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РЕЧ УРЕДНИКА

Изненадио сам се 
када сам недавно 
сазнао да је рок 
за добијање нових 
инвалидских ко-
лица померен са 
пет на осам година 
трајања. Страшно! 
Одмах сам се се-
тио особа са инва-

лидитетом који имају грубе покрете 
и крупнију телесну грађу јер знам да 
њихова колица могу да трају највише 
две, до три године. Да ли неко од над-
лежних 
у социјалним и ортопедским устано-
вама размишља о томе? Очигледно 
да не! На моју примедбу да данас ни 
нови аутомобили не трају толико, 
Докторица - по струци физијатар, је 

духовито приметила:  „Код нас трају 
и колица и аутомобили!“ Осећао сам 
се бедно због тога. Мојим собним 
колицима, по новом правилнику, 
рок истиче тек за непуне две годи-
не. Тренутно су у фази распадања. 
Да их пошаљем у „Дунав“ на поправ-
ку немам стрпљења, а нарочито не 
поверења. Изгледа да ћу сам морати 
променити на собним колицима на-
слоне за руке и наслон за леђа. Да 
ли би социјално ту поправку рефун-
дирало то тек морам проверити. Пре 
једно десет година за пар спољашњих 
и унутрашњих гума ротирајућих точ-
кова новац од рефундације сам добио 
после једанаест месеци. Нова собна 
колица за онога ко мора да их купи 
коштају око пет стотина евра. Ску-
по! Да за тај новац купим „стојадина“ 

у очуваном стању не вреди јер га не 
могу возити по просторијама у кући. 
Не би ме зачудило да неко ко не 
познаје ни једну ОСИ ускоро,основно 
право за колица, не заокружи на десет 
година! Тако нешто се не сме допусти-
ти!  Толико се на сав глас, у медијима,  
истиче побољшање права особа са 
инвалидитетом да би неко неупућен 
помислио да живимо у рају. На жа-
лост стварност је сасвим другачија.  
Надамо се да ће саме ОСИ и њихова 
Удружења брзо реаговати у вези овог 
и сличних проблема. Наш глас мора да 
се чује, праћен озбиљним акцијама!

Жељко Канурић
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Recite nešto o sebi.
Drago mi je da mogu sa vama podeliti 
svoje znanje. Rođena sam u Sombo-
ru, gde sam završila osnovnu i sred-
nju medicinsku školu. Diplomirala na 
proirodno-matematičkom fakultetu 
u Novom Sadu, na departmanu za 
hemiju, smer biohemija i time stekla 
zvanje diplomirani hemičar- biohemi-
je. Zaposlena sam kao profesor medi-
cinske biohemije u srednjoj medicin-
skoj školi u Somboru.
Nagon za uzimanjem hrane je veoma jak i značajan. 
Da li je on najjači?
Nagon za uzimanje hrane... ne bih 
upotrebila reč „nagon“ jer živimo u 
koliko toliko normalnim uslovima.  
Reč „nagon“ bi bila prikladnija da se 
izgubimo na nekom pustom ostrvu, 
pa da nam posle nekoliko dana iz-
gladnjivanja proradi nagon za pre-
življavanje. Kada se čovek nađe u 
nekim ekstremnim uslovima, borba 
za opstanak je prisutna. Onda činimo 
stvari koje u tzv normalnim uslovima 
ne bi. Sigurna sam da ste upoznati sa 
dosta popularnom emisijom „Preživ-
ljavanje“ ili kako već glasi originalan 
naziv Ultimate survival“, gde nam biv-
ši marinac pokazuje kako bi trebali da 
se ponašamo u određenim delovima 
naše planete, koje biljke ili životinje 
možemo jesti i slično. 

Kako se hrana pretvara u energiju?
Našem organizmu energiju daju 
ugljeni hidrati. Ta energija se najviše 
koristi za metaboličke procese u or-
ganizmu. Pretvaranje hrane u energi-
ju je vrlo složen proces. Da bismo to 
razumeli potrebno je znati da ugljeni 
hidrati u naš organizam ulaze u obli-
ku prostih i složenih šećera. Složeni 
ugljeni hidrati da bi se koristili , mo-
raju se prvo prevesti u proste. Naj-
poznatiji i ujedno najznačajniji prosti 

oblik ugljenih hidrata je glukoza, koja 
se u organizmu skladišti u glikogen. 
U toku jednog dana odrastao čovek 
prosečno konzumira i metaboliše 
oko 180g glukoze, od čega 75% kori-
sti mozak. Rezerve glukoze su veoma 
male, tako da rezerva u organizmu 
traje samo 24-48 časova. Ugljeni hi-
drati se najviše nalaze u kukuruzu, 
smeđem pirinču, grašku, krompiru, 
pasulju, kupusu, celeru, karfiolu, bo-
raniji i tikvicama, kao i u voću.

            СУНЦОКРЕТ ИНТРВЈУ

HRANA U SLUŽBI ZDRAVLJA
O hrani i ishrani je zaista mnogo napisano i rečeno. Ipak o pitanjima ishrane 
neprestano postoje nedoumice, predubeđenja i zablude. U vezi sa hranom i 
ishranom razgovarali smo sa profesorkom biohemije Ivanom Milas. Za razliku 
od nekih drugih stručnjaka ona nam je vrlo rado izišla u susret.
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Koje komponente  hranom unosimo u organizam?
U organizam unosimo ugljene hidra-
te tj šećere, lipide odnosno masti i 
proteine tj belančevine. Takođe uno-
simo minerale, vitamine, male količi-
ne vode, itd...
Zašto pijemo vodu i koja je voda najzdravija? 
Poznato je da organizam novorođen-
četa sadrži oko 87% vode (H2O) od 
ukupne telesne težine. Organizam 
odraslog deteta sadrži oko 70%, mla-
dog čoveka oko 60%, dok organizam 
čoveka od 80 godina sadrži svega 
oko 50% vode. Dakle, tokom živo-
ta neprekidno opada ćelijski sadržaj 
vode.Dnevno gubimo približno od 
2 – 2,5 l vode. Ukoliko ne nadokna-
dimo ovaj gubitak organizam se bori 
sa hroničnom dehidratacijom na taj 
način što uzima vodonik iz produka-
ta sopstvenih vitalnih aktivnosti, kao 
što su mlečna kiselina, amino kiseline, 
hemoglobin… Ovi procesi, međutim, 
u isto vreme izazivaju nove bolesti jer 
dolazi do taloženja soli i stvaranja ka-
menja u mišićima, srcu, mozgu.. (ne 
samo u žuči i bubrezima). Na našem 

tržištu postoji veliki broj proizvođača 
vode, koji su prošli stručne analize da 
bi se mogli naći u redovnoj prodaji.
Zašto je važno dobro planiranje ishrane?
Cilj planiranja uravnotežene ishrane, 
koja unapređuje zdravlje i sprečava 
obolevanje, jeste postizanje energet-
ske i biološke vrednosti i strukture 
ishrane pojedinca, grupe ljudi ili po-
pulacije.
Šta znači izraz zravstveno bezbedna hrana?
S obzirom da preko 70% ukupne in-
terne kontaminacije ljudi i životinja, 
nastaje ingestijom kontaminirane 
hrane biljnog i životinjskog porekla, u 
današnjim uslovima globalnog zaga-
đenja životne sredine, zaštita izvora i 
bezbednost hrane predstavlja impe-
rativ u očuvanju zdravlja. Tako da izraz 
zravstveno bezbedna hrana predstav-
lja hranu koja je prošla bezbednosne 
standarde. 
Šta su anoreksija i bulimija?
Anoreksija i bulimija predstavljaju 
poremećaje prehrane. Anoreksija je 
poremećaj kod kojeg osoba psihič-

ki pati zbog osećaja da je predebela 
te je opsednuta potrebom da smanji 
telesnu težinu. Da olakša sebi psihič-
ku bol, uvodi režim prehrane u cilju 
mršavljenja i sticanja osećaja kontro-
le nad vlastitim telom.  Dok bulimija 
predstavlja patološku potrebu  za 
hranom, nekontrolisanu proždrljivost, 
praćena osećanjem nezasite gladi. To 
je poremećaj u ishrani kod koga se 
patološki ekscesivan apetit smenjuje 
sa epizodama pražnjenja – samoiza-
zvane mučnine laksativima, pilulama 
za dijetu i sl.
Dijeta - loš sluga, a još gori gospodar?
Dijeta ne sme narušiti zdravlje. Prehra-
na mora biti uravnotežena. Kilogrami 
nisu preko noći nastali i ne smeju pre-
ko noći nestati. U saradnji sa lekarom 
i nutricionistom, dijeta može biti sa-
svim pozitivna stvar. 
Kako osobe sa invaliditetom mogu 
aktivno učestvovati u poštovanju 
principa pravilne ishrane?
Osobe sa invaliditetom nemaju pose-
ban režim ishrane, ukoliko ne postoji 
neki drugi problem. Tako da važno je 
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ТИН  УЈЕВИЋ  (1891 – 1955. )

ОПКЛАДА
Познати песник и боем Тин Ујевић  једном је за опкладу 
везаних очију пробао разна вина и по укусу погађао које 
је које вино. 
- Црно преклањска берба. Донели сте га од  „Гинића“ – 
спремно је одговорио песник после прве пробе. 
- „Сиђевачко“! Лањско. Пије се код „Трандефиловића“ и у 
„Три сељака“ – био је још прецизнији. 
- „Смедеревка“, овогодишња није најбоље. Виноград 
окренут југозападу – рекао је песник након треће пробе. 
После тога донели су му чашу обичне воде.  Ујевић је и то 
испробао, намрштивши се, попио још неколико гутљаја 
па скидајући повез са очију поражено је изговорио:  - Ово 
никад нисам пио.  

МАРК ТВЕН (1835 - 1910.)

СУВИШАН  ПОСАО
Пролазећи једном крај неког гробља Марк Твен, писац и 
новинар, је угледао раднике који су подизали зид. На његово 
питање шта раде, радници су му дали очекивани одговор, а 
славни хумориста је тада духовито приметио: - Мислим да вам 
је то сувишан посао. Они који су унутра неће изаћи, а они који 
су напољу немају намеру да уђу.  

СЛАВНИ У АНЕГДОТАМА

samo hraniti se zdravo, unositi 1-1,5 L 
vode dnevno, sveže voće i povrće.
Koje su namirnice  preporučljive za ovu populaciju, 
šta da izbegavaju, kako da naprave idealan jelovnik?
Kao što sam rekla u prethodnom pi-
tanju za svakoga od nas je bitno da 
se hranimo zdravo i da slušamo svoj 
organizam. Jako je bitno unositi sveže 
namirnice, hranu sa što manje masno-
ća, bareno povrće, ribu i mnogo voća. 
Treba izbegavati masnu hranu, ako 
već morate nešto pržiti ili peći neka to 
bude sa što manje ulja. Takođe treba 
voditi računa o količini soli koju uno-
simo u organizam. Što se slatkiša tiče, 

ne treba preterivati, bolje je pojesti 
neko voće ili pak čokoladu sa što ve-
ćim procentom kakaoa, poznatu kao 
“crna čokolada”.
Kada potražiti savet stručnjaka i gde se  obratiti za 
pomoć?
Najbitnija je preventiva i kod rukuju-
ćeg lekara treba bar jednom godišnje 
kontrolisati krvnu sliku. Savet struč-
njaka treba potražiti ukoliko osećate 
teškoće pri varenju i probavi. Za savet 
se trebate obratiti Vašem lekaru, koji 
će Vas dalje uputiti na specijalističke 
preglede ukoliko je to potrebno.
I na kraju ako može Vaš omiljeni recept za čitaoce 

“SUNCOKRETA”?
U ovim letnim danima nema ništa bo-
lje od lagane, osvežavajuće supice od 
povrća. U lonac sa vodom staviti ra-
zno povrće (crni i beli luk, šargarepa, 
peršun, paštrnjak, tikvice) sve to sku-
vati i začiniti sa malo soli, a štapnim 
mikserom izmiksati skuvano povrće 
te tako dobiti odgovarajuću gustinu. 
Prijatno ! 

Marko Ivančević
Željko Kanurić



Opis biljke: Zova ili bazga raste kao grm ili drvo visoko 3 
do 10 metara. Na donjem delu stabla kora je svetlosme-
đa, a u gornjem delu sivo-bela, pomalo izbrazdana i bra-
davičasta. Drvo okružuje plutasta, bela i veoma lagana 
srž. Nasuprotni listovi nepravilno su perasti s jajastim, za-
šiljenim, tamnozelenim liskama, koje su po rubu pilasto 
nazubljene. Cvetovi su sakupljeni u pljosnati oblik, a boja 
im je bela do žučkasto-bela. Iz cvetova se razvijaju bobi-
ce, u početku zelene, zatim crveno-smeđe i naposletku 
sjajno crne. Bobice su male i sočne. Cvetovi su jakog i 
veoma ugodnog mirisa, koji u suvom stanju postaju bla-
ži. Ukus cvetova je gorkast i aromatičan. Sirove bobice 
(plodovi) imaju neprijatan ukus, dok su pripremljeni kao 
kompot ukusniji.  

Stanište: Zova raste na rubovima šuma i osunčanim 
šumskim krčevinama, na zapuštenim mestima i u blizini 
naselja. 

Lekoviti deo biljke: Mladi izboji ( pupoljci ) i mladi listovi 
sabiru se u proleće, cvetovi za vreme cvetanja, plodovi 
nakon dozrevanja, a kora od februara do novembra.

Lekovito delovanje: Čaj od listova i mladica zovine ili 
bazge koristi se za pospešivanje izlučivanja mokraće, na-
kupljene tečnosti u telu, za lečenje šećerne bolesti kao i 
za čišćenje i poboljšanje krvi. Čaj od cvetova bazge koristi 
se u lečenju prehlade, bronhitisa, kašlja, gripe, početne 
upale pluća, jake kijavice, ospica, šarlaha, teškog disanja, 
astme, kod početne tuberkuloze i kod svih reumatičnih 
bolesti. Kora od grana i stabla koristi se za priprema-
nje čaja kojim se odstranjuju poteškoće kod mokrenja, 

smetnje u radu bubrega i mehura, 
leči vodenu bolest, razne edeme, te 
tvrdu stolicu. Kod zove su korisni i 
cvet, i kora, i plod, i list, i koren. Neka 
u vašoj kući uvek bude zove. Čaj od 
njenih cvetova pomoći ce da se pre-
znojite kod bilo koga oblika prehlade 
ili gripa, što će znatno olakšati bolest. 
Suština je u tome što se sa znojem iz-
bacuju sve štetne materije koje su bo-
lestima doprinele. Zova spira bolesti 
i tako što pospešuje mokrenje i olak-
šava ga. Čajevi od kore pomažu kod 
regulacije stolice i olakšavaju mokre-
nje, ali se mora pažljivo dozirati, jer 
preterane količine mogu biti opasne. 
Upotrebljava se jedna manja, i to rav-
na (nikako napunjena!) kafena kašiči-
ca za jednu šolju. U toku dana sme da 
se popije samo jedna kafena šoljica 
- maksimalno dve - i to u većim raz-

macima, gutljaj po gutljaj. Zreli plodovi zove su takođe 
vrlo korisni. Pored mnogih drugih za zdravlje važnih ma-
terija, ove bobice, naravno kada su potpuno zrele, imaju 
više vitamina B nego i jedna poznata namirnica. Pošto 
se ne jedu sveži, plodovi zove se kuvaju bilo kao kom-
pot ili bilo kao džem. Lekovito deluju protiv nesanice. 
Sok od svežih bobica koristi se u lečenju neuralgije tri-
gerninusa (neuralgija licnog živca), za jačanje, za blago 
regulisanje stolice, čišćenje krvi, umirenje trbušnih grče-
va i crevnih kolika, za apetit i poboljšanje cirkulacije krvi .

Tekst je preuzet sa web sajta o lekovitom bilju HERBATEKA.

ZOVA
            LEKOVITO BILJE
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Drugi nazivi: baz, baza, bazgovina, crna bazga, cma zova, zova, zovika...
Latinski naziv: sambucus nigra 

Engleski:  elder 

О ЉУДИМА И КОЊИМА

Kоњ је довољно паметан да се никада не 
клади на људе.

Вилијем Клод Филдс  ( 1880 – 1946 )
амерички комичар   

Никада не прилази бику спреда, коњу 
отпозади или будали из било ког правца.

пословица америчких каубоја

За добрим коњем диже се прашина.
наша народна пословица   
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SUNCOKRET

SUNCOKRET HUMOR

БАЊА БЕ ЗД АН

На двадесет километара од Сом-
бора, пет километара од Хрватске 
границе на Дунаву и осам киломе-
тара од границе са Мађарском на-
лази се место Бездан и истоимена 
бања.

Лековита вода природно богата 
јодом откривена је још далеке 1912 
године, приликом копања бунара. 
Бања Бездан је званично почела 
са радом 1954 године. Почетак је 
био веома скроман. Стара зграда 

у Родиној улици постоји и данас. У 
тој првој згради налазиле су се све-
га две собе са неколико кревета, 
соба за пријем пацијената, и соба 
за прегледе. Купатила са лековитом 
водом била су у суседној згради у 
истом дворишту.Током наредне три 
деценије безданска бања је израс-
ла у прави, модерни рехабилита-
циони, физикално терапијски цен-
тар. Бања Бездан је оспособљена 
за пријем како покретних, тако 
и непокретних пацијената. Бања 
најбоље помаже код здравствених 
тегоба нервног система, реума-
тизма, код опоравка после ломова 
костију, код проблема са леђима и 
кичмом, и код опоравка након мож-
даног удара.

Бања за пацијенте располаже 
са два покривена базена, кадама 
за купање и хидромасажу, три сале 

за кинези терапију, салом за радну 
терапију и салом за терапију пара-
фином. Бања је окружена боровим 
парком и клупама за одмор.

Бања Бездан је јавним превозом 
повезана са Сомбором и суседним 
местима. Између редовних ауто-
буских линија постоје добро орга-
низовани такси превозници, који 
превозе путнике по популарним 
ценама. 

Ж. Канурић

•	Moraju li mame takodje da jedu travu da bi im iz 
grudi teklo mleko? 

•	Švajcarske krave koriste se pretežno za pravljenje 
čokolade. 

•	Da bi medicinska sestra bila dobra mora biti pot-
puno sterilna. 

•	Kad se moj mlađi brat rodio morali su ga staviti u 
akumulator. 

•	Leptir je insekat iz porodice helikoptera. 

•	Najkorisnija životinja je svinja. Od nje možemo da 
upotrebimo sve, meso od spreda i pozadi, kožu za 
cipele, čekinje za četke i ime za psovanje! 

•	Zoološki vrt je super stvar. Tamo možemo da vidimo 
i životinje koje ne postoje. 

•	Nisam kršten, ali sam zato vakcinisan. 

•	Životno osiguranje je novac koji dobije onaj koji 
preživi smrtni slučaj. 

•	Ne znam koliko imam godina, to se stalno menja. 

•	Svi psi vole vodu. Neki čak toliko da u njoj i žive. To 
su morski psi. 

•	Akvarijum je malo stakleno more gde žive domaće 
ribe. 

•	Alimentacija je plata za decu kada im se tata odseli. 

•	Usvajanje je mnogo bolja mogućnost od rađanja. 
Tako roditelji mogu sami da izaberu dete i ne 
moraju da prihvate baš onoga koga su dobili. 

•	Sve ribe nose jaja, a ruske čak i kavijar. 

•	Krave ne smeju da brzo trče da ne bi prosule mleko. 

•	  Krug je okrugao kvadrat. 

•	Brat i ja smo danas pojeli celu teglu marmelade. 
Večeras ćemo dobiti ili proliv ili batine ! 

DEČJI BISERI



ТАКМИЧЕЊЕ У ПИКАДУ
Сремска Митровица

SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA

У организацији „Сунцокрет“ Савеза ЦДП Војводине, Друштво за церебалну и дечију парализу Сремског округа  
у петак 27.04.2012. године  у ресторану „Променада“, било је домаћин  програмске активности „Искористимо 
потенцијале особа са инвалидитетом у спорту“. Осам Друштава из Војводине која окупљају особе са после-
дицама церебралне и дечије парализе су се такмичила у бацању  пикада. Пехар и златне медаље су узели 
такмичари из Суботице, друго место је припало домаћинима, а за треће место се изборио Нови Сад. Наравно 
сви учесници су и победници. 
После спортског дела, нашим госитима смо организовали  посету Царској палати – археолошкоисторијском 
локалитету, чиме смо хтели да на најбољи начин презентујемо наш град. 
Захваљујемо се овим путем свим спонзорима, волонтерима и људима добре воље који су нам помогли око 
организације овог спортског такмичења.

Председник друштва
Ружица Гаруновић                         



VIŠEBOJ Sombor 

SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA

Poslepodnevnih sati 17.07.2012. na terasi 
Gerentološkog centra u Somboru Društvo CDP 
Sombor je održalo takmičenje svojih članova u pi-
kadu, pločicama i visećoj kugli. Takmičari, svi dobro 
raspoloženi, brzo su se prihvatili sportskih rikvizita. 
Nakon dva ipo sata burnih dešavanja medalje u po-
menutim disciplinama osvojili su Aleksandar Katanić, 
Predrag Katanić i Nemanja Radojević.
Brojne fotografije obeležile su ovaj višeboj u okviru 
Društva cerebralne i dečije paralize Sombor.

  Ž .  K.           



ПРЕДЛОГ ЗА ЧИТАЊЕ
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„Ако каниш победити не смеш 
изгубити“! – чувена је реченица 
јунака култног стрипа на овим бал-
канским просторима од Вардара па 
до Триглава. Да неко припаднике 
свих нација из бивше, некад нам 
заједничке државе СФРЈ, па и макар 
за једну ноћ их утера у сасвим обич-
ну кафану,  и наоружа их пивом са 
етикетама „Јелен“, „Ожујско“, Лашко“ 
и „Никшичко“,  а инаће поштавао-
це стрипа „АЛАН ФОРД“ па макар 
седели у мрклом мраку и испијали 
пиво до ране зоре гарант да не би 

била поменута ничија мајка у оном 
нашем увредљивом стилу којим се 
започињу све свађе и туче.  Био би 
то одличан доказ да и стрип, као 
призната девата грана уметности, 
може итекако добро да спаја људе.

Урнебесни, сатирични итали-
јански стрип „АЛАН ФОРД“ дело 
ауторског тандема Лучиано Сачи ( 
Бункер ) и Роберто Равиола ( Маг-
нус )  први пут се појавио на киос-
цима маја 1968. године у Италији. 
Почетак је био трновит. Стрип 

умало што није престао да излази 
већ и после треће епизоде. Тираж 
штампе је варирао између десет, 
до двадесет хиљада примерака, да 
би средином седамдесетих годи-
на прошлог века достигао цифру и 
преко 100 000 примерака. Године 
1973. Магнус и Бункер су на салону 
хумора освојили прву угледну на-
граду „Златна урма“. Магнус је нацр-
тао првих седамдесет и пет епизода 
„АЛАН ФОРД“ и касније неколико 
специјалних бројева. Други црта-

ХАРИЗМА 
АНТИХЕРОЈА

ИЛИ КАКО ЈЕ ЈЕДНА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРОСЛАВИЛА 
ЈЕДАН ИТАЛИЈАНСКИ СТРИП НА БАЛКАНУ
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чи су наставили рад на стрипу али 
оригиналног Магнуса нису успели 
надмашити.

Стрип у џепном формату „АЛАН 
ФОРД“ у Југославији се појавио 
1972. године у издању  „Вјесника“ из 
Загреба. Посебан шмек му је дат у 
сјајном хрватском преводу Ненада 
Бриксија хрватског новинара и пис-
ца крими романа за грош. Популар-
ност стрипа „АЛАН ФОРД“ проши-
рио се на целу тадашњу Југославију. 
Смешни, уврнути ликови из стрипа 
постали су заштитни знак неколико 
генерација љубитеља прича у црте-
жима. За својих четрдесет година 
постојања стрип је преживео све 
познате историјске ( не )прилике 
на балканским просторима. Постао 
је неуништив као поезија. Уздигнут 
изнад свих ватри и олуја. Изнад беса 
и глупости  уопштене гомиле и су-
ровости либералне економије.  Не 
може свако читати тај црни хумор и 
цинизам, ту боемску сатиричност и 
поднети оно обилно црно мастило 
присутно на страницама стрипа.  
Црна боја остане вам на прстима, 
док вам те горке, сатиричне приче 
скидају шарене наочаре ишмин-
кане стварности која је и данас у 
огромним количинама присутна у 
масовним медијима.   

Стрип јунаци из „АЛАН ФОРДА“: 
групу предводи Број један - старац у 
склепаним инвалидским колицима, 
његов заменик Дебели Шеф – пол-
трон и ленштина који шефује само у 
надимку, Боб Рок - нервозна прзни-
ца у карираном костиму а ла Шер-
лок Холмс, Алан -романтични тајни 
агент, Јеремија - жива амбуланта 
свих постојећих болести, Грунф - не-
спретни проналазач дружине ТНТ, 
сир Оливер - лопов раван Арсену 
Лупену, Клодовик - папагај оштрог 
језика и пас Носоња који обавез-
но прошета све чланове групе ТНТ 
уместо да они прошетају њега, 
главни су ликови у стрипу који се 
спрдају са свима, а понајвише сами 
са собом и својим бедним местом 
у захукталој машинерији данашње 
цивилизације. Комунисти су били 
убеђени да се отровне стреле дру-

штвене критике у стрипу односе 
само на капиталисте или фашисте, 
док данашњи неолибералисти мис-
ле да се приче у стрипу односе на 
комунисте или бар социјалисте, 
не препознајући се ни једни, ни 
други, ни трећи, ни четврти. А не 
препознају се ни квазидемократе. 
То је само доказ колико је опасна 
људска особина и личног и колек-
тивног самозаваравања. Нарци-
озност као да нема граница. Има 
нечег хришћанског и пророчког у 
поукама из стрипа „АЛАН ФОРД“. 

Главни лик у стрипу је његова ви-
сост Број један, стари параплегичар 
у расклиманим инвалидским коли-
цима. Нико му не зна ни право име, 
ни порекло, ни тачан број година. 
Чини се да је стар као сам свет. За 
себе поносно каже да је учесник  
историјских догађаја још из антич-
ких времена. Његовим скаскама 
у зимским ноћима нема ни конца 
ни краја. Боб Рок мрзи такве при-
че. Број један лик дуге седе браде 
и косе промењиве је чуди. Добро 
је обавештен о свим дешавањима 
у граду од света корумпиране по-
литике, до ситног и крупног крими-
нала.

Веома вешто се креће у тим све-
товима и сам балансирајучи на иви-
ци закона као дивокоза по непри-
ступачним планинским пределима. 
Лик Броја један је редак пример 
особе са инвалидитетом у великој 
галерији стрип јунака. Оригиналан. 
Није ми познато да постоји неки 
сличан цртани јунак. У САД стрип 
„АЛАН ФОРД“ је потпуно непознат. 
Познато је да супер силе тешко 
трпе критику на свој рачун. Кри-
тику, без проблема, могу отрпети 
само смирени и истински слободни 
и правдољубиви народи.     

Иако живе у граду обилних 
могућности, светској метропо-
ли Њујорку антихероји из стрипа 
„АЛАН ФОРД“  једва састављају крај 
са крајем. Живе на дну друштвене 
лествице.

База им је сиромашна и буђава 
цвећарница у мрачној и изгубљеној 

уличици, у сенци бројних облако-
дера. Горе од њих живе можда па-
цови у лавиринтима канализација 
и метроа џиновског града. Добро 
стојећим и богатим грађанима 
тај друштвени слој сиромашних и 
бескућника углавном је далеко од 
очију. Класне разлике су више него 
оштре. Једни умиру од ситости и 
досаде а други од глади крајње 
понижени. Небројано пута би лик 
из стрипа Боб Рок филозофски из-
говорио: „Боље живети сто годи-
на као милијунаш, него ли тједан 
дана као сиромах“. Дакле стрип 
„АЛАН ФОРД“ је превазишао себе 
јер данашње глобално село, иза 
својих неонских кулиса, баш тако 
изгледа. Они који имају све и живе у 
изобиљу такво право стање ствари 
никада неће признати.  И зато стрип 
„АЛАН ФОРД“ не може свако читати, 
нити га прихватити. „АЛАН ФОРД“ је 
сатирична лектира нас самих и све-
та који нас окружује.

Стрип „АЛАН ФОРД“ излази јед-
ном месечно. Цена му је 120 дина-
ра. Може се купити у боље снаб-
девеним киосцима штампе. Стари 
бројеви могу се наћи међу колек-
ционарима стрипова. За месец  јун 
2012. године изашао је 107. број 
„АЛАН ФОРДА“, а наслов епизоде је: 
„ОСВЕТЉЕНА БУНДЕВА“. Наравно, 
реч је о репринт издању од пре три-
десет и нешто година.

Жељко Канурић  

Бескрајан плави круг, у њему, 
звезда. 

Милош Црњански (1893 – 1977) 

Небо је подједнако далеко 
одасвуд.

стара римска пословица

Само да нам небо не падне на 
главу.

Астерикс и Обеликс
јунаци стрипа и цртаног филма   

O  Н Е Б У
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Сомборско Друштво церебралне и 
дечије парализе и Основна школа „Ав-
рам Мразовић“ били су 22. 05. 2012. 
домаћини занимљивој  трибини:  „НЕ 
ДОЗВОЛИ ДА ТИ ИНВАЛИДСКА КОЛИ-
ЦА БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ“. Трибину 
је под покровитељством Покрајинског 
Савеза за церебралну и дечију парали-
зе Војводине одржала Јелена Радовић 
ОСИ цланица Удружења ЦДП „Сунце“ 
Нови Сад. Јелена Радовић девојка у 
инвалидским колицима дипломирани 
правник на Правном факултету у Новом 
Саду пред сомборском публиком, у сали Основне школе 
„Аврам Мразовић“, говорила је о свом животу и школовању 
од Основне специјалне школе „др. Милан Петровић“ у Но-
вом Саду, до Средње школе за ОСИ у Подгорици па све до 
успешно завршеног Правног факултета у Новом Саду.  

 O Јелени и њеном раду говорио је и њен отац Љубомир 

Радовић, а и Мирјана Жегарац 
асистенткиња Јелени Радовић у сва-
кодневним пословима. Публици су 
приказани и неки од делова асистив-
них, компјутерских технологија који 
особама са инвалидитетом омогућавају 
лакшу комуникацију са околином као 
и једноставнији рад са дигиталном 
технологијом. При крају трибине при-
казан је и краткометражни филм у 
режији Јелене Радовић под насловом: 
„НЕОБИЧАН ПУТНИК СА ОСМЕХОМ“. 
Филм је већ освојио неке награде и 

може се погледатина Интернет страници Youtubе – а. 
Серија ових трибина по градовима Војводине има за 

циљ упознавање шире јавности са животом и могучности-
ма ОСИ, а истовремено и као подстицај особама у инвалид-
ским колицима. 

Ž. Kanurić

U nedelju 27.05.2012 jednog divnog, 
sunčanog dana u organizaciji Društva 
CDP Sombor proveli smo dan na Paliću. 
Bio je to predivan dan i prekrasno druže-
nje. 

Organizovani odlazak članova Društva 
počeo je okupljanjem u 09 h i polazak put 
Palića. Prvo mesto obilaska bio je Zoološki 
vrt gde smo se oduševljavali  svim životi-
njama , a ponajviše slonom i majmunima,  
koji su nas dobro zabavili i nasmejali.Uspo-
mene na dogodovštine u Zoološkom vrtu 
ovekovečili smo prelepim fotografijama.

Nakon Zoološkog vrta otišli smo na 
ručak u restoran Vila Viktorija gde smo se 
osim dobrog jela siti se naodmarali i ispri-
čali. Posle ručka smo se uputili ka jezeru 
gde smo uz kafu, sokić i poneki sladoled 
nastavili druženje. Uz prijatnu šetnju kraj 
jezerа okončao se još jedan dan prediv-
nog druženja .

Ovim putem želimo da se zahvalimo 
organizaciji somborskog Društva u nadi 
da će ponoviti ovakav izlet još koji put.

 Julijana Kočiš 

„Удружење ЦДП Ковин“ је 20. 10. 
2011. одржало своју годишњу Скуп-
штину у просторијама нашег Удру-
жења у Ковину. Било је присутно шес-
наест чланова Скупштине. 

Усвојено је финасијско пословање 
Удружења, као и план и програм рада 
за 2012 годину. Изабран је нови пред-
седник Скупштине Јулка Виријевић 
из Ковина, због изненадне смрти 
Василија Ћириковачког. 

„Удружење за церебралну и де-
цију парализу Ковин“ је обележило 
Међународни дан особа са инвалидитетом 3. децембар, и 
то баш поменутог датума, у просторијама Већа синдика-
та општине Ковин. Пред бројним  посетиоцима Владимир 
Колунџић председник „Удружења ЦДП Ковин“  је говорио 
о проблематици настанка и последицама церебралне и 
дечије парализе. Било је речи и о самом  Међународном 

дану особа са инвалидитетом који је 
статутом Уједињених Нација ступио 
на снагу 3. децембра 1981. године. 

Дана 10.12.2011. године у ресто-
рану „Косовка“ у Ковину под пок-
ровитељством Савеза за церебрал-
ну и дечију парализу Војводине, 
Удружење ЦДП Ковин организовало 
је дружење са осталим Удружењима 
нашег Савеза. За присутне је била од-
ржана и здравствена трибина „Само-
преглед и контрола дојке“ на којој је 
говорила Дијана Обеј. По завршеној 

трибини доделили смо заслужнима захвалнице, а осталим 
члановима пригодне календаре и блокчиће. Уз ручак и му-
зику дружење је завршено у шеснаест часова. 

Колунџић Владимир
Председник Удружења ЦДП Ковин

ТРИБИНА НЕ ДОЗВОЛИ ДА ТИ ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА
БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ

IZLET NA PALIĆ 2012

ДРУЖЕЊА И ГОДИШЊА СКУПШТИНА
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ЈОВАН ДУЧИЋ
Јован Дучић је рођен 
17. фебруара 1871. (5. 
фебруара по старом 
календару) у Требињу. 
Отац Андрија био је 
трговац и погинуо је 
у устанку 1875. годи-
не а мајка Јованка по-
ред Јована и Милене 
имала је двоје деце из 
првог брака. Основ-
ну школу је похађао у 
месту рођења, а нижу 
гимназију и учитељску 
школу у Мостару и 
Сомбору. Учитељевао 
је кратко време по раз-

ним местима, између осталог у Бијељини, одакле су 
га аустро-угарске власти протерале због патриотских 
песама „Отаџбина“ „Не трза те ужас б’једе, нит’ те трза 
ужас рана/Мирно спаваш, мила мајко, тешким санком 
успавана“) и „Ој Босно“. Због њих Дучић бива стављен 
под истрагу, а затим, у мају 1894. године ,власти га 
протјерују из града. Одмах након прогонства, песник 
није могао наћи учтељску службу готово нигде, па 
се упошљава у манастирској школи у Житомислићу. 
 
Касније долази у Мостар, где је у друштву са Шантићем 
створио књижевни круг и покренуо часопис  „Зору“. 
Потом је провео скоро десет година на страни, нај-
више у Женеви и Паризу . На женевском универзитету 
је завршио права и потом се вратио у Србију. 

Од 1910. је у дипломатској служби. Радио је у Царигра-
ду, Софији, Риму и Мадриду. У Каиру је био 1926-1927. 
године, а потом је привремено пензионисан. Године 
1937. је постављен за првог југословенског диплома-
ту у рангу амбасадора у Букурешту. Изабран је за до-
писног члана Српске краљевске академије 23. јануара 
1888, а за редовног 15. новембра 1892. Прву збирку 
песама објавио је у Мостару 1901, затим другу у Бео-
граду 1912. Писао је доста и у прози: неколико лите-
рарних есеја и студија о писцима, Благо цара Радована 
и песничка писма из Швајцарске, Грчке, Шпаније итд. 
Уочи немачке инвазије и касније окупације Југославије 
1941. године, Јован Дучић одлази у САД, у град Гери, 
Индијана, где је живео његов рођак Михајло. Од тада 
до своје смрти две године касније, води организацију 
у Илиноису (чији је оснивач Михајло Пупин 1914. 

године), која представља српску дијаспору у Аме-
рици. За то време пише песме, историјске књиге и 
новинске чланке у којима износи и брани српске 
националне ставове, те осуђује геноцид над Срби-
ма који врши Хрватска усташка влада и Немачка. 
 
Јован Дучић умро је 7. априла 1943. и бива сахрањен 
у манастиру Светог Саве у Либертвилу, САД. Његова 
жеља је била да га сахране у његовом родном Требињу. 
Ова последња жеља Јована Дучића испуњена је тек 
22. октобра 2000. године.

AVE SERBIJA
 
Твоје сунце носе сад на заставама, 
Ти живиш у бесном поносу синова; 
Твоје светло небо понели смо с нама, 
И зоре да зраче на путима снова. 
 
Још си уз нас, света мајко, коју муче; 
Све су твоје муње у мачева севу, 
Све у нашој крви твоје реке хуче, 
Сви ветри у нашем осветничком гневу. 
 
Ми смо твоје биће и твоја судбина, 
Ударац твог срца у свемиру. Вечна, 
Твој је удес писан на челу твог сина, 
На мач његов реч ти страшна, неизречна. 
 
Млеком своје дојке нас си отровала, 
У болу и слави да будемо први; 
Јер су два близанца што си на свет дала - 
Мученик и херој, кап сузе и крви. 
 
Ти си знак на небу и светлост у ноћи, 
Колевко и гробе, у одећи сунца; 
Ти си горки завет страдања и моћи, 
Једини пут који води до врхунца.
 
Ми смо твоје трубе победе, и вали 
Твог огњеног мора и сунчаних река: 
Ми смо, добра мајко, они што су дали 
Свагда капљу крви за кап твога млека.



СУНЦОКРЕТ ПРИЧА

14

su
n

co
k

re
t

НАША ДОКТОРКА
НАДА МИЛУТИНОВИЋ

Знам да је било давно, али то је ипак тако 
било и не може бити другачије. Она је била док-
торка коју смо давно упознали. Звала се Нада 
Милутиновић Брашић, велики стручњак из своје 
области,  због тога је и била врло цењена. И по-
ред тога је била  врло лепа жена, многе колеге су 
потајно биле заљубљене у њу.  Много пута било је 
довољно у болници рећи да је ту докторка Нада 
и све би било у реду. Нису морали никог дру-
гог ни да зову ни да питају. Она је била највећи 
стручњак за нас церебралце. Радила је дуго годи-
на у тој нашој установи, тако да је и она нас позна-
вала исто као и ми њу. И оног часа кад смо чули 
да иде у Енглеску на специјализацију и да ће тамо 
остати једно дуже време, што ће рећи бар неко-
лико година. Многима од нас било је жао што се 
растајемо од ње. Мада је она знала да нам каже:

„Ништа се ви не сикирајте мили моји, све ће 
то брзо проћи, и ја ћу се опет вратити, и бити с 
вама поново заједно.“

Све је то било лако нама рећи онда у оно 
време, кад скоро да и нисмо знали шта значи све 
то. Али опет ни то није важило за све нас исто. 
Зато што су ови мало старији од нас одмах рекли:  
„Ма хајде, молим те, коме она прича бајке ?Па и 
ми знамо толико да кад се оде негде напоље да се 
више, тако лако, не враћа назад. Али, добро, нека 
буде како она каже а време ће показати своје.“  

И поред  свега тога што је то тако било то њено 
напуштање свих нас који смо је толико волели да 
то није нормално, је ипак морало да се прослави 
и то у  њеном присуству. И то зато да би она ви-
дела колико је волимо, ми њени верни пацијенти 
које је она познавала боље од сваког другог. 
Једног петка око 14 часова кад је требало да кре-
не кући, нас неколико окорелих пацијената који 
смо је волели стали смо пред њену канцеларију и 
чекали тренутак кад ће она да се појави на врати-
ма. Ми смо је зауставили и рекли јој да још не иде 

кући, јер је она сад наш гост, и мора да дође на 
опроштајну прославу коју смо спремили у њену 
част. 

И то се све тако и збило, како смо замислили. 
Кад се појавила на вратима своје канцеларије од-
мах је рекла:

„Хајде децо,разлаз! Видимо се у понедељак, 
кад дођем да радим.“

„Е па неће бити тако тако драга докторка.“ 
„Ми смо баш зато и дошли овде да вас сачекамо 
и да вам кажемо да вам не дамо да нас сад на-
пустите зато што смо вам спремили једно мало 
изненађење“. Она нас је само погледала и тај њен 
поглед дуго је трајао, што је значило да нам не 
верује. И опет нам је рекла: „Ма хајте децо, немојте 
сад да ме зезате, јер мени се сад жури да стигнем 
кући што пре!“.

„Не, не, драга докторка сад вас сигурно 
нећемо пустити да нам одете“. „То  вам се сигурно 
не може десити!“

И кад је видела да нема куд ушла је у 
канцеларију и оставила своје ствари, тамо где јој 
увек стоје. Ми јој нисмо дали ни врата да затвори, 
што значи

све је радила пред нашим очима. Ми смо у 
нашем великом боравку где је било 

места све лепо организовали. Чак смо и нашу 
баку Добрилу која је била сервирка замолили да 
остане с нама и да нам помогне око свега тога. И 
она нам је рекла: 

„Добро мили моји, кад сте ви то могли да сре-
дите и то тако да нико ништа не зна о томе, ево 
ја пристајем да вам помогнем то што тражите од 
мене“.

„ Немојте после да кажете да ваша баба Доца 
није хтела ни толико да учини за вас“.

Мира и Марко су узели докторку испод руке 

Ратко Бибић
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и повели је с нама заједно.
„Драга наша докторка сад идете с нама да ви-

дите нешто лепо што смо вам спремили“.  
Она нас је само, у чуду, гледала зато што 

више није имала шта да нам каже. И док смо је 
водили кроз онај дугачки ходник, до нашег днев-
ног боравка,чинило се да ходнику нема краја. И у 
моменту кад смо је увели у наш дневни боравак, 
све је било спремно онако како смо ми то замис-
лили. Прво је било неколико наших рецитатора 
који су спремили неколико рецитација, које су 
баш  биле нашој докторки посвећене, тако да је 
то било велико изненађење за њу. Као прво није 
знала да неки од нас пишу песме. А није ни могла 
знати, јер никада пре није стигла присуствовати 
нашим часовима поезије. И после тога кад смо 
догурали велику торту на колицима она је била 
крајне изненађена. Уз све то, ту је још дошла и 
флаша шампањца који се распршио свуда кад 
смо га отворили. Она је стајала на сред боравка и 
гледала нас са осмехом..И наравно највећа чаша 
шампањца за њу је била спремна, и њој је била 
уручена. 

„Ово је за вас драга наша докторка“. „Видите 
да вас нисмо тек тако зауставили да останете с 
нама ово поподне“. 

Наша докторка је остала  без речи, зато 

што баш није знала шта би нам рекла. Али нама 
је било важно да се на њој видело да је пријатно 
изненађена. И остала је са нама ту дружећи се још 
неко време , што је нама било драго. Успели смо 
оно што смо хтели. Наравно, било је ту и музике 
и то тако да је цело одељење трештало. Јесте да 
нам се то није  често дешавало, али опет нисмо се 
никог бојали, јер смо знали да нам за тај догађај 
нико ништа неће рећи лоше. 

Од тада је прошло два, три дана, што ће рећи 
као цео век да нисмо видели нашу докторку.  То 
је било донекле и у реду јер је био викенд. Али 
пошто није дошла у понедељак на посао, е то је 
већ нешто чему  се нисмо надали. Што ће рећи 
то је било изненађење за све нас. А онда су поче-
ле да се чују разне приче. Једна је била да је ове 
недеље на годишњем одмору,  да се не бринемо,  
да ће следеће недеље доћи и радити опет с нама. 
То нам је било као нека утеха да не дижемо пани-
ку. И сви смо чекали ту следећу недељу, само да 
видимо да ли ће стварно бити тако. Међутим, ја 
сам сасвим случајно једном пролазио поред две 
медицинске сестре које су заједно седеле и при-
чале. И чуо сам кад је једна од њих рекла:

„Ма неће она више ни долазити овамо на по-
сао,  зато што одлази за Либију.“ 

За мене је то било нешто ново али опет ни-
сам ником ништа рекао, 
зато што нисам био сигу-
ран да је то тако. Али че-
као сам да дође још један 
понедељак, да видимо да 
ли ће доћи наша доктор-
ка коју ми толико волимо 
ко да нас је она  родила. 
Али ње никако није било. 
Онда смо ми поједини 
навалили на сестре које 
су ту у нашем боравку 
биле да нам кажу где је 
наша докторка ? Онда 
нам је једна од сестара 
рекла:

„А што вас брига 
где је докторка?“„Што се 
ви за њу толико интере-
сујете ?“

„И шта вам је она да 



се о њој толико бринете?“
Онда је Мира рекла:
„Е па немојте тако, сестро, она је наша докторка која нас 

лечи и која зна све о нама. И једино нам она може помоћи.“ 
После тога прошло је још пар дана и нико ништа није знао 

о њој. Међутим после тога још неколко дана је прошло и једног 
поподнева кад су дошле сестре које су радиле код нас, једна од 
њих донела је новине и почела да их листа. И ја сам био у близи-
ни. То јест, био сам у ходнику али сам кроз прозор гледао како 
су њих две  листале новине и одједном су застале код читуља да 
виде ко је све умро. И  после кратко гледања видели су слику и 
наслов:„Трагично преминула докторка Нада Милутиновић“

То је био страшан шок. Тог момента ја сам био једини од 
деце који је то знао . А претпоставио сам и то да ће сестре то од 
нас да сакрију. Зато што су неке од њих виделе колко је нама ста-
ло до наше докторке Наде Милутиновић  Ја сам ушао у боравак 
и виделе су ми се сузе у очима. Наравно то је приметила сестра 
Сузана,  зауставила ме и питала:.

„Мили зашто плачеш ?“
„Зато што пише то у новинама , и та слика ту поред наслова“.
Она се правила као да не разуме  о чему ја говорим.
„Не, ја стварно не знам о чему ти говориш.?“
„Сестро, молим вас немојте ме правити лудог. Јер ја сам ви-

део исто што сте и ви видели да је умрла наша докторка. Она 
коју ми толико волимо“.

Друга сестра Миланка ме је само погледала и ништа није 
рекла. Али ме је зато привила  уз себе и није хтела да ме пусти, 
јер је видела да ја не могу тек тако да се смирим.. Скупило се 
ту цело друштво и сви смо плакали, као да нам је умро неко 
најрођенији. Јесте, били смо клинци почетком тих седамдесетих 
година прошлог века на одељењу дечије болнице у Београду, 
али смо већ осећали и  разумели многе ствари баш као да смо 
одрасли људи. И било нас је тешко смирити тог момента, кад смо 
то дознали. За нас је то било веома страшно  да наша докторка 
Нада никада више неће бити с нама. Али шта да се ради, и то је 
део живота који морамо да преживимо. И одрасле људе погоди 
таква трагедија а нарочито нас клинце у том добу. Ми деца који 
смо ту  били пацијенти докторке Наде Милутиновић жалили смо 
због ње више од било кога у болници.  Она је мени остала у то-
плом сећању и  зато јој посвећујем ову причу.   


