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Пројекат  „Стара Пазова за новог човека“ суфинансиран је средствима буџета Општине Стара Пазова. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту, нужно не одражавају ставове органа који је доделио средства.

Пре две године месна слава и крсна 
слава најстаријег храма у Старој 

Пазови, Свети Илија, постала је Дан 
Општине Стара Пазова. Програм про-
славе 2019.године трајао је три дана, 
прошле године, из познатих разлога, 
није било ни градске славе а ни вашара 
ни забавног парка, а ове године поно-
во је све оживело. Не баш у пуном сјају 
због, још увек, присутне епидемије али 
уз велико интересовање Пазовчана и 
гостију. Честитајући празник суграђа-
нима, манифестацију Дани општине у 
недељу увече отворио је председник 
Општине Ђорђе Радиновић.

- У овим временима, када се већ 
више од годину дана патимо са епиде-
мијом, ипак смо одлучили да на скро-
ман начин обележимо Светог Илију, 
Дан наше Општине. Желим вам да се 
лепо проведете и захваљујем се сви-
ма, који су допринели стварању овако 

лепог амбијента – рекао је председник 
старопазовачке општине.

Овогодишња манифестација је и 
подсећање на историјски значајан мо-
менат нове организације локалних са-
моупрва у бившој Југославији, пре 60 
година, када су од срезова формиране 
општине. Свечаности су присуство-
вали и гости из Републике Српске, са 
Косова и Метохије, српских општина у 
Хрватској и из Словачке.

Програм је почела етно певачка гру-
па „Колевка“ из Старе Пазове, наставио 
оркестар Тамбурица Пазова, Лаки кеш 
бенд и бенд Акустична соба.

У програм обележавања Дана 
општине укључила се и Библиотека 
„Доситеј Обрадовић“. У суботу увече 

у Библиотеци је отворена изложба 
фотографија Давида Јовнаша „Фраг-
менти прошлоти у садашњости“. Ради 
се о колажним фотографијама Старе 
Пазове.

- Пре десетак година на интерне-
ту сам запазио слике Старе Пазове 
са почетка двадесетог века. Од друга 
сам позајмио фотоапарат и направио 
прве фотографије Старе Пазове, кас-
није са својим апаратом наставио сам 
да сликам родно место и истовремено 
прикупљам старе фотографије. Тако су 
настали колажи и ова уклапања старих 
слике у нове - каже Давид и објашњава 
да је аматерски фотограф, по профе-
сији машински техничар али посвећен 
овој модерној врсти уметности и ди-
зајна.

- Најважније у фотографији је добра 
воља и осветљење - каже овај млади 
Старопазовчанин. Његови фотограф-
ски  колажи Старе Пазове некад и сад 
красиће зид Библиотеке до септембра 
месеца.

После отварања изложбе, у истом 
амбијенту, читаоници старопазо-
вачке Библиотеке, публика је имала 
прилику да види монодраму „Библи-
отекарка“ по тексту Мирка С. Марко-
вића а у извођењу Александре Сашке 
Манасијевић.

На Тргу Зорана Ђинђића у поне-
дељак на Програму Дана општине 
био је „Акустик трио“, затим вокал-
ни солиста Ђорђе Чавић и, на крају, 
наступ познатог бенда „Апсолутно 
романтично“.

Оба дана музички програм пратила 
је изложба ручних радова и гастро-
номских специјалитета на тридесет 
лепо уређених штандова.

Као и протеклих година,са изу-
зетноком прошле, за саобраћај је 
била затворена Светосавска улица од 
Партизанске до Храма Светог Илије. 
Поред рингишпила, различитих ди-
мензија, било је ту и нових забавних 
инсталација, које су одушевиле децу.  
Под шатрама се певало, јело и пило а 
препуни су били и успутни кафеи са 
разноврсном музиком. Б. Родић

У време када школе не раде, у дру-
гој половини јула, у Основној 

школи „23. октобар“ у Голубинцима, 
учитељица Љиљана Бајин одржала је 
предавање на тему – Како бити успе-
шан родитељ.

- У данашње време бити успешан 
родитељ, по мом мишљењу, права је 
авантура. Живимо у времену великог 
и брзог технолошког развоја, а са дру-
ге стране комуникација и међуљутски 
односи су нам све лошији. Дошло је 
време када многа правила у васпи-
тању деце, која су важила раније, сада 
више не важе. Брз темпо живота, пре-
више обавеза, недостатак времена, 
доводи родитеље често у стање стреса 
и нервозе. У таквом стању нису у мо-
гућности да се на прави начин посвете 
деци и њиховом васпитању. Помоћ и 
родитељима и деци је верујем зато да-
нас много више него раније потребна 
– каже Љиљана.

Осим 38 година искуства у раду са 
децом у школи и подизања своје деце 
ова учитељица се додатно образовала 
у вези васпитања деце. Осим стручне 
литературе, коју је читала, похађала је 
курсеве, семинаре и тренинге у вези са 
овом темом. 

Заинтересованим родитељима деце 
из свог разреда говорила је о самокон-
троли.

- Говорила сам им о тригерима или 
окидачима, које поседују и деца и ро-
дитељи и због којих ураде нешто што 
је непримерено. Деца имају окидаче 

којих су несвесни, а то су умор, болест, 
глад, нова ситуација ...Родитељи имају 
још и бонус окидаче, а то су недостатак 
времена и стрес. У таквом стању роди-
тељи најчешће не контролишу своја 
осећања и почну да вичу на децу, да 
их кажњавају, уцењују и праве велику 
штету и себи и деци. Деца, верујући 
својим родитељима, тада стичу огра-
ничавајућа уверења, лошу слику о 
себи, губе самопоуздање и све то носе 
у себи кроз живот. Зато сам родитељи-
ма најпре говорила о самоконтроли  
и како се можемо успешно контроли-
сати у таквим ситуацијама. Затим смо 
прешли на решења путем објашња-
вања, уверавања и позитивних и не-
гативних последица. Детаљно сам и 
на практичним примертима објаснила 

родитељима како треба успостављати 
јасна правила у породици и границе 
као предуслов за доследност у васпи-
тању деце. Сада, знајући за све то могу 
на миран начин, без вике, галаме и уз-
немиравања да раде са децом и уче их 
шта треба да раде, како да се понашају 
и шта се сме а шта се не сме – објашња-
ва учитељица Љиљана.

Предавање је било добро прих-
ваћено. Родитељи су заинтересовани 
и за друге теме – каже Љиљана.

- Родитељи су изразили жељу да на 
следећем предавању буде више речи 
о пубертету и адолесценцији и проме-
нама у понашању код деце у том пери-
оду. То ће наравно бити тема следећег 
предавања, које ћу радо припремити 
за њих – најављује ова учитељица. Б.Р.

Сваке године, 27.јула, датума који се 
дуго и званично обележавао као 

Дан устанка у Босни и Херцеговини, 
СУБНОР Стара Пазова организује од-
лазак у Шековиће, где на партизанског 
гробљу почивају и погинули борци са 
подручја општине Стара Пазова, ма-
хом Голубинчани и Сурдучани. Они су 
се, преко Фрушке горе, прикључили 
партизанима у Шековићима и раме уз 
раме борили против окупатора. Ме-
моријални комплекс у Шековићима, 
осим паризанског гробља, обухвата и 
партизанску болницу, која је била у ко-
нацима манастира Ловница.

Према речима председника СУБ-
НОР-а Стара Пазова, Борислава Ста-
нишића, од почетка изградње ме-
моријалног комплекса, сваке године, 
Општина Стара Пазова и СУБНОР Ста-
ра Пазова организују одлазак за Дан 
устанка.

- То је прилика да када полажемо 
венце евоцирамо и успомене. Тако 
је урађено и ове године. Имали смо 
пријатан сусрет са председником СУБ-
НОР-а Шековића Влајком Цокићем, 
који се Пазовчанима захвалио топлим 
речима и замолио да дођу и наредне 
године, када ће се још боље припре-
мити и организовати за дочек драгих 
гостију.

Претходне и ове године овај, као и 
многи други догађаји, организован је 
уз мере предострожности од корона-
вируса и самим тим у мањем обиму. То 
није умањило његов значај.

- Основно опредељење удружења 
бораца и потомака народноослободи-
лачких ратова из Старе Пазове и Шеко-
вића је неговање и чување успомене 
на људе, који су се борили против фа-
шизма и то поштовање и пијетет према 
жртава пренети на млађе генерације. 
Заједно смо учествовали у изградњи 
меморијалног комплекса у Шеко-
вићим и ову трдицију започели шез-
десетих година прошлог века – каже 
Станишић.

И ове године, као и претходних, на 
Дан устанка против окупатора у Дру-
гом светском рату у Шековићима је 
било око 50 житеља старопазовачке 
oпштине.  Б. Родић

СУБНОР СТАРА ПАЗОВА НА ДАН УСТАНКА У 
БИХ ОБИШАО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ 
У ШЕКОВИЋИМА 

Очување традиције

Председници СУБНОР-а 
Шеховића и Старе Пазове   

У ГОЛУБИНАЧКОЈ ШКОЛИ ОДРЖАНО ИНТЕРЕСАТНО ПРЕДАВАЊЕ

Школа за родитеље
Брз темпо живота, превише обавеза, недостатак времена, доводи родитеље често у стање стреса 
и нервозе. У таквом стању нису у могућности да се на прави начин посвете деци и њиховом васпитању 

Учитељица Љиљана Бајин

ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ПРИВУКЛА ВЕЛИКИ БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА

Пазовчани прославили празник

Председник Ђорђе Радиновић

Давид Јонаш

Етно група Колевка


