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СУСРЕТИ КОМУНАЛАЦА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

ТРИ ЗЛАТА, ТРИ БРОНЗЕ И ЈЕДНО СРЕБРО
На 36. радничко – спортским играма комуналаца
Војводине одржаним од 15. до 19. јуна у Врњачкој бањи
учествовало је 700 такмичара из 22 предузећа.
Као и ранијих година на Комуналијаду је отпутовала и
четрдесеточлана екипа ЈКП ,,Хигијена” Панчево.
На овогодишњем надметању комуналаца наша екипа
је освојила седам одличја - три златне, једну сребрну и
три бронзане медаље.
Прво злато освојила је женска ,,стрељачка” дружина
,,Хигијене” у саставу Станка Јакимовска, Драгана Пал,
Јованка Дакић, Биљана Живанов - Мађжаревић и Снежана
Фодор.
Умеће Бранка Новакова и Махмута Демира у дисциплини
прања коловоза вредновано је златним одличјем.
Обарање кегли позлатило се и колегиници Татјани
Крањчец у категорији жене појединачно.
Злато је за пар секунди измакло Николи Златановићу
и Кира Ђури у радној дисциплини пражњење посуда за
смеће па су се, за разлику од колега из ЈКП ,,Чистоћа” из
Новог Сада, кући вратили са сребром.
Три бронзане медаље красиће спортске витрине
,,Хигијене” и то у категоријама: спортски риболов, стони
тенис- екипно жене и стрељаштво- жене појединачно.
Захваљујући умећу Милорада Велемировића, Небојше
Ћиркова и Дејана Анђелковића ,,кући” је стигла бронзана
медаља у спортском риболову.
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Четворочлана екипа ( Биља Ивић, Биљана ЖивановМађжаревић, Снежана Фодор и Милица Обућина) освојила
је бронзу у стоном тенису за жене.
Снежана Фодор је припала бронза за постигнуте поготке
у стрељаштву. Остале екипе за мушко стрељаштво, мушко
куглање, мушки стони тенис, мали фудбал и екипа за женско
куглање имале су одличан пласман али недовољан за
медаље.
- Освојити седам медаља је успех. Уосталом, екипа
,,Хигијене” је традиционално успешна на Комуналијади.
Осим медаља драгоцено је дружење са колегама из
других градова. За похвалу је што и у овим тешким условима
пословања успевамо да одржавамо лепу традицију учешћа
на радничко- спортским играма- каже Снежана Фодор
координатор учешћа наших радника радничко-спортским
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