Први утисци посетилаца САЈТА
Bravo, bravo, bravo....
Gladajući i čitajući SAJT "Stara Beţanija" prizivaju se
neka stara a nikad zaboravljena vremena i sećanja..
Sve pohvale za hrabrost i odvaţnost organizatorima
ovako VELIKOG DELA.
Lepo je to i pohvalno od vas što činite da otrgnete
Beţaniju od zaborava.
Šta reći na sve ovo... Lepo, bogato, saţeto, setno, i
dirljivo.
Da nije vas entuzijasta svega ovoga ne bi bilo.
Biće opet lepo šetati, druţiti se i evocirati uspomene i
neke davno lepe trenutke.
Ponosna Beţaninka
(Dušanka Lalić, stanovala u Lole Ribara 13)

Dobar dan vredni ljudi,
Drago mi je zbog vašeg sajta. I na ovaj način pokazujete svoju ljubav i
odanost Beţaniji. Video sam (ako se ne varam) da je zgrada stare škole
prazna. Moţda je to prilika da razmislite o ponovnom pokretanju akcije za
organizaciju Muzeja. Za sada toliko.
Srdačno
Zoran Plasković (bio član opštinskog veća i bez njegove pomoći ne bi bilo ni
Spomen obeleţja na kruţnom toku)
Poštovani prijatelji, svaka čast Vama STARIM BEŢANINCIMA na zaista
velikom trudu i ţelji, da ono što je nekada bilo ostane, barem zabeleţeno.
Sajt ću pogledati i dati svoje skromno mišljenje, i ako ga vi znate.
Puno vas pozdravljam i ţelim da trajete, trajete i trajete.
(Vojin Jovanović, umetnički direktor AKUD “Novi Beograd”)

Хвала што сте ме обавестили о постављању сајта посвећеном
Бежанији. Сајт је одлично садржајно структуиран и лепо
дизајниран. Дивим се креативности и енергији. Честитам.
Поздрав с најлепшим жељама и рударским
Срећно!
(С. Вујић, редовни проф. др на Рударско-геолошком факултету)

Pogledala sam sajt, stvarno je opširan i sadrţi sve iz monografije. Vidi
se da je uloţeno dosta rada u pripremi.
Srdačno Vas pozdravljam.
(Slavica Ristić – supruga pok. Ratka Ristića iz Skadarske 11)

Paţljivo sam pogledao sajt udruţenja "Stara beţanija" i mogu samo
kratko i jednostavno da kaţem - FENOMENALNO!
Ukazujem na jednu grešku u odeljku Monografija "Beţanija u slici i
reči", u onom delu o fudbalu, odnosno sportu. Piše za novosadsku
Vojvodinu da je osnovana 1916. a na je osnovana dve godine ranije
1914. Prošle godine su proslavili 100 godina postojanja.
Sradačan pozdrav
(Saša Petrović, sportski novinar)
Mogu vam reci da je internet site odlican, sve je pregledno i na
pravom mestu, vrlo profesionalno uradjen.
Sto vi radite sve je za pohvalu i na zavidnom nivou.
Puno hvala i puno pozdrava,
(ĐorĎe Mihajlović, Kanada, koji je obezbedio sredstva za SAJT)

Dragi Prijatelji,
Sa velikim zadovoljstvom sam pregledao sajt koji ste napravili. Odličan je i
čestitam na kreaciji!
Dok sam išao sa stranice na stranicu sajta, vraćale su mi se slike iz
detinjstva, slike naše Beţanije. Pošle su mi suze i obuzela me je seta za
prošlim vremenom.
Sa knedlom u grlu, mogu samo da kaţem:
Čuvajmo uspomenu na staru Beţaniju.
(Bane Ekser)

Поштовани,
веома ми је драго да је ово друштво заживело и да је толико активно па
се просто плашим, да је овакво или слично удружње постојало пре 30так година, да би се уз мало труда и слоге цело село сачувало од
девастације на понос и радост свих његових житеља. Ја лично
страшно патим што ми је кућа срушена (мајка Видина, Војвођанска 143),
али ме понекад обрадују порезници који уредно већ годинама шаљу
порез за кућу, као да је ту.
Уз све похвале о вашем раду и уз жељу да помогнем друштву на било
који начин.
Срећно и у здравље!
(Зоран Кокотовић, становао у Војвођанској 143)

Vest o SAJTU me je zaista obradovala.
Udruţenje je stvarno zasluţilo da njegove brojne i vrlo uspesne aktivnosti budu prezentovane i onlajn,
te Vam čestitam na ovom uspehu, kao i svima ostalima koji su doprineli uspostavljanju veb stranice.
Smatram da je sajt jako dobar, iscrpan, bogat informacijama, a dizajn mi se takodje sviĎa jer je
pregledan i jednostavan za upotrebu. Posebno pohvaljujem sto svaku aktivnost, akciju, skup, prati
opširniji prilog sa tekstom i fotografijama u formi izvestaja, koji se skida sa sajta kao PDF dokument.
Mislim da ce, u narednom periodu posebno (kako aktivnosti udruzenja budu sve obimnije, i rezultati
sve vidljiviji sve većem broju ljudi) biti jako bitno da se ovaj zavidan nivo transparentnosti zadrzi, i
stavise, naglasi, posebno zbog onih graĎana koji su van "beţanijskog kruga" i moţda nisu toliko
detaljno upoznati sa radom i ciljevima udruţenja, a sve više njih će se susretati sa aktivnostima
urdruţenja u budućnosti.
U tom kontekstu bih zeleo da uputim i dve sugestije. Prvo, mislim da bi bilo vrlo korisno da se na
pocetnoj strani sajta, gde se nalazi izbor fotografija i tekst o udruţenju, naĎe i najnoviji, ili nekoliko
najnovijih, tekstova iz sekcije "Vesti". Još bolje, ovo bi moglo da bude najpogodnije mesto da se na
njemu naĎu članci o najavi nekih budućih aktivnosti, zakazanih skupova, akcija isl, poput informacije o
predstoječoj slavi Duhovi, koja je već objavljena, a da se potom, nakon odrţavanja najavljene
aktivnosti, ceo izvestaj o njoj pojavi u postojećoj sekciji "Vesti". Mislim da bi ovaj način informisanja o
budućim dogaĎajima bio jako praktičan.
Druga sugestija je vise "preduzetničke" prirode - predlazem vam da crna polja, na ivicama svake
stranice sa leve i desne strane, iskoristite kao reklamni prostor, koji bi se mogao izdavati za
objavljivanje reklamnih banera. S obzirom na loklani karakter udruţenja, i brojnost onih koji prate
njegov rad, siguran sam da bi oglašavanje na sajtu bilo primamljivo i interesantno mnogim firmama iz
Beţanije i Novog Beograda, a to bi zauzvrat mogao da bude vredan izvor sredstava za buduće
aktivnosti - što više aktivnosti, više vesti, veća je i poseta sajtu, veća je i vidljivost oglasa, i tako u
krug...
Izvinjavam se ako sam se previše raspisao, što više gledam sajt, to mi više ideja navire, nadam se da
će Vam nešto od pomenutog biti korisno u daljem radu.
Veliki pozdrav,
(Ţeljko Vujković – unuk Borka Dozeta)

Добар дан! Хтела бих да поздравим све чланове удружења, осниваче и
да похвалим оне који су се сетили да сачувамо нашу Бежанију.
Моје име је Војислава Савичевић и мој тата је рођени Бежанинац и веома
сам поносна на то.
Сви из удружења га знате, неки су нам и комшије били а и остали, сви га
знате као Перу Змаја.
За овај сајт имам само речи хвале и част ми је што могу да будем део
овога. Хвала Вам што желите да очувате историју Бежаније и што ће
данашња омладина моћи нешто и да научи.
Ако некако могу да помогнем слободно ме контактирајте, биће ми част.
Велики поздрав за све моје Бежанинце.
ПС
Потрудићу се да у што краћем року прикупим све слике (моје породицеграна деда Миленка) и да питам тату за податке пошто он то боље зна од
мене.
Морам још једном да напоменем да су сајт и књига фантастични и да ћу
сигурно то показати и мојој деци кад их будем имала.
(Војислава Савичевић)

Pored dve napisane i objavljene knjige, Beţanija je zasluţila i dobila nešto
što je u duhu novih elektronskih mogućnosti-sajt Stara Beţanija.
Zahvaljujući pokretačima i osnivačima udruţenja "STARA BEŢANIJA", kao
neumornim i najupornijim tragačima i borcima za opstanak Beţanije, moći
će veliki broj ljudi u Srbiji, bliţem i širem okruţenju, kao i dijaspori da
sazna i sačuva od zaborava 500 godina postojanja Beţanije, njenih ţitelja,
geografskog poloţaja, kao i njenog neumitnog demografskog nestajanja.
Svojim stručnim i nadasve umešnim znanjem šta sve SAJT moţe da nam
pruţi, Zoran Matijašević, Dragan Gogić, Boţidar Jojić... informišu nas na
veoma pristupačan način, kroz mnogobrojne sadrţaje sa puno podataka iz
raznih oblasti vezanim za Beţaniju i Beţanince, kroz mnogobrojne slike i
rubrike, direktne kontakte meĎu ljudima, mogućnostima stalnog
dopunjavanja raznim predlozima sa novim detaljima. Tako ovaj SAJT čine
ţivim i nepobitnim svedokom daleke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
naše stare i sadašnje nezaboravne Beţanije.
Milenko Kajalić, učitelj u penziji

