира поповић

Милан Поповић
Георгије Ристов
Хермина Рус
Сава Шандић
Вељко Сечнски
Хермина Смулув
Никола Симулов
Марица Стефанов
Зорка Ташка
Даница Труц

Лаза Милин
Хермина Остојин
Милан Појинар
Јулиана Петров
Марија Петров
Милан Поповић
Милутин Путић
Георгије Христов
Вељко Сечански
Хермина Симулов

Георгије Стефанов
Викторија тимотић
Михајло Влајков
Драга Живањелов
Ангелина Живојнов
Круна Бурназ
Марија Караваћ- Петар
Георгије Тирсин
Димитрије Тирсин
Милан Јованов

Година 1917 - 1918
Миливој Алексин
Милан Арсенов
Марија Бошњак
Круна Бурназ
Зорка Ђорђевић
Никола Јоргован
Милан Јованов
Иван Којић
Емилиа Кузманов
Агнеш Лупшић
Година 1918 – 1919
Миливој Алексин
Цвета Арматцки
Душан Атматцки
Хермина Арматцки
Миланка Бајић
Круна Бурназ
Стефанија чоков
Цвета Докманов
Стефанија Јованов
Никола Јоргован
Милица Кузманов
Агата Лекин
Година 1919 – 1920
Mиливој Алексин
Богдана Бајић
Цвета Армацки
Цвета Докманов
Ружица Грујин
Миливој Иванов
Никола Јоргован
Светозар Јоргован
Стефанија Јованов
Марија Каравач - Младен
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Иван Константинов
Љубица Маринков

Ливиа Симулов
Никола Симулов

Година 1920 -1921 У каталогу изостану странице са именима ђака првог разреда.
Година 1921 – 1922
--------------------Милутин Арсенов
Емилиа Берар
Георгије Бошњак
Персида Бурназ
Олга Докманов
Њубица Иванов
Милица Иванив
Миливој Иванов

Душан Јованов
Цветко Каравач
М;арија Каравач
Радоја Лекин
Димитрије Моц
Јулиана Пајин
Љубица Пајин
Петар Поинар
Ангелина Петров
Катица Петровић

Милутин Подоба
Агелина Ристов
Љубица Рус
Димитрије Шандић
Иван Симулов
Зорка Сретков
Јован Тирсин
Милка Труц
Драга Живањелов
Ружица Живањелов

Клементина Лупшић
Анћелко Остојин
Ангелина Пењтров
Жарко Путић
Димитрије Шандић
Ангелина Сечански
Иван Симулов
Анчица Живањелов

Зорица Јованов
Лазар Јованов
Милутин Арсенов
..............
..............
...............

Ђулишка Остојин
Ђеорђе Подоба
Жарко Путић
Михаило Руц
Ангелина Сечански

Марија Стефанов
Душан Влајков
Душан Јованов
Славко Остојин

Душан Влајков
Никола Остојин

Михаили Рус
Анђелко Остоји

Магда Боканић
Мања имброновић

Мања Рус
Анђелко Рус

Година 1922 – 1923
1...................
Ружица Армацки
Иван Берар
Хермина Бошњак
Персида Бурназ
Марија Петрова
Марија Каравач
Антоније Константинов
Година 1923-1924
Десанка Бајић
Јован Берар
Ибанка Катић
Антоније Константинов
Софија Моц
Година 1924 – 1925
Јефта Сечански
Георге Подоба
Година 1925 – 1926
Георге Подоба
Никола Остојин
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Година 1926 -1927
Алка Дамијанов
Георге Имброновић
Ђорђе Шандић
Ђеорђе Гуљаш
МЈања Имброновић

Ермино Остојин
Зорица Шедић
Иван Хекенбер
Јован Катић
Никола Остојин

Магдалена Боканић
Милета Орвош
Мита Ристов
Миша Рус

Георгије Надашки
Милица Орбан
Стефанија Остојин
Хермина Остојин
Георгије Подоба
Смиља Рус

Теодор Селичан
Лепосава Стефанов
Марија Стефанов
Ђурђевка поповић
Иван Хекембер

Видосава Кузманов
Цветана Моц
Јагода Лупђић
Димитрије Остојин
Милован Остојин
Драга Лупшић

Стева Сечански
Миливој Тирсин
Милорад Влаиков
Милорад Живањелов
Ђорђе Шандић

Никола Стефанов
Драга Лупшић
Анђелија Лупшић
Ружица Катић
Десанка Катић
Цветана Моц
Велинка Сечански

Кристина Стефанов
Мерина поповић
Лепосава Чосић
Анђелка Шандић
Ђирица Шандић
Васа Симулов

Васа Симулов
Васа Тирсин
Вењко Шандић
Јулиана Бењац
Кристина Бајић
Љубица Иванов

Милка Јанцик
Катица Поповоћ
Ангелина Лупшић
Видосава Рус
Стефаниа Ристов
Драгомир Ђорђевић

Година 1927 – 1928
Ђурђевка Арматцки
Милутин Арматцли
Ђорђр Гулаш
Ђорђе Имброновић
Мања имброновић
Јован Катић
Године 1928 – 1929
Иван Докманов
Ленка Дамијанов
Милан Јованов
Иванка Јованов
Драгоњуб Катић
Лепосава Стефанов
Година 1929 – 1930
Милош Докманов
Драгољуб Катић
Драгомор Ђорђевић
Петар Лупшић
Мирослав Кузманов
Димитрије Остојин
Васа Тирсин

Године 1930 – 1931
Драгомир Белиу—Варијаш
Димитрие Дамиан—Сц.Рум.
Синиша Иванов
Мирослав Кузманов
Мита Лупшић
Светозар Остојин
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Година 1931 – 1932
Веселин Бошњак
Иван Иванов
Десенка Јакшић
Радосава Катић

Светозар Остојин
Мирослав Станојев
Ђурђевка Томоћ
Танасија Чиотов

Радомир Михаилович
Мита Орвош
Роман Попов

Иван Иванов
Јагода Иванов
Мија Иванов
Чеда Катић
Веселин Кузманов
Ранислав Михајловић
Марина Ненадов

Стела Николовић
Ковињка Остојин
Јован Паин
Марика Пајин
Драга Поповоћ
Загорка Сечански
Милица Стефанов

Радосава Лупшић
Ранислав Лупшић
Драгомир Ненадов
Драга Поповић
Петар Поповић

Никола Рац
Миодраг Тошић
Миса Чосић
Јелена Јовановић

Арсика Остојин
Јелица Остојин
Звездана Шандић

Звездана Драганова

Године 1932 – 1933
Иван Армацки
Вас Бељац
Милутин Бељац
Веселин Бошњак
Десанка Жиивјнов
Ђуршевка Живањелов
Добромир Илин

Година 1933 – 1934
Бранко Бељац
Иванка Влајков
Десанка Живојнов
Васа Јованов
Земанка Лупшић

Година 1934 – 1935
Владимир Арсенов
Агата Докманов
Веселин Николић

Слика доле је са ђацима из школске године 1934-35
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1-ред-

,
,

Шандић,Иван Пајин,

,
,
,Миливој Тирсин,Синиша Иванов,Вељко
,

,
, Чеда Катић
2-ред-Миодраг Тошић,Веселин Бошњак,Ранислав и Радомир Михаиловић,
,Марика Пајин,Звездана Шандић,
,Јелица Остојин,
,
,Мишика Орвош
3-ред- Стела николовић,
,Радосава Лупшић,
,Ћурћевка Живањелов,Љубица Иванов,Учитељица Невенка
Попиан,Ђулишка БељацЗагорка Сечански,Мерина Ненадов,Видосава Рус,Ковиљка
Остојин,Јагода Иванов
ДолеГосина 1934 - 1935
Други разред
Бранко Бељац
Милутин Бељац
Иванка Влајков
Десанка Живојнов
Васа Иванов
Чеда Катић
Веселин Кузманов
Земанка Лупшић
Радосава Лупшић
Драгомир Ненадов
Драган Поповић
Иван Пајин
Петар Поповић
Никола Рац
Миодраг Тошић
Миша Чосић
Иван поповић

Тречи разред
Иван Армацки
Васа Бељац
Веселин Бошњак
Ђурђевка
Живањелов
Мерина Ненадов
Стела Николовић
Ковиљка Остојин
Миша Орвош
Марика Сечански
Милица Стефанов

Четварти Разред
Јулиана Бељац
Милка Јанћ
Радосава Катић
Мита Лупшић
Радомир
Михајловић
Светозар Осројин
Васа симулов
Мирослав Станојев
Васа Тирсин
Миливој Тирсин
Ђурђевка Тошућ
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Пети разред
Љубица Иванов
Синиша Иванов
Катица Поповић
Видосава Рус
Вељко Шандић

Година 1935 – 1936 први разред
Анђелко Армацки
Зорица Ђорђевиђ
Олга Живојнов
Нараџа Лекин

Ђорђевка Лупшић
Јелена Марковиђ
Светозар Остојин
Богдана Ристов

Љубица Рац
Жива Томић

Слика доле је са ђацима из школске године 1935 - 1936

1-ред- Иван Армацки ,
,Доба Илин,
,Мирослав
Станојев,РаниславЛупшићЛупшић,Ранислав Михаиловић,
Васика Бељац,Радомир Михаиловић,Иван Пајин,Мика Орвош,
2- ред- Миша Чосић,
,Иван Иванов,Бранко Бељац,
,Васика Јованов,Чеда Катић,
,
,
,Веселин Кузманов,Анђелко Армацки
3- ред- чистачица,Звездана Шандић,Јелица Орвош,
,
Земанка Лупшић,Земанка Лупшић,Ђурђрвка Лупшић,Зорица Ђеорђевић,Богдана
Рроств,Загорка Драганова,
,
4- ред- Драга Поповић,Радосава Лупшић,Марика Ненадов,Марика Пајин,Ђурђевка
Тошић,Учителица Невенка Попиан,Ђурђевка Живањелов,
Стела Николовић,Ковиљка Остојин,Иванка
,
,
Доле- Мија Иванов,Невенка
,
,Наранџа Лекин,Милорад
Тошић
Гогина 1935 – 1936 са ђацима : II, III, IV и V разреда
Други разред
Тречи разред
Четварти разред
Пети резред
Владимир Арсенов
Бранко Бељац
Иван Армацки
Милка Јанћ
Загорка Драганов
Милутин Бељац
Васа Бељац
Радомир
Десанка Живојнов
Иванка Влајков
Веселин Бошњак
михаиловић
Васа Јованов
Иван Иванов
Ђурђевка Живањелон
Видосава Рус
Веселин Николић
Веселин Кузманов Драгомир Илин
Мирослав Станојев
Драгомир Ненадов
Чеда Катић
Јагода Иванов
Ђурђевка Тошић
Арсика Остојин
Радосава Лупшић
Мија Иванов
Јелена Остојин
Ранислав Лупшић
Ранислав Михаиловић
Роман Попов
Миша Орвош
Мрина Ненадов
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Звездана Шандић

Јован Пајин
Миодраг Тошић
Миша Чосић
Петар Поповић
Драга Поповић
Никола Рац

Стела Николовић
Ковињка Остојин
Марика Пајин
Васа Симулов
Загорка Сечански

Година 1936 – 1937
Мерина Арсенов
Младен Армацки
Викториа Бајић
Ђорђе Кузманов
Елена Марковцић

Десанка Остојин
Милка Остојин
Васа Пужин
Арминка Поповић
Иван Станић

Драгољуб Савин
Милица Чосић
Олга Жовојнов

1-ред,Владимир Арсенов,
,
Арсика Остојин,Иван Пајин,Васика Бељац,Доба Илин, Ранислав Михаиловић,
2-ред,
,
,
Веселин Кузманов,Ковиљка Остојин,Марика Пајин,Цтела Николовић,Звездана
Шандић,Богдана Ристов,Миша Орвош
3-ред- помочница,
,Зорица Ђорђевић,Ђурђевка и Радосва Лупшић,Драга
Поповић,Марика Ненадов,Јагода Иванов,
,Милка Остојин,Олга Живијнов
4-ред,
,Земанка Лупшић,,Ђурђевка Живањелов,
учитељица Невенка Попиан,Загорка Сечански,Загорка Дамијанова,Невенка Остојин,
Година 1936 – 1937- са ђацима II, III, IV, V разреда
Анђелко Арматцки

Владимир Арсенов

Иванка Влајков
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Васа Бељац

Зорица Ђорђевиђ
Наранча Лекин
Ђурђевка Луђшић
Светозар Остојин
Богдана Ристов

Бранко Бељац
Загорка Драганов
Десанка Живојнов
Васа Иванов
Чеда Катић
Веселин Кузманов
Драгомир Ненедов
Веселин Николић
Арса Остојин
Јелена Остојин
Јован Паин
Звездана Шандић

Моја Иванов
Земанка Лупшић
Радосава Лупшић
Михаило Орвош
Драга Поповић
Петар Поповић
Миодраг Тошић
Михаило Чосић

Ђурђевка
Живањелов
Добромир Илин
Јагода Иванов
Ранислав
Михаиловић
Мерина Ненадов
Стела НИколовић
Ковиљка остоин

Година 1937 – 1938
Ангелина Арсенов
Бранко Бошњак
Драга Докманов
Анђелко Ђорђевић

Олга Живојнов
Петар Јоргован
Драла Лупшић
Лаза Лушшић

Олга Стефанов
Петар Станојев
Арон Шандић

Миливој Живањелов
Јелена Катић
Смиња Лупшић
Јованка Остојин
Милан Поповић

Богдан Сечански
Добринка Тошић
Милица Шиклован
Загорка Драучан

Година !938 – 1939
Ђура Армацки
Љубуца Бајић
Ђура Бурназ
Анћелко Живањелов
Ковиљка Живањелов
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I ред- Лаза Лупшић,Богдан Сечански,
,Ђура Кузманов, Владимир
Арсенов,
Младем Армацки,Петар Јоргован,
Арон Шандић,Анђелко Ђеорђевић
II ред – Ђура Бурназ,Ђура Армацки,Иван Станић,Петар Станојев,
Миливој Живањелов,Драгољуб Савин,Милан Поповић,Анђелко Живањелов
III ред',Ангелина Арсенов,Мица Чосић,Богдана Христов.
Загорка
,Милка Лупшић,Мерина Арсенов,Олга Живојнов,
Загорка
,
,
IВ ред- Девојчица, Смиља Лупшић,
,Звездана Шандић,
Олга Поповић,УЋИТЕЉИЦА НЕВЕНКА ПОПИАН,
Шандић. Арминка
Поповић,Драга Докманов,Добринка Тошић
Доле.-Драга Лупшић,Олга Стефанов,Љубица Бајић,Милица Шиклован,
,Ковиљка Живањелов, Јованка Остојин
Изостају из слике
Година 1938 - 1939
Други Разред
Тречи разред
Четварти разред
Шести Разред
Ангелина Арсенов
Мерина Арсенов
Зорица Ђорђевић
Радосава Лупшић
Бранко Бошњак
Анђелко Армацки
Ђурђевка Лупшић
Драга Поповић
Драга Докманов
Младен Армацки
Светозар Остојин
Михаило Чосић
Анђелко Ђеорђевић
Ђура Кузманов
Богдана Христов
Олга Живојнов
Наранџа Лекин
Петар Јоргован
Десанка Остојин
Пети Разред
Драга Лупшић
Арминка Поповић
Владимир Арсенов
Лаза Лупшић
Араса Пужин
Загорка Драганова
Петар Станојев
Драгољуб Савин
Веселин Кузманов
Олга Стефанов
Иван Станић
Јелена Остојин
Арон Шандић
Љубица Чосић
Звездана Шандић
Сава Унчански
Милица Остојин

Година 1939 - 1940
Загорка Драганова
Младен Поповић

Милош Рус
Бранко Симулов

Миливој Станоје
Славомир Чосић

Јован Нецин
Милош Руц
Јованка Сечански

Анђелка Шандић
Викториа Шандић

Агата Капрар
Славко Каравач
Анђелко Новак

Јелена Остојин
Иван Остојин
Пера Пајин

Година 1940 – 1941
Душан Докманов
Душан Живојнов
Десанка Кузманов
Изостају два или три листа
Година 1941 – 1942
Љубица Арсенов
Никола Влајков
Душан Живојно
Ђура Станојев
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Година 1942 -1943
Олга Армацки
Сјавко Каравач

Милица Остојин
Богган Сечански

Радинка Си

Милутин Миклушев
Агата Нецин
Јован Сечански

Јелена Шандић
Загорка Влајков
Радомир Тирсин

Евица Стефанов
Звездана Стефанов

Јефта Тирсин

Пајин Бисерка
Пајин Јованка
Петровић Зорица
Пужин Ружица
Путић Ангелина
Стефанов Ружица
Симулув Олга

Чосић Иванка
Шандиђ Живко
Сечански Катица

Година 1943 – 1944
Драгутин Остојин
Љубомир Армацки
Славомир Армацки
Година 1944 – 1945
Иван Остојин
Слобобан Паскуловић
Година 1945 - 1946
Армацки Иван
Армацки Петар
Докманов Василиа
Иванов Новица
Јоргован Славко
Лекин Анчица
Милић рија
Нецин Бојана
Година 1946 – 1947
Иванив Јован
Недучин Иван
Остојин Олга
Попијан Лучија
Поповић Даница
Шандић Анђелко

Година 1949 – 1950
Лекин Олга
Тирсин Горица
Шандић Јордана

Година 1947 – 1948
Путић Јаворка
Сечански Љубинка
Шандић Кристина

Година 1950 – 1951
Јоргован Катица
Иванов Агата
Милин Михаи
Шандић Јордана
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Година 1948 - 1949
Бајић Хермина
Живојнов Катица
Живојнов Ђорђе
Стефанов Видосава
Тирсин Василија
Шандић Радинка
Шандић Љубица
Ристов Никола
Година 1951 - 1952
Иванов Воја
Маринков Петру
Шандић Јордана

Година 1952 - 1953
Јованов Ђорица
Остојин Ђурђевка
Симулов Теодор
Стефанов Н
Шандић Јованикола
Годима 1955 – 1956

Година 1953 – 1954
Шандић Драгомир
Иванов Невенка
Симулов Јован
Катић Младен
Иванов Ђура
Живојнов иван

Година 1954 - 1955
Нема први разред

Година 1956 – 1957

Година 1957 - 1958

Лекин Василе
Коларов Ђурђевка
Симулов Флорица

Живањелов Розалија

Коларов Мита
Кузманов Радмила
Живојнов Наталија
Роман Виорел

Година 1958 – 1959

Година 1959 – 1960

Докманов Олга
Ненадув Василија
Мурешан Бисерка
Путић Вида

Драга Којић
Лупшић Ружица
Јованов Радмила

Година 1960 - 1961
Паин Будинка
Путић Веселинка
Васика Лупшић
Вија Иванов

Живојнов Мија
Имброновић Маријана
Катић Евица

БИВШИ ЂАЦИ, ДАНАШЊИ ВАСПИТАЧИ
ЛЕНКА ПАСКУЛОВИЋ МАТЕШ - ПРОФЕСОР
Ја сам кћи свештеника Војина Паскуловића, који се закалуђерио после смрти моје
маме и познат је као архимандрит Венијамин.
Када је мој отац био именован 1940. године као свештеник у Арад Гају, мени је
било 10 година.Похађала сам Српску основну Вероисповедну Школу само једну
годину.у 4 – ом разреду
Успомене су доста мале и скоро избрисане, али лик
госпође учителице Невенке остао је жив, као
педагога високог држања.
Оставила је у мени дубок утисак и пример
понашања у разговору са децом. Васпитала нас је у
духу поштења, уредности и марљивости.
Ја сам јој захфална што је приметила у мени
наклоност према математици и ми је подстакла
интерес према њој. Највећа захфалност је што са
спремом добијеном од госпође Невенке успела сам
да уђем у гимназију, Гиба Бирта и да наставим пут
до циља у Животу, да постанем професор
математике.
Са захваљношћу, бивша учениц. Ленка Матеш
Ленка Паскуловић као ученица у Гају
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ЉУБИНКА СЕЧАНСКИ КЛЕПЕ – УЧИТЕЉИЦА
Рођена сам 14.08.1940. у Арад Гају, у поштеној
занатлијској породици.Отац Јефта а мама
Анђелка.
Основну школу учила сам у родном месту, 4
разреда у српској школи а до 7 разреда у
румунском одсеку.
Наставила сам школовање у Српској
педагошкој школи у Темишвару, коју сам
завршила 1958. године.
Радила сам најпре у Моноштору на српском
одсеку, који је после годину дана био укинут
због недостатка деце, а затим сам прешла у
истој школи са румунским наставним језиком.
Наставила сам учитељевање у Шофроњи
годину дана, а у Арад Гају 4 године, затим у
гимназији бр. 5 у Араду 5 година,одакле сам
прешла у Школу бр.3 где сам радила све до
1996. године кад сам остала у мировину.
Од других значајнијих догађаја из свог живота навешћу 1961. годину кад
сам ступула у брак са професором Петру Клепе,затим 1966. када ми се родила
ћерка јединица Дана, данас лекар примаријус гастро-ентерологије, удата колегом
који потиче исто из мешовите породице ( мама Српкиња), годину 1997. кад нам
се родио унук Рареш.
Он нам је сада највећа радост живота.Њему посвећујемо највећу пажњу.

Кристина Шандић Палку
Моја породица је једна од најстаријих и
најбројнијих у Арад Гају.
На нашем породичном стаблу , грана Арона
Шандића, син Томе, има 6 брата, 3 сестре:
Милица, Славна и Ђулушка и три брата
Вељко, Петар и Миливој. Мој отац Миливој,
је био најмлађи, се оженио Емилијом
Кузманов и су имали 4 детета, Арон,
Викторија Живко и Кристина. Сви смо ми, а
и остали са стабла, до постојања школе,
били ученици Српске школе из Гаја.
На једној од слика, она из 1948. године ја
сам са мојим братом Живком.
Брат Арон је умро млад, а о Викторији и
Живку ћете читати тамо где им је место.
Школовање сам наставила у румунској школи у Гају, тамо ''горе'', како смо ми
рекли, бр 10.
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Затим сам се запослила у фабрици '' 7 Ноембрије'', позната и пре и сад као''
Најмун'', а школовање сам наставила на вечерњем течају и завршила гимназију
1959. године.
Те исте године постала сам студент на Темишварском Университету, смер
математика-физика.
Прву катедру сам добила у Печки, и ту сам остала 2 године, а затим сам се
вратила у Арад, у Основној школи бр2, до старе шећеране, у раздобљу 19661975.Наставила сам рад до мировине у Школи бр. 6 .
Удала сам се 1966. године са професором Симион Палку. Имамо две ћерке,
Симону, рођена 1967. и Адину рођена 1974. Обе су удате.Симона има ћерку
Ђанину, ученица 8 разреда и сина Симао у 4 разреду.Са радошћу очекујем крај
године да нам Адина роди, према оном шта доктори кажу, тројке.
Враћам се данима проведеним у Српској школи у мом Гају, где моја учитељица
Невенка, била је за мене пример, лепо је предавала, строга у погледу дисциплине
а и учења. Оцене су биле по знању.
Остали су ми у сећању дани када смо плели венце, свако дете је донело цвеће од
куће, па смо ишли да одамо почаст палима у Првом светском рату, на Спасовдан,
и кад смо ишли код крста са литијама,на путу према Иратошу.То је за мене било
веома емотивно.

ГОРИЦА ТИРСИН –ПРОФЕСОРКА
Горица је далеко у Америци.Њену похвалницу је преузео унук Владимир,
Родила се у великој породици Тирсин, 28. септембра 1942. године, отац
Славомир а мама Спасојка, рођена Аћимов, обоје земљорадници. У први разред
је кренула 1949. године и имала је само две колегинице,Олгу Лекин и Јордану
Шандић. Основну школу је завршила 1953. имајући саме оцене 10.
Али сад је почео проблем.Нису је примили ни у једну румунску школу. После
годину дана прекида, морала је да настави школовање у немачкој школи,
незнајући ни једну једину реч на том језику.
Завршила је 5 разред, а и остале, са највећим
оценама, на велико изненађење свих професора.
1958. године се уписала у српску гимназију у
Темишвару коју је апсолвирала 1962. године.
Њен разредни колега Јоца Пејанов: ― –била је висока,
са дугим и богатим сплетовима. У математици
одлична. Од ње и Матилде Николић смо веома често
копирали задатке из математике‖.
Затим је наставила студије на Универyитету у
Темишвару, Румунско –Руски.
Као професорка је радила у школи у Иратошу,
Арадска жупанија од 1965, године до 1970, када је ,
стицајем околности, емигрилала у Америку.
Пошто је имала добру школску спрему, а и смелост,
пријавила се на конкурс као преводилац у Уједињене
Нације.Успела је, и радила пуних 7 године. У
међувренену се удала, за румуна из Арада, професора фискултуре, Сферлеа.
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Кад им се родио син, Адриан , је напустила радно место, а затим је променула и
место становања.
Сада живи у држави Аризона, град Финикс, и ради као професор, предаје српски
језик деци српских исељеника.

РАДМИЛА НИКУЛАЕ КУЗМАНОВ - ПРОФЕСОРКА
( превод проф.Јаворка Јоргован)

Прошле су године....
Често нам се дешава да,када поред школе пролазимо и чујемо дечији жагор, или
звонце које зове у разред, сетимо се детинства,када смо и ми били ђаци.
Одувек сам волела школу, учење,све што чини наставу. Због тога сам и желела да
постанем наставник.
Уствари ко сам ја?
Зовем се Никулае Радмила,рођена Кузманов 27. марта 1950. године у Арад
Гају.Моја мати, Виоара, била је Румунка, а мој отац, Мирослав-Србин, обоје
румунски грађани.
Године 1957. моји су родитељи решили да ме убележе у први разред српске
секције Основне школе из Арад Гаја.Ту сам остала све до 1961. године, а учитељ
ми је био господин Владимир Гајин. Био је благ и уразумљив. Лекције је
објашњавао добро и јасно. Био је објективан и строг када је у питању била наша
спрема. Имао је посебно дидактично држање,које је импоновало поштовање.
Много му хвала за све.
Доживљавам посебне тренутке ,са много емоција када се сетим оног периода мог
живота.
Са очима ума и душе гледам делиће неких часова
, предавање,аспекте са школских приредби, где
смо певали српске народне песме. Сећам се исто
лепих народних ношњи које смо облачили ми,
играчи.
У школској башти ,под надзором господина
учитеља , гајили смо поврће и цвеће.
Све ово доказује и потврђује чињеницу да
румунски грађани српске националности имају и
сада могућност да уче у школама са српским
разредима,могу похађати српске цркве, где да се
моле на свом језику, да чувају своју ношњу и
народне традиције.
Године 1961. прешла сам у румунску секцију
Основне школе број 8 из Арада. Имала сам
темељно знање из малих разреда, где сам,наравно учила и румунски језик, те сам
се брзо и добро прилагодила у новој средини. Од 1965. до 1969. године била сам
ученица румунске секције Гимназије број 2 из Арада.У периоду 1969-1973. била
сам студент Филолошког факултета , секција Румунски- Француски,на
Университету из Темишвара.
Школске године 1973-74. радила сам као професор у Основној школи из
Белобрешке, жупанија Караш-Северин, где сам предавала румунски језик. Овом
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приликом, ако та књига стигне и код њих, поздрављам бивше колег, ђаке а и
становнике Белобрешке.
Удадбом, 1974. године прелазим у Букурешт,где сам више од 30 године
предавала румунски и француски језик.
Будући тако велико растојање, моје везе са Србима из Арада и Баната ослабиле
су или чак и прекинуле, а моје изражавања на српском јењава.
Сигурно је ипак, да године проведене у арадгајској школи, остају као један од
дирљивих епизода у свом животу.

ПАСКУЛОВИЋ СЛОБОДАН - ПРОФЕСОР
Родио сам се 1937. године, првог октобра у Малом
Бечкереку, а у Гају тата, Војин Паскуловић је преузео
гајску парохију 1940.
Школу сам прве четири године учио на српском
језику у Гају, коду читељице Невенка Попјан. Од
петог до седмог разреда био сам такође ђак школе
из Гаја, познате по надимку '' Горе ''.
Даље школовање сам наставио у Музичкој Гимназији
у Темишвару.
!951. године мој отац је био
премештен као окружни прота у Клисури, где сам се
и ја вратио после заваршетка гимназије, спремао сам се за факултет, а, у истом
времену радио у Дому Културе у Новој Молдави. Дошло је време војске, где сам
провео близу две године.Тако сам тек 1959. био на испиту на Клужком
Консерватору.
Имао сам'' досар '' и ако сам имао прелазну оцену ( а то је била чиста десетка),
моје име после пола сата је нестлао са табле. Не би коментарисао тај део, али
1960. сам постао студент тог запаженог и познатог Консерваторија, где између
осталим сам имао професора познатог композитора Тудор Жарда.
1965. после завршетка Консерваторија, радио сам 12 година у Орадеи, али и са
више сеоских хорова, у домовима културе. Треба да споменем хор из села
Бутени, веома познат и сада, а и мање познат хор из Тинке.
Када сам се вратио у Арад, био сам професор у Школи ликовне уметности, затим
у Инспекторату за културу, па у Филхармонији.
Имао сам и друге активности , а ту треба да истакнем рад за успостављање
културних веза са Југославијом, у оно време, затим са Србијом у ближње време, и
мислим да сам успешно то урадио.
О периоду колико сам био у Гају, могу да кажем да сaм имао два периода, један
леп и један у ратно доба и одмах после. А успомене нажaлост имам у главном из
тог другог. Ове успомене остају дубоко у сећању, а некима баш им праве у
животу проблеме.
Прву, коју видим пред очима је бомбардовање одмах после 23. августа.
Авиони су веома ниско летели ,а митраљез је цело време пуцао,а ми свако где је
ко стигао.
Други, све у вези бомбардовања, када су се чуле сирене,тата ме је послао да
вучем звона. Штранкља је била везана за врата цркве, да се не би требало пењати
у торањ.
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О школи можда на састанку са онима који још живе па су овде у Араду би могао
да причам.Али сигурно памтим МОСКАЧУ, коју је госпођа Невенка често
употребљавала, а ја сам био један од њих који је то осећао.Али дани проведени у
Гају, поред овог што сам спомињао раније, за мене су били веома драги.Ту сам
склопио прва пријателства, ту смо се играли по пољу,по ритовима, ту сам слушо
тамбураше, ту ... и могао би да наставим са још доста писаних редова.
Сада под старост, а старост доноси и неке бриге, радо учим младе будуће певаче
или свештенике оно што заправо сам волео...музику.

ВИДИЦА КРАШОВАН ПУТИЋ Ја сам Видица Крашован Путић, рођена 1951. године, 1. децембра у Арад
Гају.Мама моја је била Српкиња из Арад Гаја, а тата Банаћанин из Дињаша.
Пошто у Гају, у оно доба, школа је имала оделење за српски језик, моји родитељи
су ме уписали и мене а после две године и моју сестру, Веселинку, у то одељење
школе.
''Тувим'' да је била 1957. година 15. септембар и ако сам била мала и нисам још
испунила седам година, са нестрплењем сам чекала овај дан, када заједно са
мојим другарицама, Олгoм, Бисерком и Евицом смо прекорачиле праг српске
школе .
А тамо,са родитељским осмехом нас је дочекао наш млади учитељ Владимир
Гајин.
Први дан је протекао врло лепо.Смо рецитовали песмице,сваки шта је знао, и то
на румунском језику, јер забавиште није било на српском језику.
Тувим да ја сам певала једну песму коју ме је
мој тата научио.
Затим дан по дан смо почели да учимо прва
азбучна слова, да бројимо, да певамо и да
играмо
Ја сам врло волела мог учитеља. Он је знао
како да нас приближи њему и прави да волемо
да дођемо у школу и да учимо све што нам је
он предавао.Ја сам била паметна у школи и
никад ме није казнио,али тувим да његова
казна је била да напишеш у свесци по
петнаест-двадесет пута па и више , оно што
ниси научио. Могу да кажем да смо сви ђаци
српске школе наставили
школовање у
школама са предавањем на румунском језику и
није нам
било тешко пошто смо знали
румунски језик, а неки су постали
учитељи,професори, инжењери и рачуновође.
Од 1966. до 1971. године сам похађала
Педагошку Школу у Араду, где сам учила да будем забавиља.
!971. године ,када сам завршила ,добила сам радно место као забавиља у месту
Понорел, где сам радила две године, жупанија Алба,затим 17 година у
Сенмартину, жупанија Арад а од 1990. године сам забавиља у Забавишту број 8
из Арад Гаја.
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Могу да кажем да сам овде три године предавала по први пут на српском језику,
али нажалост, морала сам да поново предајем на румунском језику јер није било
више деце српске националности.
Од дргугих догађаја из мог живота, треба да истакнем 1976. године, када се
родила моја ћерка Снежана,данас професорка.Али нај значајни догађај је онај из
четвартог септембра 2008. године када се родила синовица Јасна, која за мене је
моје срце и душа најдража.

... ЗА КРАЈ
(Припремљен за штампу по говору Срба у Гају )
-Љубомире мајки, ево видиш, само ми смо овде Срби, видиш како лепо си
научио Рождество, ти си паметно дете и ћеш разумети ово, баш ако можда је
мало теже.Српска школа је далеко, ти си мали. Ми мислимо да би било добро да
те научимо да пишеш и да читаш српски.То је наш језик, треба да знаш. Како ћеш
писати писмо Св. Николи и Божић Бати. Како читаш апостол на Пробрежење, јер
ти си кум ?
-А ко ће ме учити?
-Па ја те учим а тата те слиша.... А на послетку
И ако сам био мали,....и ако тата слиша...
- Добро, оћу.
- О, цукнете мама, видиш,плакајући од радости, неће бити тешко, како да буде
тешко .Гледао сам и тату, и онда сам видео прве сузе како се преливају на
лицу мог будућег инспектора, на лицу страшног Шерифа (татин надимак з
Темишварској шечерани ).
Одмах,мама је узела једну ''хокедлу '', а из ходнике две нове новцате мале
столичице, чак ни нисам се питао зашто су оне баш данас биле готове.
А, и некако, из неба и један'' абецедар'' но, да, буквар, само су нека друга слова на
њему. Разлика је била ,што онај румунски је био у боји, а тај српски не
Па, то да буде нај већи проблем
Одмах смо почели.
Прошли су дани, па месеци, а ја и мама марливо ућимо румунска слова ,српска
слова,читамо румунски а затим српски тамо у нашем разреду, са једном
хокедлом и две столичице, а у место велике табле ,имамо ону малу, на једну
страну има коцкице а на другој је равна. То је мамина из њеног доба.
Тако , са мамом сам научио до краја буквар, а затим и читанку за први и други
разред.
Тата није ме никад слишао из српског језика, а мало касније је био веома срећан
да његов син чита и нашу Правду и многобројне српске новине које су у оно
време биле по нашим киосцима.
А сада, када, на нашим састанцима, било на Преображење,или на Дан Ћирилице,
видим, групу Арадгајских бивших ђака, са седом косом, са малим дрхтајем руке,
по неки грбав , неки хроми, очи ми се испуну суза, неки чвор осећам у грлу,

гледам и тржим међу нима мојег инспектора српског језика и
мојег првог и последњег српског учитеља...
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ULTIMUL ÎNVĂŢĂTOR SÂRB
Scrie învăţătoarea NAGY GIZELLA
Traducere din limba maghiară Eva Şandici
Sprinten, aproape vesel, s-a trezit. S-a dus direct la robinetul din curte ca să-şi spele
visul din ochi. În acest timp, gândurile se învârteau neastâmpărat în capul lui.
Ar trebui să mă grăbesc, s-a gândit, poate azi ne vizitează inspectorul şcolar. De mult a
promis, dar n-a ajuns la el încă. Din partea lui, poate să vină... Cei 18 elevi ai săi
frecventează şcoala, îndrăgesc învăţătura. Sunt eminenţi la limba maternă şi
matematică. Jasmin din a IV-a, anul trecut, a fost şef de promoţie. La serbarea de sfirşit
de an, directorul l-a lăudat şi pe învăţător pentru pregătirea bună de care dau dovadă
elevii la intrare în clasa V-a.
Dar, nu este uşor să te ocupi, în acelaşi timp, de patru clase. De-a lungul anilor, s-a
obişnuit. Are timp suficient pentru pregătirea personală, pentru corectarea caietelor.
Singur trăieste, munca şi cursurile îi umplu viaţa.
În drum spre şcoală, se gândeşte ce şi-a propus pentru astăzi. Prima oră este
matematica. Dimineaţa sunt mai receptivi, mai uşor înţeleg materiile dificile. Urmează
ora de limba română. Şi cei din clasa a II- a citesc cursiv, iar cei din clasa întâi înţeleg
tot, şi se exprimă destul de corect în limba statului.
Şi-a adus aminte, că, pentru astăzi, clasele mai mari vor aduce sapa şi grebla în
vederea rânduirii grădiniţei din faţa şcolii. De ani de zile, asta este datoria lui. Sub
îndrumarea lui specială într-o oră-două eliberează straturile de buruieni, gazonul de
pietre şi moloz. Cu ochii săi însufleţiţi a văzut deja gazonul înverzit proaspăt, garoafele
săpate şi udate proaspăt, nalba şi trandafirii. Savura cu anticipaţie mulţumirile
colegelor.
- Asta da ! Milan, acesta, are mâinile de aur! Ce ne-am face fără el, obişnuiau să spună.
În aceste situaţii, el, cu un zâmbet, arunca laudele, dar în adâncul sufletului său se
bucura, că este nevoie de el, de munca lui, de priceperea lui.
In timpul acesta, a ajuns la şcoală. Curtea a fost goală.
-Se pare, că au sunat de intrare, s-a gândit. Dar nu poate fi prea târziu. Merg direct în
clasă, catalogul am timp să-l aduc şi după prima pauză, nu-mi pierd vremea.
A deschis încet uşa, neobservând că, în bănci, stau copii străini, care ascultă tânăra din
faţa tablei.
- Să vedem cine lipseşte astăzi? - a strigat răsunător.
O tacere adâncă a fost răspunsul. Vocea stridentă, limba necunoscută i-a speriat pe
copii. Tânăra şi-a revenit şi a strigat:
- Cine eşti dumneata?
- Cum îndrăzneşti să intri aici? Cară-te imediat din clasă!
Auzind strigătul, o femeie între doua vârste întinde capul prin uşă.
- Este ceva necaz Ana? a întrebat. Pe urmă, fără să mai aştepte răspunsul, se îndreaptă
spre cel care în mijlocul clasei sta dezorientat. Îi întinde uşor braţul şi cu o voce blândă
se adresează:
- Cum ţi-a trecut prin cap, Milane, să vii aici? Hai, te conduc.
Numitul s-a supus mecanic. Parcă a fost recunoscător, că cineva îl salvează din această
situaţie penibilă. Nici nu şi-a adus aminte cum a ajuns aici.
Femeia l-a petrecut până la poartă şi i-a vorbit tot cu atât calm şi încet ca şi în clasă.
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- Ai nevoie de ceva? Il trimit pe fiul meu cu mâncare. Îţi trimit şi o pătură. Dimineţile
sunt răcoroase. Ai grijă de tine, Milane! Ai aici nişte bani ….pentru pâine. O bancnotă
a intrat in mâna barbatului, pe urmă a închis poarta repede după bărbat.
Aceasta, cu figura dezorientată, a mai stat cîteva minute în faţa porţii, pe urmă a plecat
şovăelnic de unde a venit acum câteva minute.
Tânara învăţătoare şi-a aşteptat colega pe coridor. Se vedea pe ea că era încă sub
influenţa scenei de mai devreme.
- Cine a fost vagabondul acesta şi de unde îl cunoşti?, întrebă agitată.
Femeia cu vocea reţinută şi obosită spune:
- Cu ani în urmă, poate sunt deja 20 de ani … am fost colegi. În clasa ta a predat. A fost
un învăţător şi un coleg bun, îmbrăcat curat şi ordonat. Munca sa era conştincioasă,
precisă. Elevii entuziasmaţi, iar părinţii lor l-au stimat. Pe urmă, de la o zi la alta, au
desfiinţat secţia sârbă. A înnebunit. Cu săptămânile a umblat pe străzi, vorbea singur,
gesticula.
Nu a mâncat zile în şir numai a băut. A ajuns la spital. Când a ieşit de acolo, nu şi-a
mai adus aminte de nimic. Din locuinţa de serviciu l-au scos. Un gospodar bun, care a
avut 2 băieţi, elevi la el, l-a primit. De atunci, acolo trăieşte la marginea oraşului. Iarna,
în grajd, doarme cu vacile. L-am mai vizitat. I-am dat şi bani, dar nu m-a recunoscut.
Se uita la mine şi nu spunea nici un cuvânt. Nebun tăcut. Nu are treabă cu nimeni. În
cârciuma de la marginea oraşului este bine cunoscut. Dacă primeşte ceva bani, aici îi
bea.
- Să mergem, imediat! Suspină şi porni grăbită spre clasa ei.
În timpul acesta, în colţul neguros al cârciumii, ultimul învăţător sârb, a doua stamplă,
a dat-o pe gât, aşteptând ceaţa binefăcătoare s-ăi acopere mintea şi să stingă ultima
scânteie conştientă şi poate pentru totdeauna.
SCURTĂ PREZENTARE A GAIULUI
Gai, cartier al Aradului, apare mai mult ca şi sat, deşi are multe clădiri noi, iar cei mai
în vârstă încă folosesc expresiile, ―în sat‖, ―din sat‖, ―merg în oraş‖. Străzile sunt, însă,
drepte, largi. Casele au grădini mari, iar pe stradă vezi încă vacile cum merg la păscut
şi gâştele plimbându-se în voie. Dar, ploaia a udat aceste străzi şi, încet, faţa satului s-a
transformat într-o nouă imagine. Case, vile, magazine moderne cu geamuri şi vitrine
mari, maşini numeroase, şi, cel mai îmbucurator lucru, Gaiul trăeşte.
Istoria nu ne-a lăsat multe date, sau poate nu le-am căutat noi conştincios, dar, din ce
ştim, puţin s-a notat în cărţi istorice, sau monografii, la începutul sec. al XVIII-lea, în
perioada marii migraţii a sârbilor, organizată şi condusă de patriarhul Arsenije al III-lea
Cernoievici, din calea ocupaţiei şi a terorii otomane. Au fost şi alte migraţii mai
devreme, dar numeric mai mici. După tratative purtate cu curtea de la Viena, au format
o numeroasă şi puternică armată de grăniceri, pentru apărarea graniţelor imperiului, una
din ele fiind şi cea de pe malul Mureşului, zona numită ―POMORŞIE‖.
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Pe hartă, se văd pichetele grănicereşti, din care, cele cu roşu sunt cu militari în regim
permanent, organizaţi după legi militare, iar cele cu galben sunt pichete filiale, în care
grănicerii era cu arma acasă, locuiau cu familiile lor şi se ocupau cu agricultura pe
pământul primit. Unul dintre aceste pichete, filială, a fost şi cel din Gai.
Trebuie menţionat că în aceste localităţi exista deja populaţie de naţinalitate sârbă,
provenită din perioada migrări slavilor (sec. VI ), dar şi din migraţiile următoare, până
la cea de care aminteam anterior.
Zona în care au fost aceste pichete facultative se numea Tomaşinski-Gai, proprietatea
unui sublocotenent, atunci deja al armatei de grăniceri sârbi, venit din armata maghiară
din zona Balatonului. Cu timpul, probabil din cauza lungimii numelui, a rămas numai
cu denumirea de Gai.
Sunt şi alte variante ale numelui, dar, probabil, aceasta este cea mai apropiată de
adevăr.
Din monografiile existente, dar cu puţine date despre Gai, apare că în anul 1723
guvernatorul de atunci, Merti, la numit GO-GAI.
Există şi versiunea că numele provine de la cel mai cunoscut reprezentant al
comunităţii, acesta putând fi un instrumentist care cânta la instrumentul numit ―gaida―.
Dar poate şi această versiune este posibilă ( presupunerea mea, puţin romanţată)
―Vântul adie, iar în adierea lui, tinerele tulpini ale salcâmilor se mlădiesc… se aude o
voce răsunătoare, dar in acelaşi timp şi blândă: Arsenovi, Ostojini… Stefanovi,
Şandici, rămâne-ţi aici, aici lângă această pădurice tânără. Este noul nostru pichet
grăniceresc… Aceasta a fost atunci când, adierea vântului printre pomii tinerei păduri
parcă ne chema... ―Veniţi aici, aici, la mine, aici, aici în… Gai‖
Trebuie însă ţinut seama de faptul că acest cuvânt, gai, în limba sârbă înseasmnă pădure
tânără sau dumbravă, iar aici, în zonă, pe lângă multe mlaştini erau şi multe pădurici.
Poziţionarea locului am primit-o pe cale orală de la cel mai bătrân om al locului,
Milivoj Burnaz, ―Dincolo de drumul care duce spre Iratos, spunea centegenarul
cântăreţ la biserică, a mai fost o biserică mică‖, probabil prima biserică a grănicerilor,
lucru posibil având în vedere că obiceiul confirmat prin multe surse istorice, cum că
prima construcţie, într-o nouă aşezare era biserica. Perioada împăratului Iosef I şi a
împărătesei Maria Terezia au dus la multe reforme, printre care şi în domeniul
sistematizării. Astfel, perioada care a coincis şi cu încetarea existenţei zonei de
grăniceri de pe malul Mureşului, care a cauzat plecarea unei mari părţi a grănicerilor în
zona Banatului şi în Rusia, s-a impus în Gai ca şi în celelate localităţi, actualmente şi
ele cartiere ale Aradului, o ordonare generală bazată pe reforme, fapt care se vede prin
străzi drepte, aici în Gai şi mai largi, cu orientări moderne şi cu construcţii executate pe
bază de autorizaţii şi proiecte. Cel mai important eveniment din acea perioadă în viaţa
localitaţii, a fost construcţia reşedinţei de vară a episcopului Sinesie Jivanovici, cu o
bisericuţă pentru episcop, dar la care veneau să se închine şi localnicii, care alături de
sârbi, erau deja şi românii, populaţie în creştere după a doua jumatate a secolului al
XVIII-lea. Lângă mănăstire s-a format si un cimitir, care se vede şi în poză, cu o parte
sârbească, cea dinspre răsărit, şi o parte românească înspre apus. Cele două părţi erau
despărţite de un şanţ. Actualmente există un cimitir comun pentru Gai, unde cea mai
veche cruce, care stă în picioare, în parte sârbă datează din anul 1901.
Numărul populaţiei sârbe a fost de 112 familii în 1780, 135 familii în 1828. Apoi,
conform recensămitelor, din 1897-792:1911-893:1920-904:1940-730: 1989-345:iar în
2002- 250.
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După despărţirea bisericilor, sârbii şi-au cunstruit propria biserică , terminată în 1872.
Sunt notiţe ale preotului protopop, Svetozar Najdan, cât şi puţine documente în arhiva
bisericii, care ne transmit că :
- în 7 iunie 1870, se scrie (în documentul întocmit de Mihail Putnik), au început
lucrările la biserică. Fundaţia, adica temelia, a fost sfinţită de preotul din Arad, Andrija
Petrovici. La 17 mai 1872, biserica nouă construită a sfinţit-o preotul din Batanyia,
Leontie Petrovici, la dispoziţia episcopului Antoni Naco.
Lucrările executate în continuare reies din documentele comune ale bisericii şi şcolii,
biserca fiind şi conducătorul şcolii. Le vom urmării până la închiderea secţei sârbe,
anul şcolar 1962-1963.
Iată câteva:
-1885. S-a turnat pardoseala din ciment cu mozaic.Lucrarea este executată de
întreprinzătorul Rudici din Arad şi a costa 1000 coroane.
-1906. Biserica a fost acoperită cu ţiglă. Executant, D. Ristici din Arad, şi a costat
1200 coroane.
- 1909. S-a executat un nou gard de împrejmuire a curţii. Executant, Eberlain din Arad
şi a costat 2.000 coroane.
-1924. Reparaţie capitală a bisericii şi realizarea picturii interioare. Executant, Mita
Pacurar din Arad Gai.
- 1959. S-au montat geamuri noi din material feros. Executant, Ludovic Gartner din
Arad
- 1962. Reparaţii în interiorul bisericii. Executant, Cooperativa „Decorativa Arad „
- 1963. S-a montat turla nouă la biserică, avariată în totalitate în urma unei furtuni.
Executant, Cooperativa „Precizia Arad‖
- Pentu lucrarea din 1906, măsurătorile şi calculul de preţ, au fost realizate la biroul
arhitectului sârb Milan Tabacovici.
În arhiva bisericii sârbreşti din Gai şi în cea a Şcolii Generale Nr. 10 din Gai am găsit
documente care să ne permită să vedem viaţa comunitaţii noastre sârbeşti în perioada
cât a funcţinat şi şcoala cu limbă de predare sârbă.
O prezentare a vieţii comunitaţii sârbrşti din Gai, sub toate aspectele ei, o face şi
protopopul Stanko Jupanski, venit în calitate de inspector al prezviteratului arădean.
Inspecţiile aveau o periodicitate anume şi urmăreau toate aspectele vieţii din
comunitate.
Iată ce gasim în cele trei rapoarte existente , din anii 1908, 1910 şi 1911 despre starea
bisericii:
- Este curată, fără stricăciuni, şi în ordine referitor la celelate părţi ale inventarului.
-Aprecim la fel şi straiele preoţeşti şi ale diaconilor.
- Biserica este vizitată la liturghie în principal, de credincioşi în vârstă, tineretul
lipseşte.
-Alături de învăţător mai sunt 8 cântăreţi.
-Aniversarea Sf. Sava a fost festivă, cu serbare la şcoala unde elevii au recitat poezii şi
au cântat în cor.
- Orele de religie se ţin, iar copiii au cunoştinţe bune.
- Hramul bisericesc se aniversează din anul 1905. După tăierea colacului, se alege
naşul, care este membru în colegiu bisericesc.
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După despărţirea bisericilor, pe criteriul - majoritatea rămânea în biserică, aceştia aveau
obligaţia de a despăgubi pe cei ce plecau pentru ca aceştia să potă construi la rândul lor
o biserică. Sigur suma nu a fost suficientă, aşă că au fost necesare şi alte fonduri. În
general donaţii. Donaţii care stau şi acum la baza întreţinerii ei.
Iată principalii donatori la construcţia bisericii:
- Joţa Vlaikov şi soţia Persida - 1 iugăr şi 1124 mp pământ în valoare de1600 coroane.
- Mladen Docmanov - 3 iugăre şi 453 mp de pământ în valoare de 3200 coroane
- Iovan Acimov şi soţia Kruna, născută Docmanov - 1303 mp pământ în valoare de 900
cr.
- Domnul Menihart Horvat, din Arad un inventar complet pentru necesarul slujbei în
valoare de 500 cr.
- Dimitrie Neţin a donat icoana lui Isus Christos şi a Maicii Domnului, în valoare de
100 cr.
Pe parcursul anilor, imediat următorii, s-au mai donat multe obiecte de inventar, ca
cerul, prapori, icoane, vase şi bani.
Ca avere, biserica mai avea şi casa parohială, cumpărată în 1878. Terenul cu casa
parohiala pe el, din acel timp, era de 787 mp. Apoi şcoala, care s-a construit în 1889.
Despre evidenţa credincioşilor sârbi , urmărită de Eparhia din Timişoara în 1897 şi din
1905 urmărită de cea din Karlovţi, rezulta că, în Gai, erau conform celor doua coloane
а)
- 379 bărbaţi
...................362
б)
- 413 femei
...................382
total - 792 suflete
..................744
в)
-156 perechi căsătorite ................... .158
г)
- 156 case
................... .156
Existau şi alte evidenţe. Una dintre acestea a urmărit evoluţia populaţiei într- o perioadă
de 10 ani, 1899 si 1908, şi a constatat că sporul mediu anual este de 12 suflete pe an.
La capitolul „Viaţa şi stare poporului‖, printre altele se remarcă:
„Stare materială a sârbilor este mulţumitoare, rar vreun cămin nu are pământ, sunt unii
chiar şi cu posesii de pînă la 100 ha. Poporul este harnic, sârguincios şi săritor. Casele
sunt curate, văruite, curţile măturate şi îngrijite. În familii nu sunt neînţelegeri.
UNDE ESTE INŢELEGERE, AICI ESTE ŞI BINECUVÂTAREA LUI DUMNEZEU‖
Populaţia Gaiului, devenit la mijlocul secolului al XIX-lea cartier al Aradului, avea ca
ocupaţie de baza agricultura, bineînţeles şi meseriaşi legaţi de ea: fierari, dulgheri,
brutari, croitori, ceprazari. Existau restaurante dar şi alte prăvălii.
Pe lângă muncă, şcoală, biserică, tinerii, dar şi ceilalţi doreau şi putină destindere. Aşa
era jocul de duminecă la Sala Sârbească, construită în 1924. Aici se dansa, se asculta
muzica tamburaşilor locali, iar uneori se jucau piese de teatru tot în interpretarea
localnicilor .
DESPRE ŞCOALA DIN ARAD GAI
Eu nu am fost elevul acestei şcoli, dar…
Multe poveşti am ascultat de la mama, tata, dar şi de la alţii despre şcoala sârbească
din Gai şi, în mod deosebit, despre învăţatoarea legendară Nevenca Popian şi
învăţătorul Vladimir Gain, a cărui poveste tragică am prezentat-o la începutul
capitolului..
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Amintind de reformele din Imperiul austro - ungar, din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, nu trebuie să uitam învăţământul. Starea jalnică a pregătirii şcolare a
populaţiei a ieşit în evidenţă la sfârşitul nenumăratelor războaie din acea perioadă,
când în rândul subofiţerilor numărul analfabeţilor era îngrijorător de mare, atât la
austrieci, cât şi la cei de alte naţionalitaţi, dar mai ales la cele de credinţă ortodoxă.
Această situaţie a declanşat o serie de legi şi decizii, care să ducă la reforma
învăţământului. Printre acestea se numără şi Ordonanţa Şcolară Generală (Allgemaine
Schulordung ) , care, pregătită pentru şcolile germane a fost aplicată şi folosită şi pentru
cele ale ortodocşilor. Dar pentru acestea, s-a creat şi un normativ, cu numele de Regule
Directive, care, în mod deosebit cerea ca învăţătorii să fie cetăţeni ai imperiului,
pregătiţi pentru această profesie, iar cărţile şi ele, să fie tipărite în tipografiile
imperiului. Şcoala devenea, o instituţie publică, ciclul primar era obligatoriu,
învăţatorul, funcţionar public. A fost enunţat şi principiul ca pe lângă fiecare parohie să
funcţioneze o şcoală. Teritoriul imperiului cu populaţie ortodoxă a fost, în final împărţit
în trei districte, conduse de un director. La recomandare mitropolitului Vichentie
Jovanovici, cei trei au fost Todor Iankovici Mirievski, cu sediu la Timişoara şi
răspunzator de districtul din Banat. El a avut şi cea mai mare contribuţie în acesta
muncă. Avram Mrazovici, care în 1782 a preluat şi districtul dirijat de Mirievski,
răspundea de zona ce cuprindea şi Aradul. Al treilea, Stevan Vuianovski, avea districtul
ce cuprindea Slavonija, Sremul şi Croaţia.
După o minuţioasă muncă de inspecţie prin districte, concluzia principală, alături de
cele administrative a fost că, trebuie de urgenţă lucrat la perfecţionarea învăţătorilor
prin cursuri, iar pentru noile cadre trebuiesc înfiinţate şcoli speciale. Această propunere
a fost aprobată de curtea imperială. Directorii, în reşedinţele districtelor au înfinţat
aceste clase, iar în localitaţile mai îndepărtate, în timpul inspecţiilor se făceau şi aceste
cursuri. Rezultatele au apărut ca pozitive, primul pas a fost
făcut.
Anul 1810 aduce la conducerea activităţi de învăţământ pe Uroş Nestorovici, funcţia
fiind cea de inspector general. El accentuiază problema pregătirii învăţătorilor şi
înfinţează trei Preparandii. Una pentru învăţătorii sârbi, la Seat Anreia, lângă
Budapesta, cea pentru învăţatorii români, la Arad, iar pentru învăţătorii greci la
Budapesta. Cea pentru învăţătorii sârbi, din motive obiective a fost mutată la Sombor,
unde şi experienţa locală a contribuit la bunul mers al acesteia. De remarcat, că
majoritatea învăţătorilor care au funcţionat în Gai sunt absolvenţi ai acestei şcoli.
Ceilaţi, după anii 1920 au urmat cursurile şcolilor din Timişoara.
După Primul Război Mondial, şi după terminarea ordonării frontierelor în Banat, mulţi
învăţători şi preoţi s-au retras în ţara cu limba lor maternă. Şi în Gai s-a simţit acest
lucru, dar, pe baza Convenţei dintre cele doua regate, (de altfel definitivarea ei a ţinut
mult timp), au fost completate aceste locuri vacante, pentru învăţător, pe 2 ani, iar
pentru preot, pe 11 ani. Sigur şi după Al Doilea Război Mondial, cu shimbările sale, s-a
schimbat şi legislaţia în învăţământ. Unele din aceste schimbări, dar în primul rând
neglijenţa părinţilor a dus la închiderea multor şcoli sârbeşti, printre care şi a celei din
Arad-Gai. Şcoala, construită în 1889, după mutarea secţiei sârbe la Şcoala generală nr.
14, cunoscută ca şcoala de „JOS‖, a fost în continuare folosită în domeniul educaţional,
ca şi grădiniţă. În anul 2008, a revenit, şi fizic, din nou bisericii sârbeşti din Gai.
Primele date furnizate referitor la existenţa şcolilor sârbeşti în Arad, o găsim în cartea
ARAD TORTENETE, scrisă în 1881, de Otto Lakatoş, unde se semnalează existenţa a
4 şcoli sârbeşti. Una de băieţi cu 53 de elevi, una de fete cu 36 de eleve, iar în Pârneava
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şi Gai câte o şcoală mixtă, împreună având 66 de elevi. Învăţători au fost Dimitrie
Capici, Milan Stoianovici şi Iovan Jopanski. Dar cele mai preţioase date care le-am
găsit au fost cele din arhiva Şcolii generale nr. 10 şi a bisericii din Gai. Stanko
Jupanski, preotul biserici sârbeşti din Arad centru, în vizitele amintite anterior, a făcut
o prezentare istorică, administrativă, pedagogică, dar şi a efectivului de elevi şi a
modului lor de comportare. Progresul în învăţământ se obsearvă şi în modul de
redactare a cataloagelor, care devin tot mai simplu de lucrat cu ele, din materiile care se
predau şi care se adapteză cerinţei progresului societăţii. Se constată un număr mare de
elevi, diferenţa dintre totalul copiilor de vârstă şcolară şi cei ce ce se încriu la şcoală
este mic. Dar, cei care părăsesc şcoala pe parcursul anului este însă mare. Cauzele sunt
cele legate de sărăcie, boală şi, din păcate, deces.
Şcoala avea un consiliu de conducere, subordonat consiliului bisericesc. Avea un
admistrator şi personal de întreţinere. Numărul de 90 pînă la 100 de elevi era frecvent,
după cum se vede şi din cei înscrişi în anii 1888-1889 respectiv 1921 - 1922 unde este
prezentată, conform capului de tabel, numărul curent, clasa, numele tatălui, locul unde
locuieşte şi îndeletnicirea tatălui. De asemenea, se întocmeau documente finale de
şcolarizare, anuale sau la terminarea ciclului şcolar. În multe lucrări, au apărut date
privind numărul elevilor înscrişi la cursuri şi a învăţătorilor lor. Am prezentat şi noi
acest tabel, cu specificaţia că elevi au fost număraţi direct din catalog. Datele nu diferă.
DESPRE CONSTRUCŢIA LOCUINŢEI INVĂŢĂTORULUI
Se ştie că şcoala nouă a fost construită în 1889, lucru obligatoriu odată cu creşterea
numărului de elevi, dar şi a organelor de stat, care au dat un avertisment serios
comitetului bisericesc referitor la acest aspect.
Iată cum s-a desfăşurat acţiunea:
- 18.07.1889 se convoacă adunarea extraordinară a comitetului bisericesc pentru data
de 25.07. Tema: construcţia locuinţei învăţătorului şi repararea casei parohiale.
- Pe data de 25.07, comitetul bisericesc aprobă tema propusă şi trimite scrisori pentru a
primi ajutor finaciar de la Ministerul Cultelor şi Învăţământului, dar şi a aprobării de a
cere donaţii altor instituţi şi comitete bisericeşti sau personae fizice, cum se obişnuia.
Pentru legalitate cere aviz de la Primarie.
- pe 25 septembrie, Primăria, prin biroul responsabil, cere planul construcţiei şi
antecalculaţia lucrării. Acestea au fost trimise pe 27 septembrie - se trimite planul şi
rezultatul licitaţiei. Costructorul este Stevan Radici, iar costurile se rdică la 3017,51
forinţi.
-Pe 01. octombrie se primeşte aprobarea de a cere ajutor pentru construcţie. Pe
1octombrie, comitetul bisericesc din Arad centru informează pe cei din Gai că donează
25 de forinţi pentru lucrare.
-15 octombrie. Se anunţă Konzistoriu din Timişoara că lucrarea este gata. Cere un
reprezentant la recepţie.
- Pe 15 octombrie se anunţă Primăria că lucrarea este terminată şi pe 28 noembrie se
aşteaptă comisa la recepţie. De asemenea roagă să se scadă din impozit partea aferentă
construcţiei.

108

Primaria anunţă că verificarea comisiei s-a încheiat şi nu sunt observaţii, şi se poate
locui în acesta. În urmatoarea corespondenţă se pun în ordine toate actele legale, şi se
anunţă reducerea impozitului conform legii.
DESPRE VIAŢA ŞI ACTIVITATEA DIN ŞCOALĂ
Activitatea şcolară a cuprins şi în perioada pe care o analizăm 1890-1960, o varietate
mare de teme. Unele sunt cu caracter ocazional, altele însă permanente, cu o animită
periodicitate.
Prezentându-le în timp putem începe cu:
- învăţătorii trebuie să participle la recensământul populaţiei din 1891, dar nu vor lipsi
la ore.
- obligativitatea de a prezenta rapoarte lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind
prezenţa la ore a elevilor şi motivul absenţelor.
- planul de lecţii pe trimestru.
- numarul de elevi înscrişi pe anul şcolar care începe.
- se atenţinează comitetul bisericesc despre obligativitatea pregătirii învăţătorului, a
controlului prezenţei lui la ore, a respecterii planului de învăţământ şi a celui de lecţii, a
participării la cursurile de pregătire, atât profesională, cât şi de organizare a diferitelor
sărbători ale statului şi chiar, în timpul războiului, de apărare contra atacurilor cu gaze
sau aeriene.
1898 – se recomandă ca acolo unde sunt şcoli mixte cu număr mare de elevi să se
deschidă o şcoală de fete.
- Răspuns. Condiţiile financiare nu permit în Gai deschiderea acestei şcoli.
1899- Se recomandă cumpărarea de cărţi pentru şcoli din veniturile proprii.
-Se recomandă ca toate mijloacele fixe să fie asigurate.
- Se propune şcolilor deschiderea claselor IV, V, VI. Comitetul bisericesc răspunde că
va deschide clasa a IV-a, urmând ca, în viitor, să se ocupe şi de claseleV, VI.
- Cursurile de alfabetizare se vor desfăşura de două ori pe săptămână.
1900 – Se stabileşte ca răspunzători de asigurarea salariului învăţătorului şi a celorlalte
drepturi, comitetul bisericesc. Pentru acest lucru, sunt obligaţi să prezinte modul de
plată a aportului pentru şcoală şi situaţia materială a membrilor comunităţi, iar
învăţătorii să anunţe care este stadiul retribuţiei lor.
În general, după ordonarea clădiri şcolii şi a casei pentru învăţător, problemele care au
rămas de rezolvat au fost cele materiale. Prin aportul lor, a membrilor comunităţii, la
plata ordonată a taxei către biserică, din bugetul căreia în jur de 60% era destinat şcolii.
Dacă aceste taxe nu se plăteau, urmau greutăţi în activitate, resimţite în general iarna.
Am dat un exemplu de întocmire de buget, venituri şi cheltuieli.
Între 1922 – 1930 au fost anii cu mari probleme privind găsirea unui învăţător stabil în
Gai, lucru rezolvat prin venirea în anul 1930 a învăţatoarei Nevenca Popian.
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ÎNVĂŢĂTORII ŞCOLII DIN ARAD-GAI
NEVENCA POPIAN - DASCĂL ŞI MAMĂ
Scrie profesor Lucia Popian Moldovan
Mama s-a născut în 1903 în familia Tomin. A absolvit şcoala primară şi liceul la
Timişoara fiind cotată ca o elevă foarte bună. Dovadă sunt certificatele de absolvire cu
calificativul foarte bine. A fost considerată un copil curajos, harnic şi ambiţios, trasături
ce i-au fost definitorii toată viaţa. După terminarea şcolii a fost nimită învăţătoare
stagiară în diferite şcoli din judeţ, la Petrovoselo, Stancevo şi Timişoara-Fabric, unde a
funcţionat mai mulţi ani.
Din 1931, a fost numită la şcoala confesională Arad-Gai. A rămas ca dascăl al acestei
şcoli până în 1950, când s-a mutat la Arad. În perioada petrecută în Gai, l-a cunoscut pe
tata şi în urma casătoriei, s-au născut cei 2 copii ai săi, Mircea şi Lucia, mândria şi
bucuria ei. După decesul tatălui meu, în 1951, a trebuit să-şi asume ambele roluri de
mamă şi tată. A funcţionat mai mult timp concomitent la şcoala din Arad şi Gai. A dus
o muncă neobosită în toată această perioadă dovedind o mare energie interioară şi o
iubire. Şi-a iubit cu tot sufletul proprii ei copii, cât şi pe cei de la şcoală. A fost
cinstită, altruistă, nobilă şi foarte severă, dorind să formeze din elevii ei oameni integri.
Nu accepta minciuna, lenea şi dezordinea, nu accepta indiferenţa şi lipsa de răspundere.
Le sancţiona imediat. Oferea, dar şi pretindea în acelaşi timp.
Când eram mică, îmi amintesc ca mă lua de mână şi mă duce la biserică. Copiii o
aşteptau. Micii corişti ai bisericii din Gai cântau ca nişte îngeri. Aveau o dirijoare
bună, o dăscăliţă care nu permite greşeli.
Antifonul, Apostolul citit de copiii şcolii îmi răsună şi astăzi în urechi. Doar eu, mică
fiind, stăteam în spatele ei în strană şi nu aveam voie să scot un cuvânt, chiar dacă
ştiam pe de rost tot ce se cânta în biserică.
Îmi amintesc de asemenea, de frumoasele serbări de la sfîrşitul anului. Cât fast, câte
repetiţii, câte bucurii, dar şi câte lacrimi, căci cu greu puteai să satisfaci orgoliile
micilor artişti. Cu elevii mai mari şi tineretul s-au pus în scenă piese grele, ca Nuşici, sa interpretat într-un an Guslarova smârt, o poezie extrem de lungă şi dificilă. Din cauza
unor copilaşi care vociferau s-a împotmolit, recitatorul, la un moment dat. Mama i-a
şoptit cuvântul pe care îl uitase şi totul a ieşit bine, fără ca ezitarea să fie remarcată de
public.
Şcoala din Gai i-a oferit caldura, dragostea şi liniştea de care avea nevoie ca să-şi poată
duce la îndeplinire misiunea de dascăl. Sub privirea ei, ca prin farmec, copiii deveneau
buni şi ascultători. Lucra cu patru până la şase clase paralele.
Nu pot uita liniştea ce se instala in clasă când explica ea. Aveai impresia că îi sorbeau
de pe buze fiecare cuvânt, fiecare expresie. Nu pot uita nici emoţia primei zile de
şcoală, a primelor litere aşternute pe hârtie, a mâinii care ne mângăia cu tandreţe pe
creştetele plecate în încercarea de a scrie primele cuvinte. Cât de caldă era mama mea,
cât de bine ştia să ne transmită entuziasmul şi bucuria de a cunoaşte. Dar, în acelaşi
timp, putea să fie şi severă mai ales când vreunul nu-şi făcea datoria. Visul ei ca elevii
să devină oameni adevăraţi s-a împlinit. Elevii ei au devenit oameni muncitori, harnici
şi cinstiţi. Unii dintre ei chiar au urmat studii universitare şi au adus mai departe flacăra
cunoaşterii.
Mama a murit în luna iunie 1969, în ultima zi de şcoală. Teribilă coincidenţă, după ce a
funcţionat 42 de ani, identificându-se cu menirea ei de dascăl, nu a putut să parăsească
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aceasta lume decât într-o zi care, simbolic, încheie anul şcolar. Acest devotament
pentru profesia de dascăl, care a depăşit mult straturile superficiale ale
profesionalismului pragmatic avea rădăcini adânci într-o admirabilă putere de a iubi şi
în convingerea că educaţia şi cultura sunt esenţiale în formarea omului.
Găienii, care o îndrăgiseră sincer, au petrecut-o în număr mare pe ultimul ei drum cu
lacrimi în ochi, cu nostalgie şi cu recunoştinţa pentru că le-a fost alături şi le-a pus în
mână prima carte.
Când mă întorc în Gai, oamenii mă opresc pe stradă şi mă strigă pe numele meu din
copilarie, Lucica, şi pentru un moment am senzaţia că timpul nu a trecut, că de undeva,
de după vreun colţ oamenii dragi ai copilăriei mele apar aevea. Cu mulţi din aceşti
Găieni pe care deseori îi recunosc cu greu după atîţia ani simt că am ceva în comun,
ceva drag de rememorat, amintiri din şcoala primară, amintiri despre mama mea. Şi nu
există mângâiere mai mare pentru mine decât să aud de la ei cuvinte de recunoştinţă
pentru tot ceea ce dincolo de litera cărţii mama le-a sădit în suflet, principii de viaţă,
dragoste pentru oameni şi mândria de a fi sârb.
Iata şi lista completă a învaţătorilor şcolii :
Aron Timotici ( 1870 – 1877),Velemir Lazici ( !878 – 1880 , Vasa Luţici 1880 – 1885,
Petar Topalovici 1885 – 1887, Pere Mircovici 1887 – 1894, Moisie Stoin 1894 – 1896,
Vladimir Radosavlievici 1896 – 1899, Mladen Baici 1899 – 1902, Duşan Popovici
1902 – 1904, G. Aleksievici 1904 1906, Hristofor Coici 1906 – 1923, Ivan Rachici
1923 – 1924, Olga Serafimova 1925 - 1926, Ilija Dişici 1926 – 1927, Mirna Radin
1927 – 1928, Ivan Rachici 1928 – 1929, Mara şi Iovan Dragoievici 1929 – 1931,
Nevenka Popian 1931 – 1938 şi 1939 – 1950, Iovan Vojnоvici 1938 – 1939, G
Neţin1951 – 1953, Ecaterina Todorov 1953 – 1955, Vladimir Gain 1955 - 1962

ELEVII ŞCOLII DIN ARAD-GAI
Capitol în care au fost trecute tabele cuprinzând elevii care erau înscrişi în clasa întâia.
Am menţionat elevii căzuţi în Primul şi Al Doilea Război mondial şi de asemenea,
persona lui Milivoi Burnaz, care a trăit 102 ani.
FOŞTII ELEVI, ACTUALII DASCĂLI
Am prezentat aici pe cei ce au urmat în viaţa lor profesia de învăţător sau profesor
- Lenca Pasculovici Mates
- profesoară
- Lucia Popian Movdovan
- profesoară
- Liubinca Secianski Clepe
- învăţătoare
- Cristina Şandici Palcu
-profesoară
- Goriţa Tirsin
- profesoară
- Radmila Cuzmanov Niculae
- profesoară
- Pasculovici Slobodan
- profesor
- Vidiţa Putici Craşovan
- educatoare
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