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Злочин који се догодио у Новом Саду у периоду између 
21. и 23. јануара 1942. године оставио је неизбрисив 
траг у сећању Новог Сада и његових житеља. Колико 
год био страшан, или баш зато, тај траг не би смео 
да буде потиснут наносима времена. Ниједан мучки 
стрељан појединац на улицама Новог Сада, те 
појединац гурнут под ледени Дунав, не сме бити 
заборављен. Нови Сад и даље трага за сваким именом 
својих суграђана који су страдали. Овим програмом  
желели бисмо да поставимо питања, можда дамо и 
понеки одговор. Да ли смо заиста генерација у животу 
овог града која ће се препустити тишини или ћемо 
ослушнути одјеке прошлости да бисмо боље умели 
да се носимо са својом садашњошћу?

Рација у Новом Саду, 1942. године



У оквиру овогодишње “Ледене тишине” сећамо се Јелене Кон, жене која је читав живот посветила 
добробити деце, добротворки, друштвеној радници, оснивачу најзначајнијег екуменског   
хуманитрног удружења у Новом Саду „Кора хлеба и дечје обданиште” 
Јелена (Илона) Кон   рођена je 1. септембра 1882. у аустријском граду Ајзенштату, у јеврејској 
трговачкој породици Шпицер. Имала је два брата – Гезу(Џорџа) и Игоа. Године 1904. удала се 
за новосадског велетрговца Јосифа Јулија (Жила) Кона и преселила се у Нови Сад. Тако постаје 
Новосађанка која живи са својим мужем у центру града, у Улици краља Александра. Супруг јој је 
био познати велетрговац и добротвор Јулилије Кон (Мако, Мађарска, 1868 - Нови Сад 23.1.1942). 
Успешно је изучио трговину и у великим трговачким центрима стекао искуство у вођењу радње. 
Његова велика радња „Код плавог коња“ у улици Краља Александра била је у међуратном периоду 
врло популарна. У њој су купци могли да нађу најразноврснију квалитетну домаћу и увозну робу. 
Као угледан трговац именован је за банског већника Дунавске бановине. Налазио се на челу 
одбора који се бринуо о Јеврејском уточишту за старе. Помагао је и друштво “Кора хлеба” које је 
водила његова супруга, а подржавао и разне хуманитарне и културне акције.

Јелена Кон

Јулије Жил Кон

Нови Сад, Улица краља Александра, 1936-37. година



Крајем 19. и почетком 20. века у Европи, а затим и на нашим просторима, 
појављују се масовнији женски покрети. Образоване и еманциповане жене 
оснивају и воде велики број женских организација и установа. Заједнички 
циљ био је иницијатива за укључивање жена у сва поља живота и рада. 
У почетку је један од основних  задатака женских организација било 
школовање девојака. Оснивали су се фондови за школовање и подршку 
женске деце. Још у 18. веку у Новом Саду и у Војводини поједине богате 
жене давале су новац у добротворне сврхе за образовање женске деце, 
или за сиромашне девојке и удовице. Оне су удариле темеље важним 
женским институцијама које су се појавиле почетком 20. века и својим 
радом значајно допринеле  новосадским и војвођанским заједницама 
између два светска рата.

У почетку су школе и хуманитарне организације биле при црквама и свака 
етничка заједница имала је своје институције и удружења. Познато је и 
да је свака заједница водила рачуна о својим сиромашним члановима, 
па су тако организоване посебне болнице и сиротишта.  
Прву женску организацију основала је Марија Томековић 1867. године. 
Организација је у почетку окупљала Новосађанке свих вероисповести  
које су помагале сиромашну децу, али је касније постала римокатоличко 
удружење. После Првог светског рата Јелена Кон успела је да у Новом 
Саду, на подручју етничке разноликости, оснује хуманитарну организацију 
у чијем ће одбору бити жене различитих националности, али  са истим 
циљем - да помажу незбринутој деци и женама.

„Цветни корзо“ у Новом Саду

 Нови Сад, 11. маја. – Данас пре подне приредили су 
„Кора хлеба“ и Дечије обданиште цветни корзо и утакмицу 
најлепших кола. Цело пре подне концептирала је војна 
музика пред Бановином. Аранжер је била г-ђа Јелена Кон, и 
остали чланови дечијег обданишта и Коре хлеба. 
 Прву награду од дечака добио је Ђорђе Елек, а од 
девојчица Мира Такова. Од већих девојчица прву награду 
добила је Ева Кара а другу Исаковић. 
 Велики ауто, деца Секеља и Короли, која су била обучена 
као хајделбершки ђаци, добио је прву награду а другу награду 
добила су деца др. Пајша. У колима са коњима прву награду 
добила су деца Гајтер, а другу награду Рајић. 

(Време) 

Рад друштва „Кора хлеба“ у Новом Саду

Нови Сад, 13. јул
 Друштво „Кора хлеба“ и дечје обданиште у Новом Саду 
приређује у суботу увече, 14. овог месеца у Парк хотелу 
забаву. Даме ће бити окићене цвећем и поделиће се 
најдуховитијим костимима награде. На програму учествује 
и г. Љубић.

Лист Правда 1934. година

Лист Време 1930. година



Током економске кризе двадесетих година у Новом Саду покренула је 
и организовaла хуманитарну организацију „Кора хлеба“. Посветила је 
свој живот помагању угроженима и немоћнима. Посебно се посветила 
помагању деци и женама. Убрзо је постала позната новосадској 
јавности по хуманитарном залагању. У том периоду су све етничке 
заједнице имале своје хуманитарне организације, само су „Кора хлеба“ 
и „Дечије обданиште“, захваљујући Јелени Кон, имали хуманитарце свих 

вероисповести. Неки од њих били су Мара Матић, Меланија Новачек, Дора 
Дунђерски, Милица Моч, Ерна Бауер. Племенити циљ Јелене Кон био је 
побољшање здравља и образовања локалне деце. Друштво је почело с 
радом 1925. године у простору Хигијенског завода, а старало се о деци 
без родитеља и сиромашној деци, да би касније, по узору на тадашње 
европске стандарде било основанo дечје обданиште, ђачка трпеза и дом 
за одојчад, у чијем је саставу радило медицинско саветовалиште.

На Скупштини хуманог друштва „Кора хлеба и дечје обданиште“ у Новом Саду 
решено да се оснује „Обданиште за одојчад“

Нови Сад, 21. септембар

 Хумано друштво „Кора хлеба и дечје обданиште“ у Новом Саду које стоји под 
високим покровитељством Њ. В. Краљице Марије, одржало је јуче у свом дому дванаесту 
годишњу скупштину. Скупштини је присуствовао леп број званичних претставника 
из Новог Сада, а међу њима и претседник Новосадске општине г. др. Бранко Илић. 
Вреди напоменути да је ово друштво једно од најјачих и најбоље организованих у 
Новом Саду и да се његово хумано и социјално делање већ годинама запажа видно. 
 Скупштину је отворила претседница друштва г-ђа Јелена Јулија Кона. Потом је 
упућен поздравни телеграм Високој Покровитељици друштва Њ. В. Краљици Марији. 
 Читање телеграма пропраћено је узвицима Њ. В. Краљици и Краљевском дому. 
Г-ђа јелена Кон поднела је иза овога начелни извештај о раду и задацима друштва 
„Кора хлеба и дечје обданиште“. Њен извештај допунио је секретар г. Алфред Штерн. 
 Извршен је избор новог управног и надзорног одбора, у који су ушли 55 чланова.  
На крају је одлучено да се при друштву оснује ново „Обданиште за одојчад“. У ову 
сврху одређена је почетна сума од сто хиљада динара. 

С. Ј.

Култ.просв. и привредни лист Дун. бановине април 1932. године

Лист Правда 1937. година



Захваљујући Јеленином  залагању и бројним донацијама, нови дом „Коре 
хлеба“ изграђен је 1933. године под покровитељством краљице Марије 
на земљишту Јелене Кон. Зграда коју је пројектовао архитекта Ђорђе 
Табаковић била је један од најистакнутијих примера модернистичке 
архитектуре у Новом Саду. Улаз је украшен масивном скулптуром мајке 
која држи дете. Скулптуру је по замисли Јелене Кон урадио вајар Михајло 

Кара. И данас се у тој згради у улици Соње Маринковић налази обданиште. 
Као део својих активности прикупљања средстава за овај пројекат, Јелена 
је органиозовала бројне културне догађаје, где су гостовали најпознатији 
музичари тога времена, као што су  Бронислав Хуберман и Артур 
Рубинштајн. Концерти су се одржавали у великој сали хотела „Слобода“.

Велики концерт београдског академског певачког друштва 
„Обилић“ у Новом Саду

 Нови Сад, 12. децембра. – Угледно београдско академско 
певачко друштво  Обилић долази у суботу 14. о.м. у Нови Сад, где 
ће приредити свој велики концерт. У хору налази се 180 певача 
и љубитељи хорске песме имаће одиста једно ретко уметничко 
уживање да чују ово наше угледно академско певачко друштво из 
Престонице.
 Поред тога концерт има једну чисто хуману сврху , која још више 
оправдава да грађанство у што већој мери посети овај концерт. 
Патронаже и организације концерта примило се овдашње хумано 
друштво Кора хлеба и Дечије обданиште, које ће ове године 
оденути за зиму 40 сиромашне деце и снабдети разним поклонимаи 
животним намирницама око 150 најсиромашнијих породица. 
Делење ових поклона биће извршено за време православног и 
католичког Божића.

(Време). 

Култ.просв. и привредни лист Дун. бановине
септембар 1932. текст

Скулптура изнад улаза у зграду некадашњег  хуманог друштва 
"Кора хлеба" и дечије обданиште, рад  вајара Михаља Кара

Лист Време, 1928. година



Према садржајима и начину рада за „Кору хлеба“ можемо рећи да је претеча модерних женских 
центара. У дечјe обданиште родитељи су доводили своју децу сваког јутра и остављали их на бризи 
васпитачицама и неговатељицама. Већина деце имала је обезбеђен целодневни боравак са исхраном. 
За време школске године радила је и ђачка трпеза. За најсиромашнију децу друштво је обезбеђивало 
одећу у обућу. Основана је и млечна кухиња где се мајкама прибављало стерилизовано млеко за одојчад. 
Био је обезбеђен и лекар који је обављао своју дужност. Сваке суботе се у дому делио хлеб и намирнице 
најсиромашнијим становницима Новог Сада.

Новосадско хумано друштвo „Кора хлеба“ 

 Нови Сад, 9. јуна.  -  Данас пре подне одржана је редовна годишња 
скупштина  новосадског хуманог друштва Кора хлеба и Дечјег обданишта. 
За 4 године откако постоји ово хумано друштво оно је успело да развије 
необичну делатност на социјалном пољу. Поред бесплатног дељења 
хлеба и животних намирница новосадској сиротињи, оно издржава дечје 
обданиште за радничку сироту децу у коме се сваки дан налази на потпуно 
бесплатној храни и нези око 60 деце између 1 до 5 година. Осим тога 
друштво издржава и ђачку трпезу за сиромашне ученике основних школа 
у којој се за време школске године сваки дан храни до 100 школске деце. 
 Скупштину је отворила агилна председница друштва г-ђа Јелена Кон 
која је после прочитаног поздравног телеграма Њ. В. Краљу у једном 
лепом говору упознала присутне са радом овога хуманог друштва у 
прошлој години. У навештају се констатује да је друштво одиста показало 
веома лепе резултате и да се на пољу старања за малу и напуштену децу 
постигло веома много. Друштво хоће да сада пође један корак даље и 
жели да отвори једану млчну кујну где би мајке за своју одојчад добијале 
бесплатно право добро млеко. Осим тога жели се да се рад на старању за 
напуштену и незбринуту децу развије у још већем обиму и да обухвати и 
ону децу која су без родитеља остављена сама себи, улици и пропасти. 
 После г-ђе Кон која је била топло поздрављена, прочитао је извештај 
управе агилни друштвени лекар г. др. Ђура Јовановић које је нарочито 
изнео намере друштва да у овој години подигне млечну кујну. За набавку 
стерилизатора и за уређење кујне биће потребно око 40.000 динара која 

свотастоји друштву на расположењу из сопствених средстава. 
 После тога је г. Штерн благајни прочитао извештај о стању благајне и 
тиме је дневни ред био исцрпљен. После тога сви присутни разгледали су 
дечје обданиште, ђачку трпезу која се налази у Дому Народног Здравља. 
 Гости су затекли малишане баш за ручком и за то време су се сви 
сликали. 

(Време)

Записник са десете јубиларне годишње скупштине 
хуманог друштва Кора хлеба и дечје обданиште 

Лист Време 1929. година



Након рата, зграда „Коре хлеба“ у улици Соње Маринковић служила је као 
дечја болница, а 1963. године је претворена у општинску предшколску 
установу и од тада служи као обданиште.
Крајем Првог светског рата највећи број женских организација почео 
је с радом. У Новом Саду је до 1941. године деловало много женских 
институција и организација. Међутим, Други светски рат представљао је 
крај  женским удружењима, а власт која долази после рата заборавља 
сав њихов допринос и не труди се да остави сећање на напоре, залагање 
и жртвовање храбрих жена.

КРОЗ ХУМАНЕ И СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ У НОВОМ САДУ
За четрнаест година друштво „КОРА ХЛЕБА“ и Дечије обданиште постигло је узорне резултате

на хуманом и социјалном пољу Нови Сад, марта

Једна мала пространа кућа у Генерала Васића улици, одмах 
испод  Радничке коморе, већ неколико година стоји као једна од 
најмодернијих и најактивнијих социјалних установа приватне 
иницијативе у Новом Саду, а вероватно и у читавој нашој земљи. 
На фасади зграде исписано је: „Кора хлеба и Дечје обданиште“. 
А изнад тога је један скулпторски портал, који још представља 
милосрђе, врлину из које потиче свако хумано делање. И, поред 
оног што човек види у овом дому, добија се доиста утисак искреног 
дивљења за све напоре, које је приватна активност уложила у ову 
установу и створила од ње једну значајну социјалну благодет за 
децу сиромашних новосадских грађана: за одојчад, за школску децу, 
и најзад и за градску сиротињу. На таја начин је употпунила велику 
празнину и у самом социјалном делању Новосадске општине. Са 
г-ђом Јеленом Кон, председницом „Коре хлеба и Дечјег обданишта“ 
која је управо и покретач и још најактивнији радник у овој установи, 
обилазио сам јуче сва одељења у згради дома и имао прилике да 
видим сав механизам и замашеност деловања ове корисне и хумане 
институције. Било је између 11 и 12 часова пре подне, а то је време 
када се сиромашним ђацима новосадских основних школа дели 
бесплатан ручак у „Ђачкој трпези“, у приземљу дома. Основци,  
деца сиромашних родитеља и радника у новосадским фабрикама, 
или беспослених родитеља, долазили су у групицама и у холу дома, 
испред трпезарије, очекивали време ручка. Деца су несташна и 
жива. Један послужитељ мора да одржава ред, док не почне ручак. 
Свакодневно се у „Ђачкој трпези“ окупи око 250 сиромашних ученика, 
која добијају обилат и добар ручак. За време ручка увек дежура по 
једна чланица управе, која контролише дељење јела и стара се да 
сваки учени добије потребан оброк. Уз степенице пењемо се на први 
спрат где се налази Дечије обданиште. Овде се налазе деца од 1-6 
година старости, а њихови родитељи, већином сиромашни, доводе 
их у дом сваког јутра, а одводе их предвече натраг кући. Скоро сви 
њихови су преко дана упослени, па је обданиште управо благодет за 
њих. У Обданишту деца сваког дана добијају доручак, ручак и ужину. 
Сваког дана деца се у Обданишту купају, лекарски прегледају. Док 
су у Обданишту све једнаке и чисте хаљинице, које им додељује 
дом. На овај начин деца се навикавају на ред и чистоћу. О одгоју 
деце у Обданишту брину се три стручне учитељице, а цео живот 
креће се по утврђеном распореду. Овај распоред је тако подешен да 
ниједан тренутак преко дана није празан и није неискоришћен било 
за наставу у Обданишту, било за игру и разоноду деце. Обданиште 
има своју учионицу, лекарску ординацију, салу за телесне вежбе, 
и малу соколану, терасу на којој мали питомци преко лета остају 
по читав дан, пешчано игралиште и остало. У орманима у учионици 
могу се видети многобројни ручни радови деце из Обданишта: 
цветићи направљени од хартије, корпице са воћем од стеарина, 
разне алатке, цртежи и шаре. Г-ђа Кон објашњава да свако дете у 
Обданишту има известан дар за нешто. Учитељица сваком детету 

понаособ даје могућност да ради оно што му се највише свиђа. За 
време топлијих дана деца у својој малој соколској вежбаоници 
изводе ритмичке дечије игре уз музику. Деца ову разоноду највише 
воле. У свему, овој деци се у Обданишту,  док су им родитељи на 
послу, надокнађују материнска љубав и очинска брига. О великим 
верским празницима питомцима Обданишта деле се поклони у 
одећи, обући и слаткишима, а скоро сваког дана у недељи добијају 
посебне поклоне од појединих новосадских госпођа. Да би деца у 
Обданишту добијала што јачу и здравију храну, она се мења сваког 
дана, а јела се спремају по пропису лекара, ангажованог у дому. 
Просечно у Обданишту се налази по 60 деце дневно. На левом крилу 
првог спрата смештено је Обданиште за одојчад. Оно је отворено пре 
краћег времена и ускоро ће моћи да прими и већи број одојчади. И 
овде се спроводи најбрижљивије старање о одојчади и о њиховом 
одгоју док се налазе у Обданишту. Од пре осам година у дому постоји 
и млечна кухиња у којој се приправљају млеко и млечне смесе за 
одојчад. Млеко се справља специјално за свако одојче, по рецепту 
лекара, који претходно прегледа дете и тек иза тога прописује 
рецепт. На основу овог рецепта приправља се такво млеко, које ће 
најбоље да одговара физичким и другим својствима сваког појединог 
детета. Сиромашним родитељима дели се из кухиње млеко сасвим 
бесплатно. Млечна кухиња је најмодерније уређена, а млеко се 
стерилизује у апарату система „Лаутеншлегер“. Око сто хиљада 
динара стајале су инсталације и уређај ове кухиње. Сваке суботе 
после подне дели се бесплатан хлеб новосадској сиротињи. Преко 
200 породица редовно добија недељну помоћ у хлебу. Одрасли 
чланови породице добијају килограм, а деца пола килограма 
хлеба. Од овога, додуше, не може да се живи, али у данашњим 
тешким временима, нарочито преко зиме и у беспослици, ова помоћ 
значи врло много за две стотине крајње сиромашних новосадских 
породица. Најзад у дому постоји и „Саветовалиште за матере“. Ту 
се дају бесплатни савети и упутства мајкама за одгој, негу и чување 
деце. Саветовалиште сваког дана прошидује свој делокруг рада. 
Претседница г-ђа Кон има замисао да се на данашњој згради дома 
дозида још један спрат, на којему би се проширило обданиште за 
одојчад, јер је овој најмањој деци потребна највећа и најпажљивија 
нега. Статистикама је већ утврђено да највећи процент смртности 
у нашој земљи, било у градовима, било по селима, отпада баш на 
одојчад. Г-ђа Кон се нада да ће успети са осигурањем потребне суме 
за дозиђивањем овог новог спрата на згради дома. У управи „Коре 
Хлеба и Дечјег обданишта“ налазе се најактивнији и најпознатији 
хумани радници из Новог Сада, већином госпође, а друштво стоји 
под покровитељством Њ. В. Краљице Марије. Нарочито бих желела 
да истакнем, вели нам г-ђа Кон, пошто смо разгледали цео дом, да 
се наше друштво у свом раду не ограничава само на установе, које 
води и издржава. Кад год је потребно, оно узима учешћа и у другим 
хуманим акцијама и увек је спремно на то да их помогне. А наш 

рад у првом делу држи се оног начела: „ Ко брзо даје, двоструко 
даје“. И зато увек одређујемо помоћ најбржим путем. Баш услед 
тога и сматрамо да рад на хуманом пољу може успешније да врши 
приватна иницијатива него државна власт, јер се бирокртаским 
уредбама често пута промаши прави циљ. Од тог становишта смо 
пошли када смо пре 14 година почели да радим, а данас сте видели 
шта смо постигли. 
         Св. Јовановић.
        

1939. година



Центар је престао с радом на почетку Другог светског рата. Јелена, жена 
која се посветила помагању сиромашнима, ухапшена је, мучена и убијена 
током Новосадске рације у јануару 1942. године заједно са супругом 

Јулијем Коном. Данас Јеленино име можемо пронаћи само на Споменику
жртвама рације и у градском насељу Ветерник где једна улица носи њено 
име.

Споменик „Породица“ на Кеју жртава рације,
рад вајара Јована Солдатовића



Током јануара месеца 1942. године на подручју окупиране Бачке за месец дана је убијено више 
хиљада особа само зато што су били Срби, Јевреји или Роми. Највише се убијало по Новом Саду, 
а најмасовнија убиства извршена су на градској плажи „Штранд“.

Исказ о смртном случају 

Оставина Јелене Кон, документи 



Јеленин брат Џорџ Шпицер 1955. године последњи је покушао да обнови сећање на своју сестру 
и зета и њихов рад током живота. У писму, које је упутио тадашњем  градоначелнику Новог Сада и 
представницима јеврејске заједнице Новог Сада написао је да им се обраћа с намером да ураде 
нешто поводом тога да се подигне меморијал супружницима Кон, који су створили место где ће се 
бринути о деци и сиромашнима. Написао је да су бринули о деци без обзира које су религије или 
расе били. Џорџ је описао своју посету сестри током празника. Јулије и Јелена су примали писма 
сиромашне деце „упућена“ Деда Мразу и ту децу посећивали и делили им намирнице и поклоне. 
На крају писма је написао да су они умрли као хероји за српски народ и да Срби треба да се 
побрину да сећање на њих не умре. Нажалост, Шпицер није добио одговор и од тада је у великој 
мери заборављен допринос и рад добротворке Јелене Кон. Више од пола века касније појавила 
се могућност да брат Џорџ добије одговор и да његове речи буду услишене, да се обнови сећање 
на  велики рад хуманитарне организације и њеног оснивача.

Писмо Џорџа Шпицера, 1995. година



Програмом “Ледена тишина” посвећеном невино страдалим 
жртавама повезана су два веома значајна датума. 21. јануар,  
дан када су 1942. године започела трагична дешавања током 
Новосадске рације и  27. јануар, дан који се у свету, одлуком 
Генералне скупштине УН, обележава као Дан сећања на жртве 
Холокауста. Културни центар Новог Сада осму годину за редом 
организује овај програм уз  помоћ више институција, организација, 
породица настрадалих, стручњака и уметника.  Основни циљ 
програма је неговање културе сећања кроз предавања, изложбе, 
трибине, радионице, концерте, филмске пројекције уз наглашену 
идеју персонификације жртава, али и активну улогу њихових 
потомака. Посебно смо радосни што се сваке године у великом 
броју, одазивају они којима је овај програм превасходно намењен, 
средњошколци и студенти.
Изложбу „Сећање на Јелену Кон“ Културни центар Новог Сада је 
организовао у сарадњи са Историјским архивом града Новог Сада 
и Јеврејском општином Новог Сада
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