Прва реаговања
11.01.2017, 15:36, "Branislav Karastojanovic"
Jeeeeeeeeeee
Pozdrav,
Branislav Karastojanovic
From: Војиновић Леонид
Sent: 11.01.2017. 13:53
To: Branislav Karastojanovic
Subject: Re: Радосна

вест!

Електронски приказ са именом Војиновић Петар је уплаћен и важећи је!
Срећно и УУУУРРРРРРРРАААААААААААААА,..........
Мајсторе срећа те пратила и слава овенчала!
Леонид, паор са нашег салаша!

-Род трибала Срба, на земљи је најстарији и највећи. Л. Халкокондил!

15.01.2017, 23:52, "DRAGAN STANIĆ STANKE"
<stankekamera@gmail.com>:

A koji rod ti je?

16.01.2017, 08:29, "Duško Бошковић" <dsk.bskvc@gmail.com>:
Pa đe si Leo :-)
Vidim iz sajta da si i ti porijeklom sa ove naše strane Drine :-)
Toliko smo mi Srbi izmješani sa mjestima porijekla i sadašnjim mjestom boravka, da je
stvarno sramota da smo podijeljeni u ovoliko državica. Izgleda da uskoro kreće projekat
objedinjavanja nekih srbskih teritorija u jednu cjelinu. Nadam se da ga nećemo
preskupo platiti krvlju kao što smo sve globalne promjene plaćali. Zavidim svkaome ko
je uspio sklopiti svoje porodično stablo, jer su moji drastično postradali u drugom
svjetskom ratu, tako da jednostavno nisam uspio doznati svoje porijeklo dalje od đeda
koji je rodom iz glamoča
I ja sam napravio jedan mali sajtić sa videovima pa možeš možda pronaći svega
interesantnog.

https://razbudjivaonica.wordpress.com/

Svako dobro

16.01.2017, 10:53, "Predrag Nikolic" <adv.nikolic@yahoo.com>:
Srecan rodjenda, Slava pok. Petru. Pozdrav Predrag

16.01.2017, 16:01, " @aol.com" @aol.com>:
Lepo I interesantno.

01.2017, 17:35, "DUSAN CVEKIC" <d_cvekic@yahoo.com>:
Jednoga dana i o nama potomstvo ovo da napravi i da nas ili ne
zaborave ili to urade sto pre....

18.01.2017, 13:29, "Филимонова Аня" <annafilimon@yandex.ru>:
Пуна хвала, одличан је сајт!!!
желим успеха у раду!
Свако добро!
редакцја ФСК

18.01.2017, 20:18, "Ekološki pokret Novog Sada"
<ekopokretns@gmail.com>:

Хвала Вам драги пријатељу, такође Вам упућујем искрене
празничне честитке и желим Вам свако добро од Господа!

Са најлепшим осећајима се сећам дефилеа Бесмртног пука
Београдом! Било ми је драго да ме се сећате, да сте ишли
самном у строју, да смо делили заједничка осећања!
Видимо се и ове године, срдачни поздрави,
Никола Алексић

Олга, Темерин 24.01.2017.
Прегледала сам сајт, дивно си то направио и само настави а имаш моју
подршку за обнову школе. Поздрав.

Манасијевић Драган, 26.01.2017.
Све је супер, дивно, прави херој. Поздрав

Породица Ћупурдија , 26. 01.2017.
Поносни смо што смо познавали твог тату и научили много
тога од њега!
Породица Ћупурдија

