Новобеоградски војни пензионери, у оквиру
реализације програма неговања традиција
ослободилачких ратова, посетили су 24. априла
Спомен-комплекс ,,Сремски фронт“, код Адашеваца,
где су обновили сазнања о том највећем боју у току
Народноослободилачког рата.
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ФОТОРЕПОРТАЖА

Споменик грофу Феликсу
Харненгеру у кругу каштела
Царска бара је стециште бројних врста птица

Обележено пет година
успешне сарадње новосадских
и темишварских војних
пензионера

Испред надалеко чувеног каштела

КОВАЧНИЦА
ВОЈНИЧКОГ
ДРУГАРСТВА

У румунској православној цркви

Дар темишварских колега: слика маестра Стефана Попе Попаса

П

Српска црква у Ечки грађена је од блата а кров је дрвени

О историјату каштела говорила је Татјана Пећанац

ре седам година, на састанку председника Удружења
војних пензионера Србије Љубомир Драгањац и
председника Асоцијације војних кадрова у резерви и
у пензији Румуније Михаи Илијекуа, договорено је да организације у пограничном делу наше две земље треба да
сарађују и да конкуришу да се заједничке активности финансирају из фондова за прекограничну сарадњу Европске уније. Први су стартовали Зајечарци који су отпочели
да сарађују са војним пензионерима из Турну Северина.
Потом су им се прикључиле колеге из Бугарске, то јест из
града Видина. Дружба је закључена уврштавањем у заједничко коло војних пензионера из Крајове (Румунија). Прошле године у Зајечару је обележена петогодишњица
успешне сарадње четири организације из три суседне земље.
Потом је филијала темишварске организације затражила партнера за сарадњу са простора Војводине. С обзиром на величину два града и бројност чланова, природно
је било да се као наш кандидат истури новосадска организација војних пензионера. До сада су те две организације
неколико пута размениле представнике. Тако је у дружењу за пример и занимљивим разговорима протекло пет
година. Новосађанима у госте 12. септембра дошли су војни пензионери из Темишвара. Предводио их је пуковник у
пензији Константин Гомбош, иначе војни историчар, а у
делегацији су још били генерал-мајор у пензији Василе
Паул, пуковници у пензији Георге Негруц, Георге Порожан
и Лаура Русу. Домаћинима на челу био је председник
Градског одбора (Го) УВПС Милорад Орељ, потпредседник Го УВПС Милан Бајић, члан Го УВПС Томислав Јаковљевић, секретар Го УВПС Ибра Мањика и члан Го УВПС
Душан Стојан.
Новосадски Дом ВС било је прво одредиште, на којем је
Наставак на 31. стр.

одржана почетна рунда разговора. Гостима је, уз речи добродошлице, предочен план посете. Домаћинима је уручена слика светски познатог уметника Стефана Попе Попаса. Њихове просторије ће
убудуће красити то изузетно вредно дело.
У Муезеју Новог Сада имали су прилике да спознају историју главног града наше северне покрајине путем богатства које се чува у тамошњим витринама, међу којима је сијасет раритета. Гости су с
пажњом упијали много тога што су кустоси изнели као важне чињенице.
Потом је учињена посета Радио-телевизији Нови Сад, то јест Редакцији програма на румунском језику. Главни и одговорни уредник
Ђорђета Секошан обавестила је госте о емисијама коју припрема та
малобројна редакција. Потом је приказан документарни филм о селу Ечка, где су тога дана наумили да се друже колеге из две државе. У насељу надалеко познатом по рибњаку вековима у слози живи
становништво неколико народа.
У Царској бари гостима је приређен несвакидашњи догађај. Наиме, пловећи чамцем могли су да разгледају флору и фауну тог природног резервата надомак Зрењанина. Посебне утиске понели су
спознајући богатство птица које живе у Царској бари.
Три цркве у Ечки – српска православна, румунска православна и
римокатоличка привукле су пажњу румунске делегације. Посетили
су све три и о свакој чули историјат.
У Дворцу „Каштел“, на обали Бегеја, грађеном у енглеском стилу,
од 1816. до 1820. године, намернике из Темишвара и Новог Сада дочекала је Татјана Пећанац која им је говорила о историји тог објекта
под заштитом државе. Наиме, дворац је подигла породица Лазар, а
на свечаном отварању 29. августа 1820. свирао је чувени Франц
Лист. Данас је ово старо здање потпуно реновирано и претворено у
објекат који ће својим гостима пружити незабораван одмор у аутентичном амбијенту, инспирисаном аристократском прошлошћу.
Дан је већ био на измаку, када су две делегације размениле пригодне сувенире, а гости су морали да крену пут Темишвара. Договорено је да следеће виђење буде током октобра у румунсколм делу
Баната. На дружење у Србији подсећаће их занимљив телевизијски
прилог који је припремила екипа из Новог Сада.
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Музеј у Новом Саду поседује сијасет занимљивих артефакта

У новосадској телевизији

Игра лабудова

