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РЕЧ УРЕДНИКА
Иза нас је остала још једна сунчана јесен, она у природи којa мења
свој огртач, али и она у Установи. Oбележили су је бројни догађаји
о којима ћу да вас информишем на наредним страницама. Док сам
размишљала о томе шта све треба да вам кажем до мене je, захваљујући
интeрнету, невиђено брзом начину ширења информација, доспело
писмо. Упућено је деци. Рекла бих: свој деци света, мада га је писала
само једна старица и само својој деци. У времену у којем јесмо, чини се,
овакво писмо је требало насловити „за сву децу света“ и његов садржај
поделити са свима, као што га ja делим с вама:
Децо моја драга! Доћи ће дан када ме више неће бити на овом свету. Оставићу све што сам
стекла, па и вас. Остаће иза мене пуно тога, али једно желим да вас замолим:
Не свађајте се око куће коју вам остављам, она ће и после вас остати и припашће опет
неком другом јер ни ви је, на овај пут на који крећем, нећете моћи понети.
Када будете делили моје порцуланско посуђе из којег сте јели и сваки благдан се окупљали
око стола, спомените се при јелу да не делите то посуђе, јер и иза вас ће још неко из тог посуђа
јести и ви ћете га неком оставити. Сачувајте заједничко благовање за благдане и заједничко
окупљање око стола.
Никада не реците лажна сведочанства ни на свог ни на туђег брата. Уста отварајте
једнако за истином као што их за хлебом отварате. Не свађајте се око материјалних ствари,
немојте допустите новцу да буде вреднији од вас. Сетите се мајке која вас је љубављу задојила,
не мрзите никога, не понижавајте слабијег, а од злога бежите што даље и не тргујте с њим.
Делите лепоту… Делите љубав… Нека ваша дела љубави говоре више од ваших речи. Не
отуђујте се једни од других! Спомените се да вас је једна утроба све носила. Спомените се: да
сте без ичега дошли на овај свет и да се без ичега враћате!
Ништа није драгоценије од заједништва и љубави које у трајно наслеђе остављате свету.
Тако и ви одгајајте своју децу и не жалите за мном.
Уместо суза и нарицања једну тиху молитву за моју душу измолите. Можда ми ваша молитва
отвори врата раја… А ја? Ја ћу и даље бдети над вама само с друге границе, где ћемо се једног
дана срести и остати заједно у вечности…“
Шта рећи? Старица је казала све. И у моје, и
у ваше име, зар не? Преостало је једино да свима
вамa ( и онима који славе Хануку и онима који
славе рођење Христово као и свим другима чије
празничне обичаје нисам упознала), у име свих
запослених у нашој Установи пожелим много
здравља, лепе и угодне божићне и новогодишње
празнике (оне у којима се сви мире са свима,
закопавају ратне секире, пали лула мира и моли да
љубав завлада светом).
Срећни божићни и новогодишњи празници свима
На тераси кориснице Браниславе
Крстић
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АКТУЕЛНОСТИ
Излет на Фрушку гору
У среду, седмог септембра 2016. корисници свих домова (Лиман,
Ново насеље, Футог) Геронтолошког центра „Нови Сад“, посетили су два
фрушкогорска манастира. Први је у самом средишту Врдника. То је манастир
„Сремска Раваница“. Саградили су је раванички монаси који су преживели
страдања Раванице ( 1686/7., Србија, општина Ћуприја), а затим пешке, носећи
мошти кнеза Лазара, стигли до Сент Андреје, где су саградили привремену,
дрвену цркву, али су, после краћег боравка, прешли у Врдник (Фрушка гора),
у потпуно запуштени манастир посевећен светом Јовану Крститељу. Обновили
су га, али су му променили име. Посветили су га Вазнесењу, слави њихове
Раванице. Тако обновљени манастир, у Врднику, постаје Сремска Раваница.
Данашњи изглед манастир је добио зидањем у периоду 1801-1811. Са црквом
је назидан и звоник са 4 спрата.
У току Првог и Другог светског рата манастир је опустошен (уништене су
композиције из националне прошлости, као и слике чланова породице кнеза
Лазара, али није срушен). У манастирској ризници чувала се хаљина кнеза
Лазара, као и покров од црвене свиле за његово лице који је златном жицом
извезла монахиња Јефимија 1399. Данас манстир чине црква, три крила
конака и оградни зид са источне стране на којем је улаз у манастирску порту. У
дворишту се налази споменик Милици Стојадиновић-Српкињи, најугледнијој и
најлепшој песникињи тог доба, за коју је Његош казао: „Ја појета, она појета,
да нијесам калуђер, ето кнегиње Црној Гори!“ И кнез Михаило био јој је
више но заштитник: одан пријатељ. Када је долазила у Београд, београдски
књижевници су је дочекивали како се ниједан српски писац дотле није
дочекивао.
Љубомир П. Ненадовић величао је у својим стиховима, славио њене „лепе
песме“ и „чуства права“. За Врдник је везује и службовање очево (био је
православни свештеник). Наше кориснице зажелеле су да се фотографишу
покрај Милице, а пре поласка у Манастир Јазак., који је изграђен 1736.
године, на равном завршетку мале котлине, између два пропланка, на јужној
падини Фрушке горе, на потезу познатом под именом Градац. Манастирски
комплекс се састоји од цркве са звоником, окруженој са три стране конацима,
док је са четврте стране зид и засвођени улаз у манастирску порту. У средини
порте је црква са троспратне звоником. Најдетаљнији радови на манастирском
комплексу обављени су у периоду од 1926—1930. године. Женски манастир
Јазак и данас је активан.
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Милан Мика Коларски у свим домовима
У септембру смо наставили добру праксу организације музичких матинеа.
Корисници свих домова у нашој Установи желе да присуствују изведбама
музичких нумера, које за њих (сваки дом понаособ) одабире, и њиховим укусима
прилагођава, Милан Мика Коларски. У Дому Ново насеље корисници су певали
са њим, а на Лиману и у Футогу. Mного се играло и плесало, уз музику њихове
младости. И убудуће, прве среде у месецу биће посвећене забави с музичким
садржајима. Фотографије говоре о разоноди (ведрини и осмесима) које доносе
корисницима.

Рођендани у Дому на Новом насељу
У Дому пензионера на Новом насељу, петнаестог септембра, прослављени
су рођендани корисника рођених у јулу, августу и септембру. У име свих
слављеника, рођенданску свећицу угасио је Ото Јан, сликар. Његове графике
јединствен су поклон слављеницима и учесницима у културно-забавним
активностима, у нашој Установи. Усвојен је и његов предлог да, од следеће
рођенданске прославе, томбола постане део рођенданске свечаности, у овоме
Дому. Ото Јан ће добитнике наградити својим сликама.
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Прослављени рођендани у Дому Футог
Двадесет и првог септембра прослављени су рођендани корисника рођених у
јулу, августу и септембру. Овај, за кориснике, најрадоснији догађај у Установи,
обележен је игром и песмом, уз наше верне музичаре Оливера и Гуту. Прослави
је присуствовало више од осамдесет корисника Дома. У име слављеника, жељу
је пожелела и рођенданску свећицу угасила корисница Љиљана Краник, која
је пожелела добро здравље и доста љубави и пажње свима.

Прослављени рођендани у Дому Лиман
Двадесет и другог септембра прослављени су рођендани у Дому Лиман. Уз прве
музичке тактове корисници су заплесали. Рођенданска атмосфера у Дому Лиман
увек је посебна и обележена плесом и игром. Плесни парови на подијуму, као и
подршка свих присутних, изврсна музика (Оливер Стевановић и Милорад Станков)
испунили су рођенданско поподне у Дому. У име свих слављеника, рођенданску
свећицу је угасила Миланка Бакош, зажелевши свима добро здравље, много
љубави и пажње у години која следи.
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Студенти у Дому Лиман
Представница Института за јавно здравље Војводине, Драгица Јовишевић,
психолог, одазвала се позиву корисника Дома Лиман и са својим сарадницима и
колегама (доцентом др Вељком Јовановићем и доцентом др Миљаном Зековић,
те асистентом Вишњом Жугић) посетила све учеснике кампање за унапређење
менталног здравља старијих особа који живе у Дому Лиман. У току дружења
студената и корисника, уприличена је пројекција фотографија снимљених у
Дому, у току кампање.

Отворена Сунчана јесен живота
Највећа културно-забавна манифестација у Геронтолошком центру „Нови
Сад“ отворена је тридесетог септембра. Покровитељ манифестације, Град Нови
Сад, подржао је, пре више деценија, иницијативу Установе да читав октобар
буде посвећен радостима трећег доба. Тако су бројне културне активности у
октобру месецу интензивиране и прерасле у традицију која радује све активне
учеснике манифестације. Свечаном отварању манифестације присуствовали су
представници Града и Покрајине: др Милка Будаков, заменица покрајинског
секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
Тихомир Николић, члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици
и деци; Љиљана Коковић, помоћник градоначелника задужен за социјална
питања; Добрила Чачија, директор Центра за социјални рад и Небојша
Крезовић, вршилац дужности начелника Градске управе за дечију и социјалну
заштиту. Корисницима и гостима, уводно м речју, обратила се и руководилац
Клубова за одрасле и старије особе, др Весна Матић.
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Посета чланица Кола српских сестара Епархије Бачке
Дому Ново насеље
Трећег октобра чланице Кола српских сестара Епархије Бачке посетиле су
Дом пензионера Ново насеље и том приликом уручиле захвалнице добротворима
(музичким извођачима и својим сарадницима) Ратков Вујици, Божи Севићу,
Небојши Стефановићу и Вртићу „Цврчак“. Они сваке године изводе богат
музички програм за наше кориснике који се активно укључују. И овај пут су
певали заједно с извођачима, а било је и игре.

Отворена изложба ручних радова у Футогу
Четвртог октобра отворена је изложба ручних радова у Дому Футог. И
ове јесени корисници Дома, активни учесници радионица које организују
радни иснтруктори, Бранкица Кресић и Гордана Павловић, показали су своје
рукотворине бројним посетиоцима, становницима друга два дома и запосленим
радницима. У име корисника изложбу је отворио Мирослав Богосављевић.
Присутнима се обратила и руководилац Дома Футог, Анђа Берановић.

Весела трка у Футогу
Петог октобра 2016. у Дому Футог, радни инструктори, Гордана Павловић
и Бранкица Кресић, организовале су, по први пут, једно необично такмичење
које су назвале „Весела трка“ . Такмичење је, заиста, било весело. О томе
сведоче и фотографије у прилогу. Присуствовало је 23 корисника и такмичили
су се у две категорије (корисници са помагалима и корисници без помагала). И
једни и други, носили су, до одређеног циља, јаје стављено у кашику. Жири је
измерио време. Занимљиво је да су, у 4 круга такмичења, разбијена само два
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јајета. Најбржима (победницима) уручене су дипломе. Прво место освојила је
ДРАГИЦА САВИЋ, 2. место ДАРИНКА ЈУРИШИЋ, 3. место ЉУБИЦА ЈАНКОВИЋ.
Честитамо победницима и организаторима „Веселе трке“.

Женска певачка група КУД „Соња Маринковић” у
Дому Лиман
Женска певачка група, уз вођство и инструменталну пратњу Светозара
Попова, те уметничког руководиоца КУД „Соња Маринковић”, извела је богат
вокално-музички програм и тако се квалитетно дружила с корисницима Дома
Лиман, у суботу, осмог октобра. Вишечасовно музичко-поетско дружење
корисници су наградили бурним аплаузима и осмехом. Дугогодишњи члан КУД-а, господин Анте Стипић, посебно је поздравио учеснике програма. Обилазак
старог друга и сарадника, био је стварни повод концертног наступа. Значајан
је као што је значајно и обележавање месеца октобра, посвећеног књигама и
старијима.
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Такмичење у Дому Футог
Седмог октобра у Дому Футог, у оквиру манифестације „Сунчана јесен живота“,
одржано је такмичење у доминама. Прво место освојио је корисник Дома
Футог, Симеон Ђурић. Друго место Илија Тутњевић, а за треће место изборила
се Живка Радовић. Честитамо победницима, као и радним инструкторима,
Бранкици Кресић и Гордани Павловић, на добро организованом такмичењу.

Музичка радионица ДО-РЕ-МИ у Дому Лиман
Дамир Милошевић, професор Музичке школе „Јосип Славенски“ са својим
колегом, Пеђом Вељићем и члановима музичке радионице која делује под
називом ДО РЕ МИ, наступио је, седмог октобра, у Дому Лиман. У раду ове
музичке радионице учествују баке, деке и унуци. Заједничке идеје, креације
и сви садржаји, мост су између старости и младости, што доноси необично
задовољство публици у нашој Установи..

Концерт ученика МШ „Исидор Бајић“ у Дому Лиман
Ученици Средње музичке школе „Исидор Бајић“, у класи професорице Марте
Балаж, посетили су Дом Лиман и том приликом отпевали неке арије из опера
које су компоновали познати композитори, као што су Рахмањинов, Шуберт,
Глинка, Кавали и други. У аријама које су изабрали преовладали су љубавни
мотиви. Специјални гост био је Флоријан Балаж, редовни професор Музичке
академије у Новом Саду и сам композитор и извођач (виолина).
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KУД „Младост” у Дому Футог
Осамнаестог октобра, у Дому Футог гостовало је КУД „Младост” из Футога.
Најмлађи чланови друштва показали су своје фолклорно умеће пред нашим
корисницима, уз пратњу хармоникаша, Вукашина Ђурића и уметничког
руководиоца друштва, госпође Гордане Старачек. Уз младе извођаче заиграли
су и корисници Дома. Тако је једночасовно дружење младих и старих прошло
у веселом и добром расположењу.
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Изложба на Новом насељу
Деветнаестог октобра отворена је изложба ручних радова и других креација
корисника Дома Ново насеље. Изложбу је пригодним говором отворио Ото Јан,
корисник стационарног дела Дома. Потом је посетиоце поздравила Милица
Туцаков, управник Дома Ново насеље.

Посета Дечијег вртића „Калимеро“ Дому Лиман
Двадесетог октобра Дом Лиман су посетила деца-чланови хора који делује
у ПУ „Радосно детињство“ (вртић „Калимеро“). Уз помоћ својих васпитача и
сарадника (Браниславе и Пеђе) деца су извела леп музичко-хорски програм.
Певали су песме које су, некад давно, певале и њихове деке и баке. Тако су
обрадовали кориснике Дома који уживају у хорским наступима најмлађих. То
је било већ традиционално дружење најмлађих и најстаријих становника Новог
Сада, које се одвија сваког октобра у нашој Установи, под покровитељством
Града.

Такмичење у Футогу (таблић)
Дваедесет и првог октобра, у Дому Футог, одржано је такмичење у игри
„таблића”. Извежбана и вешта у овој игри победила је Љубица Јанковић.
Друго место заузео је Душан Кондић, а треће Марко Чекић, дугогодишњи
становник овог Дома. Радни инструктори доделили су признања и захвалнице
за освојено прво место, као и активно чешће у свим друштвеним играма у току
„Сунчане јесени живота”.
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КОНЦЕРТ КУД пензионера „Исидор Бајић“ у Дому
Лиман
Двадесет и првог октобра Дом Лиман посетила је фолклорна секција КУД –
пензионера „Исидор Бајић“ заједно са женском певачком групом и вокалним
солистима. Тако је изведен леп уметнички програм пред корисницима Дома
који су, заједно са извођачима, певали и аплаузом пружили подршку својим
гостима.

Љубав у акцији Дом Ново насеље
Двадесет и петог октобра у Дому Ново насеље организовано је дружење
корисника са активистима УГ „Фокус“. Једна од активности овог удружења
је изразито хуманитарног карактера. То је „Љубав у акцији“. Захваљујући
доброј организацији волонтери радо посећују домове пензионера и сами
креирају културно-забавни програм за наше кориснике. И овај пут посета је
била веома садржајна и добро осмишљена. Осим наступа вокалних солиста
и фолклорних извођача, приказан је и документарни филм. Креирали су
га волонтери, а његов садржај у вези је са изјавама и ставовима, гласним
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размишљањима корисника који живе у Дому Лиман. Разменили су их са
младим људима приликом претходних посета и разговора које су водили у
току заједничких дружења. Млади су описивали свој доживљај љубави,
брака, родитеља, здравља, исхране и осталих, за живот важних тема. Исто су
чинили и старији. Тако је креиран филмски мозаик повезан истим мотивима,
али различитим мишљењима. Он осликава стање свести младих и старих,
сличности и разлике, време у којем сви заједно живимо.

Отворена изложба у Дому Лиман
Дведесет и седмог октобра отворена је изложба у Дому Лиман. Креације
настале у сарадњи са радним инструкторима, Зорицом Радујков и Оливером
Раца, у простору радне терапије, изложене су на несвакидашље лепој изложби
чијем отварању су присуствовали корисници свих домова, као и запослени у
Установи, те пензионери. Изложбу је отворио корисник Дома Лиман Предраг
Нинковић, а госте поздравила управник Дома, др Гордана Ђурић.
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Изложба у Прихватилишту Футог
Јединствена по својим идејама, садржајима и порукама, изложба корисника
у стању социјалне потребе, привремено смештених у Прихватилишту Футог отворена је у петак, четвртог новембра, под називом „Точак живота“. Њено
отварање посебним су учинили и тамбураши. Прва песма на њиховом репертоару
била је песма коју изводе Легенде: „Точак живота“. И ова изложба указује на
креативност корисника Прихватилишта, који своје време испуњавају угодним
и корисним, племенитим активностима. Уз помоћ запослених и руководиоца
Прихватилишта, Анђелке Бараћ, настале су уметнине у којима су уживали
бројни посетиоци.

У Дому Лиман изведена изложба АRT-ACT-BOX
Пројект Performing the Museum, иницијатива 4 музеја савремене уметности
(Загреб, Нови Сад, Барцелона, Градец) једним делом реализован је и у нашој
Установи. Наиме, 1. новембра њени аутори су посетили Дом Лиман и у току
једночасовне радионице показали да је АRT-ACT-BOX објект који садржи лако
расклопиве реквизите за изведбу изложбе, те да је уметничка креација могућа
свагде, на сваком месту и у сваком добу.
Експеримент, с неуобичајеним концептом излагања уметничког садржаја,
изведен је пред публиком – корисницима Дома Лиман, уз њено активно
учешће. Тако су представљени и креативни алати којима се може стварати
и комуницирати у свим условима (манифести, разгледнице, гесте телом,
огледала, селотејп, оловка, траке у боји, коцке од картона, итд...) Интерактивна
изведба омогућила је плесној уметници Ани Крајтмајер да, кроз претходно
разрађену кореографију, својим покретима укључује публику (кориснике
Установе), као живе делове кореографије.
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Наишла је на различита реаговања: од велике похвале и снажног уметничког
доживљаја којег је изведени перформанс изазвао до негодовања и критике
савременог начина уметничког изражавања.

Поетско дружење
Почетком новембра, у Дому Лиман, организовано је поетско дружење с
песницима Марином Жинић - Илић и Батрић Ћаловићем. За своју поезију
Марина Жинић -Илић је казала: „Ово није поезија ради поезије.То је начин да
поделимо трен лепоте, да заједно потражимо смисао и садржај.” Корисници су
аплаузом поздравили своје госте и њихову поезију. Том приликом, директор
Градске библиотеке „Нови Сад”, Драган Којић, уручио је захвалницу госпођи
Милени Кујунџић,која је корисник услуга наше Установе. Захвалница је уручена
поводом донирања заоставштине покојног супруга, Градској библиотеци у
Новом Саду.
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Посета вртића „Bенди” Дому Ново насеље
Шеснаестог новембра Дом пензионера на Новом насељу посетила су деца
старије узрасне групе из ПУ „Радосно детињство” (вртић Венди). У пратњи је
била главни васпитач Аница Радосављев, те васпитачице Љиљана Богичевић
и Светлана Сантрач Шушњар. Изведен је пригодан забавни програм.

Ученици ОШ „Mихајло Пупин” на Новом насељу
Двадесет и осмог октобра у Дому на Новом насељу гостовали су ученици
Основне школе „Михајло Пупин”. Под вођством свог учитеља Србе Јанкова и
координатора Дечијег савеза ОШ „Михајло Пупин” Ветерник, госпође Татјане
Квргић, извели су програм достојан одраслих уметника. Корисници Дома
захвалили су се великим аплаузом и слаткишима које су поделили са децом.

Обележена педесетогодишњица Kлуба
Осмог септембра, Клуб за старија и одрасла лица у Футогу, прославио
је пола века постојања. У част јубилеја приређена је Свечана академија,
а својим присуством увеличали су је градоначелник Новог Сада, Милош
Вучевић, члан. Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци,
Тихомир Николић и председник партије Уједињених пензионера Србије, Момо
Чолаковић. Градоначелник је, заједно са представницима Месне заједнице
Футог, поклонио Клубу рачунар са пратећом опремом. Пригодним културно-уметничким програмом улепшана је свечаност. У програму су учествовали
чланови литерарне секције клубова, певачка група Клуба, Јована Симуновић,
солисткиња музичке школе Исидор Бајић и деца из Основне школе Десанка
Максимовић.
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Корисници клубова путовали у Вршац
Двадесет и четвртог новембра, Клубови за старија и одрасла лица одазвали
су се позиву да учествују у програму „Градских клупских сусрета“ у организацији
Клуба „Божур“ из Шушаре. Руководилац Клубова за стара лица Центра за
социјални рад Вршца, заједно са председником Месне заједнице Шушара
водили су кориснике клубова из Новог Сада у обилазак винограда у Вршцу,
Вршачке Куле, римокатоличког храма, најстаријег водовода у Европи, који
се налази у месту Шушара и галерију слика. Након обиласка,
организован
је културно-забавни програм у ком су учествовали ученици основне школе
„Бранко Радичевић“ из Шушаре, фолклорна секција клубова из Панчева и
певачка група са члановима литерарне секције клубова Геронтолошког центра
„Нови Сад“. По завршетку програма, организовано је дружење уз музику
окупљених корисника клубова.
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ЛИКОВНА АЗБУКА

ПЕРСИДА МАЛУЦКОВ,
ликовни педагог и предавач у школици сликања клубова

ПОЛ СЕЗАН (1839-1906.)
Француски сликар, који је живео и радио у Паризу где је
похађао Високу школу лепих уметности. Дуго година је био
велики пријатељ са књижевником Емилом Золом. Сарађивао
је и са сликарем Камилом Писароом од ког је пуно и научио.
Он пише: „Сликам онако како видим, а видим изузетно
снажно. Имам смелости да искажем своје доживљаје.“ Тако
настају прелепе мртве природе јабуке, поморанџе, цвећа.
Једна од најлепших његових слика је „Плава ваза“. Такође,
слика и добре портрете, јер улази у карактер личности„Картароши“, „Дечак у црвеном прслуку“. Познате су и
његове слике са омиљеним мотивом – Брдо Сен Виктоар.
Његово стваралаштво је био подстицај за настанак многих
савремених токова у сликарству.

ЛОЖА

ВАЗА

ОГИСТ РЕНОАР (1841-1919)
Француски сликар великог сензибилитета. Већи део
живота дружио се са сликарем Клодом Монеом. Учествовао
је на првој изложби импресионоста. Тако је заједнички и
настала слика „LA GRENIE“-мало острвце препуно сунца и
светлости са људским фигурама. Светлост је и била главна
опсесија свих импресиониста. Реноар слика живот, топле и
искрене тренутке обичних људи, опседнут је лепотом жене у
позоришној ложи, на игранци у Мулен Ружу, на селу, у кући за
клавиром. Критичар Октав Мирбо каже:
“ Реноар је, можда, једини велики сликар који никада није
насликао тужну слику“.

ПОЛ ГОГЕН (1848-1903.)
Француски сликар бурног и нестабилног живота. Бавио
се сликарством, најпре, из хобија, а касније је и сликаo са
Писаром. Излагао је своје слике без великог успеха. Слике су
му богатог, снажног колорита, засноване често на принципима
контраста, тако да сваки детаљ дође до изражаја, обогаћујући
слику до пуног доживљаја у људском оку. Боравио је на
Мартинику и у два наврата на Тахитију где настају његове
прелепе слике предела и жена Тахитија. Једно време дружио
се и са Ван Гогом.
ДВЕ ТАХИЋАНКЕ
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СУНЧАНА ЈЕСЕН У КЛУБОВИМА ГЕРОНТОЛОШКОГ
ЦЕНТРА „НОВИ САД“
Октобар месец је, у Клубовима за старија и одрасла лица, познат по
традиционалној манифестацији „Сунчана јесен живота“. Манифестација је
посвећена људима у трећем животном добу, а покровитељ је, и ове године,
био Град Нови Сад. Стручни тим Радне јединице Клубови вредно је радио и
направио је програм активности ове велике манифестације.
Активности корисника клубова су од посебног значаја, јер промовишу
здраво старење, а манифестација, уједно, и сензибилише заједницу за потребе
старијих особа. Планиране су 125 активности, а клубови су реализовали чак 143
активности, у које спадају: 52 културно-забавне активности, 7 креативних, 10
спортских, једна хуманитарна, две „мозгалице“, 70 здравствено-превентивних
и један излет.
Манифестација је почела 30.9. „Отвореним вратима“на Тргу Слободе
чиме је промовисан рад клубова. Истог дана, у вечерњим сатима, у ресторану
„Оаза“ уприличено је свечано отварање. На отварању били су присутни и
представници Градске и Покрајинске Управе. Културно-забавни програми
свечаности активирали су наступе свих секција- хорске, литерарне, драмске,
фолклорне, певачке, рецитаторске и књижевне. Чланови секција узели су
учешће у програмима изложба ручних радова жена из креативних радионица
клубова „Олга Петров“, „Слана бара“, „Ветерник“, „Владимир Назор“, „Козара“
и „Пролеће“.

Такође, учествовали су и у програмима дружења уз музику и обележавања
годишњице клубова „Раднички“, „23. октобар“, „Клиса“, „Олга Петров“, „Ново
Насеље“, „Козара“, „Пролеће“, „Каћ“, „Никола Тесла“, „I Војвођанска бригада“
и „Коста Шокица“.
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Осим изложба ручних радова, организоване су и изложбе слика Клуба
„Пролеће“, Удружења сликара „ЛИКУМ“ и школице сликања госпође Персиде
Малуцков, која је ове године обележавала дванаестогодишњицу успешног
рада.
Литерарна секција клубова „Љубитељи лепе речи“, поред учешћа у
свим програмима, презентовала је своју пезију и на песничким дружењима у
клубовима „Грозда Гајшин“ и „Иво Андрић“.
Поред наших секција, у поменутим програмима, гостовала су и деца из
музичке школе „Исидор Бајић“, основне школе „Бранко Радичевић“ из Новог
Сада, „Светозар Марковић“, „Вељко Петровић“ из Бегеча и „Ђура Јакшић“ из
Каћа. Такође, учешће у програмима узео је и КУД пензионера „Исидор Бајић“,
као и певачка група Удружења пензионера Града и самостална певачка
група „Романтика“. Организоване су и две групне посете Српском народном
позоришту. Карте су за кориснике клубова биле бесплатне.

Да клубовима не мањка ни хуманост сведочи традиционална хуманитарна
акција „Бакин колач“ у Клубу „Ново Насеље“. Кориснице свих клубова месе
колаче које поклањају деци из Дечијег села. Деца, са својим васпитачима,
долазе да преузму колаче и том приликом приреде леп програм за окупљене
баке.
У клубовима су одржане и спортске активности у оквиру манифестације.
Чланови свих клубова такмичили су се на турнирима у доминама, пикаду,
шаху, таблићу, плочицама, алкама и ремију. Такмичења су била појединачна
и екипна.
Такмичарски дух није напуштао кориснике клубова ни кад су у питању
игре знања „Мозгалице“, те се ове године одазвало више корисника него
претходних.
Аранжирање цвећа у Клубу „Слана бара“ окупило је љубитеље цвећа,
који су се такмичили за избор најлепше икебане, а стручни жири су сачињавали
чланови Удружења ликовних уметника „ЛИКУМ“.
Значајан допринос манифестацији дала је здравствена превентива у
клубовима.
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Медицинске сестре бесплатно су мериле
ТА, вредност шук-а, посећивале су болесне
чланове клуба, а организована су и три
здравствена предавања др Вере Поповић.
Двадесет и осмог октобра затворена
је манифестација у просторијама Дома
„Бистрица“.
Свечаност
су
увеличали
представници Градске и Покрајинске Управе,
помоћница градоначелника Љиљана Коковић,
председник Удружења старосних пензионера
Града Момо Чолаковић, в.д. начелника Градске Управе за социјалну и дечију
заштиту Небојша Крезовић, члан Градског већа Тихомир Николић, заменица
покрајинског секретара за социјалну политику др Милка Будаков и секретар
Црвеног крста Србије Драган Лазић. Тихомир Николић, члан Градског већа
уручио је пехаре и признања награђеним такмичарима и председницима
културно-забавних секција. Освајачи пехара и признања, тридесет и првог
октобра, ишли су на наградно путовање у Београд.

Активно учешће у програму узело је 3267 корисника клубова. Велик
одзив доказ је да им је манифестација веома значајна, а, уједно, је то и доказ
младости трећег доба, јер ако одржиш дух младим, онда су боре само сведоци
места где је осмех некад био.
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ИСКУСТВА
НАЈБИТНИЈЕ ЈЕ ДА ЧОВЕК БУДЕ ЧОВЕК
Бранислава Крстић, весела, ведра, препуна
позитивне енергије и ентузијазма какав је имала и
у школи где је обављала секретарске послове, не
жели више од поштивања свију који то заслужују. - А
заслужују сви домски радници - каже. Не омаловажава
никог, поштује све, али наглашава да је секретарски
рад у школи пренела и
у Дом, па јој није тешко
да разуме са којим се
тешкоћама сусреће
управа (менаџерски тим)
и колико је тешко организовати живот у Установи,
побољшати квалитет услуга, испоштовати све
захтеве... -Упркос тешкоћама постижу се добри
резултати – тврди Бранка Крстић и додаје: Најбитније је да човек буде човек!
На тераси Браниславе
Ференц Чањи није знао
колико талената у себи носи.
Открио га у Дому пензионера
Лиман.
Комуникативан,
друштвен, увек пријатељски
расположен (very friendli како
би казали Американци) сродио
се са Установом и људима у
њој. Пронашао је своје другаре
(Живану, Веру, Димитрија и
друге) па се сад редовно друже,
разговарају, плешу, певају...
Уметничке креације којима би се могла поносити
свака установа културе изражавају његов ликовни
таленат; припадају сфери ликовне уметности
(цртежи, слике, скулптуре) . Редован су експонат на
домским изложбама.

Слика, Ференц Чањи

Обоје се слажу да је живот у Дому пензионера најбоље што, за себе,
може да пожели човек у зрелом добу. – Овде имамо лекаре, физиотерапеуте,
психолога. То је јединствена услуга какву немају приватни домови. Ми не
морамо да чекамо, нити зовемо call центар. Када смо болесни, једноставно
силазимо до лекара где будемо прегледани, без чекања и најаве. Ако лекар
препоручи физиотерапију, опет не морамо да чекамо: одлазимо у салу за
физиотерапију и вежбамо! А тек психолошке радионице... све то чини живот
лепшим и лакшим у овим годинама.
А године им не сметају да гаје папричице и парадјз уз цвеће на својој
тераси (Бранка Крстић), да играју, плешу, радују се животу (обоје); да цртају,
креирају, сликају, вајају (Ференц Чањи).
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