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П О Б Е Д Е

Победе, велике или мале, важ-
не су у животу сваког народа и 
сваког појединца. Успеси нас под-
стичу да имамо вере у себе, да 
покушамо још боље и још више. 
Колективне и појединачне по-
беде у спорту обрадују 
сваког. Обрадују се чак 
и они којима до спорта 
није пуно стало или се у 

поједине спортове слабо разумеју. 

Победе великих и малих народа 
познате су свима који се занимају 
за историју. Постоје целе библио-
теке написаних књига које говоре 
о томе. Бројна уметничка дела из 
свих грана уметности прославила 
су велике и мале подвиге и тиме 
инспиришу генерације које дола-

зе. Свака земља има своју таленто-

вану омладину. То је непроцењиво 
благо које нико разуман не би 
смео занемарити. 

Само они који стигну до 
тријумфа, најбоље знају колико су 
зноја пролили, труда и стрпљења 
уложили и чега су се све одрекли 
да би на крају успели. Добро знају 

З А Х В А Л Н И Ц А
„Сунцокрет” Савез за ЦДП Војводине изражава захвалност 

Министарству културе и информисања, што је прихватило наше 
аплицирање по конкурсу и омогућило да часопис Сунцокрет изађе 

четири пута у 2015. години, те да сви досaдашњи бројеви буду 
доступни на Интернету, на сајту

www.novinarnica.net.

HRANITELJ koji usvoji dete ostvaruje:
- radni staž

- mesečnu platu
- tuđu negu i pomoć za dete

RODITELJ ostvaruje
samo tuđu pomoć i negu za dete.

Zar treba roditelji svoju decu, osobe sa invalidite-
tom, da daju u hraniteljske porodice ili domove? 
PODRŽIMO roditelje da ostvare ista prava kao i 

hranitelji!
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NE ODUSTAJEM OD BORBE 
ZA PRAVA RODITELJA I DECE

U izjavi za Mediagroup 021.rs Nevena 
kaže: 

„Dobila sam odgovor na prvo pitanje 
koje sam postavila, ali ne i na drugo 
koje je upućeno ministarstvu, nakon 
sastanka sa ministrom Aleksandrom 
Vulinom. Pitanje se ticalo  analize sa-
mog Zakona „Roditelj-Negovatelj.“ Si-
gurno je da nisam zadovoljna objaš-
njenjem Ministarstva i da ću nastaviti 
insistirati na konkretizaciji priče. Sme-

ta mi ignorisanje mojih pitanja, jer 
administracija Ministarstva očigled-
no koristi upravo taj metod zarad 
odlaganja rešavanja celog problema. 

Takvo ponašanje znači nespremnost 
hvatanja u koštac sa problemom, što 
svakako kao poslanica koja se bori 
za prava roditelja dece osoba sa in-
validitetom, neću prihvatiti. Ono što 
mogu da obećam je da ću nastavi 
borbu da se ovaj zakon konačno 
usvoji i u Srbiji!“

MEDIJAGROUP 021.rs
30. jul 2015.

Укупна примања за ту децу не 
могу бити већа од 122.386 динара

Када је наша суграђанка пре ме-
сец дана, после смрти мајке дошла 
у пензијски фонд да реши питање 
остваривања права на породичну 
пензију за своју сестру, која је ин-
валид од детињства, сазнала је да 
њена сестра може да прима поро-
дичну пензију по два основа – и од 
мајке и од оца који је преминуо пре 
шест година.

Објаснили су јој, прича ова наша 
читатељка, да Закон о пензијском и 
инвалидском осигурању предвиђа 
ову могућност за инвалидну децу, 
без обзира на године старости – и 
то трајно. Исто право важи и за децу 
која нису инвалиди и која се школују, 
али најдуже до 26. године.

Наша читатељка објашњава да су 
она и сестра пре шест година остале 
без оца, али њена сестра инвалид, 
није подносила захтев за породичну 
пензију и није остварила то право, 
већ је примала само новчану на-
докнаду за туђу негу и помоћ пре-

ко Центра за социјални рад од око 
4.000 динара.

Када је поднела захтев за по-
родичну пензију по смрти мајке, у 
Фонду ПИО су јој казали да може да 
оствари право на породичну пензију 
по смрти оба родитеља, али да не 
могу ретроактивно да јој исплате 
пензије за тих шест година, него само 
за последњих шест месеци.

Закон предвиђа, кажу у пензиј-
ском фонду, да деца без оба роди-
теља имају право на породичну пен- 
зије и од једног и од другог роди-
теља, после њихове смрти. У том слу- 
чају, пензија се одређује као једна, и 
не може прећи највиши износ пен-
зије, који по новом закону износи 
122.386,41 динар (после умaњења 
пензија – 98.489,80 динара).

Важно је истаћи, кажу у Фонду 
ПИО, да дете, уколико су испуњени 
сви потребни услови, остварује пра-
во на породичну пензију премину-
лог родитеља, без обзира на то да 
ли и други родитељ прима пензију. 
Уколико право на пензију остварује 

само један члан породице, у овом 
случају дете, она износи 70 одсто од 
пензије коју је покојник примао, или 
би је имао у моменту смрти, док би 
за два члана породице, уколико би 
право на породичну пензију оства-
рили и дете и други родитељ, или 
два детета, она износила 80 проце-
ната. Инвалидно дете, као корисник 
породичне пензије, може, уколико 
испуњава услове, да право на нов-
чану накнаду за туђу негу и помоћ 
оствари преко Фонда ПИО. Ова на-
докнада у том случају износи 15.175 
динара месечно, око четири пута 
више од градске.

У Фонду ПИО објашњавају да де-
те стиче право на породичну пен- 
зију ако је неспособно за самоста-
лан живот и рад, док та неспособ-
ност траје – најчешће доживотно. 
Услов је да настала до узраста када 
се деци обезбеђује право на поро-
дичну пензију, односно до 15 година 
живота. А уколико је на школовању 
најдуже до 26 година – у зависности 
коју школу похађа.

Povodom odgovora na poslaničko pitanje, narodne poslanice Nevena Stojanović (Jedinstvena Srbija) u vezi donoše-
nja zakona koji bi izjednačio prava bioloških roditelja teško obolele dece sa pravima hraniteljskih porodica, a tiču se 
podrške države, kolokvijalno nazvanim „Zakon roditelj – negovatelj“, pored ministarstva rada i socijalne politike ogla-
sila se i sama poslanica koja je postavila pitanje, Nevena Stojanović.

ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
ПЕНЗИЈЕ ОД ОБА РОДИТЕЉА
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Дете стиче право на породич-
ну пензију ако је неспособно за са-
мосталан живот и рад и у случају 
да је та неспособност настала по-
сле 15. године, односно ако је на 
школовању најдуже до 26 година – у 
зависности коју школу похађа. Услов 
је да је та неспособност настала пре 
смрти осигураника, то јест корисни-
ка и да је он издржавао то дете до 
своје смрти.То значи, појашњавају у 
пензијском фонду, да дете не може 
да стекне право на породичну 
пензију, ако је неспособност наста-
ла после смрти осигураника.Ако је 
дете остварило право на породичну 
пензију по смрти једног родитеља, 
потребно је да, при подношењу зах-
тева за породичну пензију по смрти 
другог родитеља, достави и копију 
првобитног решења о оствареном 
праву, закључују у ПИО фонду.

Јасна Петровић-Стојановић
ПОЛИТИКА 29. 08. 2015.

О ДУШИ

Душа није јабука
не можеш да је разделиш.

Иван Тургењев
руски књижевник

(1818-1883)

Ведрина душе добија се 
када су дубоке тежње 
у складу са разумом.

Жил Пајо
француски писац и филозоф

(1859-1940) 

Највеће душе способне 
су за највеће грехове
исто тако добро
као и за највеће врлине.

Рене Декарт
француски филозоф и физичар

(1596-1650)

RAZMOTRIĆEMO IDEJU O
RODITELJIMA - HRANITELJIMA

Vulin:  Ministar za rad, zapošljava-
nje, boračka i socijalna pitanja Alek-
sandar Vulin rekao je danas u Nišu 
da će ministarstvo na čijem je čelu 
razmotriti ideju da se roditeljima 
teško obolele dece obezbede ista 
prava i naknade kao i hraniteljima

Peticiju za izjednačavanja prava 
roditelja i hranitelja pre dve godine 
je potpisalo više od 60.000 ljudi. 

Vulin je rekao da Ministarstvo 
rada podržava svaku inicijativu koja 
pomaže boljem položaju roditelja, 
a posebno onih koji imaju decu sa 
posebnim potrebama, ali osim hu-
manosti brine i o tome da mere koje 
preduzima budu trajne. 

- Moramo da budemo i humani 
ali i pošteni i da kažemo koliko to 
košta i da li imamo novca za to. Ne 
možemo nekome da damo nešto 
što ćemo ukidati na šest meseci ili 
godinu dana - kazao je Vulin. 

Tanjug 03. 08. 2015. 
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FIZIKALNA TERAPIJA - ELEKTROTERAPIJA

ELEKTROTERAPIJA - Primena elek-
trične energije u cilju lečenja
GALVANSKA STRUJA (galvanizaci-
ja i elektroforeza lekova) Naziv je 
dobila po italijanskom naučniku L. 
Galvaniju (1786. god.), a njenu pojavu 
objasnio je J.Volt (1800. god.), koji je 
i tvorac prvih izvora galvanske struje, 
Voltinih elemenata, baterija.
Primena jednosmerne struje, kon-
stantnog napona u svrhe lečenja. 
Dejstva galvanske struje na organi-
zam, kao sekundarna pojava su: po-
boljšanje cirkulacije (primarna i reak-
tivna hiperemija), smanjenje zapalje-
nja tkiva i poboljšanje lokalnog me-
tabolizma tkiva, analgetsko dejstvo 
(smanjenje osećaja bola), kratkotraj-
no povišenje tonusa i nadražljivosti 
mišića, unošenjem lekova preko kože 
pomoću galvanske struje (ELEKTRO-
FOREZA) kombinuje se dejstvo same 
struje i lekovite supstance.
Indikacije za primenu galvanske 
struje:  neuralgije, neuritisi, periferne 
pareze i paralize( ubrzava oporavak 
nerava, ishranu i njihovu podražlji-
vost),  miofascijalni sindrom, periar-
tritis, burzitis, tendinitis, entezopatije 
(zapaljenje mekih tkiva oko zglobo-
va), artroze, artritis (bolna kolena, ku-
kovi, zglobovi šake), cervikalni i lum-
balni sindrom (bolni sindromi u vratu 
i leđima), posttraumatski otoci i he-
matomi, distorzije, distenzije (povre-
de mekih tkiva), poremećaji periferne 
cirkulacije (obliterirajući trombangi-

tis, obliterirajuća arterioskleroza, Rej-
noov sindrom (Raynaud)
Kontraindikacije za primenu galvan-
ske struje su: defekti kože na mestu 
primene, ekcemi, dermatitis, mladeži,  
akutni gnojni procesi, metal u tkivu, 
maligni tumori i sumnja na maligne 
tumore, febrilna stanja, krvarenja i 

sklonost ka krvarenju, dekompenza-
cija srca, pluća, bubrega i jetre, srčani 
pejsmejker, trudnoća .
DIJADINAMIČKE STRUJE (DDS) To 
su jednosmerne niskofrekventne im-
pulsne struje polusinusoidnog oblika. 
Francuski stomatolog Pjer Bernar ih je 
osmislio i uveo u terapijsku primenu 

Promene u načinu života ljudi u poslednjih nekoliko decenija dovele su i do znatnih promena njihovog 
zdravstvenog stanja. Životi ljudi više nisu ugroženi akutnim infektivnim oboljenjima, ali su u znatnom porastu 
hronična oboljenja, povrede u saobraćaju, u sportu, na radu, a na žalost i u ratu i elementarnim nepogodama. 
Kod svih ovih stanja i oboljenja koja nastaju kao posledice trauma fizikalna terapija ima značajnu ulogu u lečenju 
i osposobljavanju pacijenata. Kao disciplina medicinskih nauka, fizikalna medicina izučava biološko delovanje 
raznih oblika fizičke energije (svetlost, toplotu, eliktricitet, magnetizam, mehanička i dr.) kao i mogućnosti njene 
primene kod zdravih, obolelih ili povređenih ljudi (Rotović). Ona praktično objedinjuje ciljeve socijalne medicine 
(unapređenje zdravlja) i kliničke medicine (lečenje bolesti). Naziv fizikalna terapija potiče od grčke reči „fysis”, što 
u prevodu znači „prirodna”.  

Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, dolazi i do naglog razvoja  aparaturne fizi-
kalne terapije (elektro, magnetno, foto, sonoterapije i drugih). Kineziterapija terapija pokretom je takođe sastavni i 
najvažniji deo fizikalne terapije. Zavisno od toga u koje svrhe koristi energiju fizikalna medicina se deli na: fizikalnu 
profilaksu (preventivu), fizikalnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju.
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Terapijski efekti ovih struja su:  snaž-
no analgetsko dejstvo (brzo se posti-
že smanjenje osećaja bola koje traje 
nekoliko časova), stimulacija cirkula-
cije – širi krvne sudove, smanjuje otok 
i hematom,  smanjuje spazam ( grč ) 
mišića i time redukuje bol,  stimulaci-
ja mišića normalno inervisanih nakon 
kraćeg ili dužeg inaktiviteta (mirova-
nja).
Indikacije za primenu DDS: artroze i 
artritis u fazi jakih bolova, cervikalni 
i lumbalni sindrom,  radikulopatije,  
neuralgije, neuritisi,  distorzije, kontu-
zije, subluksacije ( povrede mekih tki-
va),  algodistrofični sindrom - Sudekov 
sindrom, posttraumatske kontrakture 
(ukočenost zglobova), poremećaji 
periferne cirkulacije (obliterirajući en-
darteritis, Rejnoova bolest).
Kontraindikacije za primenu DDS: 
- opšte kontraindikacije (febrilna sta-
nja, maligni tumori, krvarenje i sklo-
nost ka krvarenju, dekompenzacija 
srca, pluća, bubrega i jetre, trudnoća),  
akutni  i subakutni tromboflebitis i 
flebotromboza (zapaljenje i tromboza 
dubokih vena).
INTERFERENTNE STRUJE (IFS) IFS su 
niskofrekventne naizmenične sinuso-
idne struje dobijene unutar tkiva in-
terferencijom dve srednjefrekventne 
struje. Otkrio ih je austrijski naučnik 

Nemec (Nemecove struje). Prednost 
ovih struja je što ostvaruju terapijski 
efekat u dubini tkiva. Metal nije kon-
traindikacija za primenu ovih struja! 
To je veoma bitno kod terapije prelo-
ma kostiju ili drugih ortopedskih in-
tervencija, kada postoje metalne šine, 
šrafovi i drugi dodatci u tkivu.
Terapijska dejstva ovih struja su: po-
boljšanje ishrane i snabdevanja tkiva 
kiseonikom, širenjem krvnih sudova i 
bržim uklanjanjem štetnih produkata 
metabolizma, smanjenje bola  smatra 
se da je snažnije nego kod drugih vi-
dova elektroterapije,  nadražajno dej-
stvo na mišiće, poboljšanje i ubrzanje 
zarastanja kostiju nakon preloma – 
stvaranje kalusa, stimulacija oporavka 
povređenih nerava. 
Kontraindikacije za primenu IFS: op-
šte KI, akutni i subakutni tromboflebi-
tis, flebotromboza, srčani pejsmejker, 
poremećaji srčanog ritma.
EKSPONENCIJALNE STRUJE (ES) 
elektrostimulacija mišića To su jed-
nosmerne struje isprekidanog toka 
(impulsne), koje karakteriše postepe-
ni porast intenziteta (eksponencijalni 
impulsi).
Terapijski značaj ovih struja je selek-
tivna stimulacija denervisanih mišića 
pri povredama i oštećenjima perifer-
nih nerava. 
Indikacije za primenu (ES): perifer-

ne pareze i paralize kod povreda i 
oštećenja nerava radi sprečavanja i 
lečenja hipotrofije i atrofije mišićnog 
tkiva.

FOTOTERAPIJA:
IR lampa 
Infracrvena lampa emituje infracrve-
no zračenje koje prodire duboko is-
pod površine kože i efikasno zagreva 
potkožna tkiva, poboljšavajuci ćelijski 
metabolizam. Toplotno dejstvo delu-
je blagotvorno i umirujuće na nerve. 
Preporučuje se za mišićnu napetost, 
upalne procese, artritis, sinuzitis, teni-
ski lakat, iščašenja, neuralgije. Bolove 
u mišićima i ledjima, i druge mišićno-
skeletne probleme. 

MAGNETOTERAPIJA (EMP)
Primena niskofrekventnog elektro-
magnetnog polja u lečenju. Elektro-
magnetno polje deluje na nivou ćelije 
(na njene fizičke osobine, hemijske i 
biološke procese u ćeliji) iz čega proi-
stiču mnogobrojna 
Terapijska dejstva na ceo organi-
zam: antiflogističko (antiinflamator-
no – protiv zapaljenja) , analgetičko 
(smanjenje osećaja bola),  antiede-
matozno dejstvo (smanjenje otoka),  
poboljšava oksigenaciju tkiva, sadržaj 
kiseonika u tkivima se povećava i do 
200% u odnosu na startne vrednosti. 
- poboljšava metabolizam, pobolj-
šava protok krvi i limfe, smanjuje vi-
skoznost i koagulabilnost krvi (deluje 
na endotel krvnih sudova), stimuliše 
regeneraciju tkiva, stimuliše osteo-
genezu – obnavljanje koštanog tkiva,  
smanjuje tonus spastičnih mišića i 
stimuliše imunološki sistem (jača od-
brambene snage organizma).
Kako funkcioniše magnetna terapija? 
Sve žive ćelije u tkivu poseduju na-
ponske potencijale između unutraš-
njosti i spoljašnosti ćelijske membra-
ne. Ovi potencijali su fiksne vrednosti 
kod zdravih i neoštećenih ćelija. Ovaj 
potencijal, na primer kod nervnih i mi-
šićnih ćelija, iznosi oko -70mV. Kada 
je ćelija oštećena ovi potencijali se 
menjaju prouzrokujući promenu tog 
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SUNCOKRET 

balansa na samoj ćeliji i to tako što 
dolazi do privlačenja pozitivnih jona 
u samu ćeliju i izbacivanja negativnih 
elemenata i proteina izvan ćelije. Kraj-
nji rezultat je taj da dolazi do privla-
čenja tečnosti u međuprostor i pojave 
oteklina. Primena magnetne terapije 
pomaže telu da uspostavi normalne 
ćelijske potencijale ubrzanim tem-
pom, što pomaže u lečenju mnogih 
rana i mnogo bržeg redukovanja ote-
klina.

Prednosti magnetoterapije :
terapija izbora za mnogobrojna 
bolna stanja i patologije, ubrzanje 
zarastanja kostiju nakon preloma - 
stimulacija stvaranja kalusa, moguća 
primena i za vreme gips-imobilizacije,  
moguća primena i pri postojanju me-
tala u tkivu, snažno antiedematozno 
dejstvo (smanjenje otoka) i analget-
sko dejstvo (smanjenje osećaja bola),  
poboljšanje imunoloških snaga orga-
nizma, poboljšanje cirkulacije i odre-

đenih osobina krvi ( smanjenje agre-
gacije trombocita ) .
Indikacije za primenu terapije su: 
prelomi kostiju koji sporo zarastaju, 
povrede zglobova, ligamenata, teti-
va i mišića, algodistrofični sindrom 
- Sudekova bolest, osteoporoza, po-
remećaji periferne cirkulacije,  trofič-
ke lezije zbog poremećaja arterijske 
i venske cirkulacije (varikozni ulkusi- 
Ulcus cruris) i zapaljenjska i degene-
rativna reumatološka oboljenja, kao i 
vanzglobni reumatizam, radikulopati-
je, neuritisi i polineuropatije, hronič-
na zapaljenja ženskih polnih organa, 
psorijaza, ekcem, astma i hronična 
opstruktivna bolest pluća
Kontraindikacije kod MAGNETOTE-
RAPIJE su:
- srčani PEJSMEJKER
- trudnoća
- krvarenje i sklonost ka krvarenju
- tromboza
- metal nije kontraindikacija, osim 
metalni implantati od nerđajućeg če-
lika   koji mogu za stalno da se nama-
gnetišu!
Magnetne terapija niskofrekventnim 
poljem nema nikakvog termičkog 
dejstva na tkivo i praktično nema 
kontraindikacija.

О  САМОЋИ 

Ако се бојиш 
усамљености не жени се.

Антон Павлович Чехов
руски књижевник 

(1860 -1904)

Ко не воли самоћу,
тај не воли слободу,
човек је слободан 
једино кад је сам.

Артур Шопенхауер
немачки филозоф

(1788-1860)

Самоћа је лепа ствар
ако човек сам са собом
живи у миру и ако се 
бави нечим одређеним.

Јохан В Гете
немачки књижевник

(1749-1832) 
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Č I L I  PA P R I Č I C E

Kolumbo je prvi preneo čili papri-
čice iz Amerike u Evropu..

Starosedeoci Centralne i Južne 
Amerike vekovima pre dolaska Ko-
lumba uživali su u ljutom začinu čili 
papričica. Isto tako su poznavali i  po-
jedina lekovita svojstva te biljke. Pa-
pričice čili popularne su zahvaljujući 
svojem ljutom ukusu koji je neizosta-
van deo mnogih jela i umaka. Svoj lju-
ti ukus papričice duguju posebnom 
sastojku koji se zove kapsaicin. Čim 
više kapsaicina sadrži, tim je paprika 
ljuća. U većim količinama kapsaicin 
peče usne, jezik i grlo, te tera na plač. 
Većina ljudi ipak voli umereno ljuti 
ukus koji poboljšava ukus hrane i sti-
muliše probavu. I ne samo to - čili pru-
ža brojne dobrobiti za zdravlje. Kap-
saicin papričicama daje ne samo lju-
tinu, nego i posebna lekovita svojstva 
zbog kojih ih možemo svrstati među 
najzdravije namirnice sveta. Deluju 
antiupalno, zahvaljujući kapsaicinu, 
čili ima protivupalna svojstva. Kapsa-
icin snažno blokira supstanciju P, koja 
je povezana s upalnim procesima u 
organizmu. Redovni unos čilija može 
služiti kao odlična prevencija artritisa. 
Sprečavaju bol, najnovija istraživanja 
potvrđuju da čili efikasno smanjuje 
bol izazvanu artritisom, psorijazom i 

dijabetičkom neuropatijom. Podstiču 
zdravlje kardiovaskularnog sistema. 
Pokazalo se da ljute papričice sma-
njuju nivo holesterola i triglicerida, te 
sprečavaju stvaranje krvnih ugruša-
ka. Kulture koje široko primenjuju čili 
imaju puno manji procenat srčanih 
bolesti, moždanog udara i tromboze.  
Papričice poboljšavaju varenje, pre-
ma adjurvedi, ( staro Indijsko učenje ) 
ljuti ukus stimuliše apetit i poboljšava 
varenje. Hrana koja se dobro vari daje 
telu neophodne nutrijente i energiju, 
dok hrana koja se ne vari dobro, stva-
ra toksine. Zbog toga, prema adjurve-
di, dobra probava je ključna za naše 
zdravlje. “Hrane” naš imunitet. Jarko-
crvena boja čili papričica svedoči o 
visokom sadržaju beta-karotena, ili 
pro-vitamina A. Samo nekoliko kašiči-
ca čilija dnevno daje telu ekstra doze 
vitamina C i A koje su bitne u preven-
ciji infekcija.

Papričice čili sprečavaju rak pro-
state, istraživanja raka prostate su po-
kazala da kapsaicin deluje kao pravi 
“ubica” ćelija raka. Nakon četiri nede-
lje terapije kapsaicinom, kod većine 
životinja zaustavljen je rast ćelija raka 
prostate, a veličina tumora je značaj-
no smanjena. Za prevenciju raka pro-
state preporučuje se uzimati 400 mg 

kapsaicina tri puta nedeljno.
Podstiču mršavljenje, jer ljuti ukus 

koji imaju čili papričice, povećava ter-
mogenezu  stvaranje toplote u orga-
nizmu. Proces termogeneze zahteva 
potrošnju dodatnih kalorija, što rezul-
tira gubitkom masnih naslaga. Spre-
čavaju čir na želucu, dugo se vremena 
pogrešno smatralo da unos ljute hra-
ne uzrokuje čireve na želucu. Danas je 
potvrđeno da ljute papričice ne samo 
da ne uzrokuju čireve, nego ih spreča-
vaju zato što ubijaju štetne bakterije 
i stimulišu stvaranje zaštitnih želuča-
nih sokova. Pomažu kod dijabetesa 
tipa 2, redovni unos čilija može spre-
čiti dijabetes tipa 2. Studija objavljena 
u American Journal of Clinical Nutri-
tion, govori o tome da redovni unos 
čilija smanjuje potrebu organizma za 
lučenjem insulina kojim se smanjuje 
nivo šećera u krvi nakon obroka.

Ljutina paprike zavisi od njene vr-
ste. Međutim, čak u granicama jedne 
vrste ljutina se može razlikovati od 
papričice do papričice. Ljutina papri-
ke se meri prema posebnoj skali, pri 
čemu se koriste SCOVILL jedinice:

slatka paprika = 0 jedinica
pepperoncini = 100-500 jedinica
pasilla = 1000-1500 jedinica
rocotillo = 1500-2500 jedinica
jalapeno = 2500-5000 jedinica
vak = 5.000-10.000 jedinica
vserrano = 10.000-23.000 jedinica
Kajenska paprika, tabasko, guntur 

čili - 30.000-50.000 jedinica
crvena savina habanera = 360.000-

500.000 jedinica
naga viper, infiniti čili - 855,000-

1.500.000 jedinica
Tabasco sos koji je na visokoj ceni, 

priprema se od crvene habanere i ima 
ljutinu 8000 jedinica. Generalno, čim 
je papričica (ili sos) ljuća, tim je bolja 
jer više lekovitog sastojka - kapsaicina 
- sadrži.

Tanjug
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Nemanja Radojević  

MOJA ŽIVOTNA PRIČA I MOJ ŽIVOTNI SAN

Љубав је тако кратка
а заборав тако бескрајан.

Пабло Неруда
чилеански песник

(1905-1971)

Сећање је чаробњак
који призива душе.

Џером  К.  Џером
енглески књижевник

(1859-1927)

По сећању се хода
као по месечини.

Милош Црњански
српски књижевник

(1893-1977)

О  СЕЋАЊУ И ЗАБОРАВУ

Živim u Staparu i rođen sam 13. 09. 
1994. godine. Želeo bih da sa čitaoci-
ma časopsa „Suncokret“ podelim svo-
ju životnu priču i kažem nešto o sebi.

Od samog rođenja, moji roditelji 
su shvatili da moje zdravstveno stanje 
nije baš najbolje. Roditelji nisu bili si-
gurni koji je problem u pitanju. Anali-
zama koje su kasnije usledile, utvrđe-
no je da imam cerebralnu paralizu. 

Odmah po mom rođenju, i par 
dana kasnije moje stanje je bilo ve-
oma kritično i bilo je pitanje hoću li 
se izboriti za život, tako da sam mo-
rao da ostanem par meseci u bolnici. 
Moja majka se porodila u sedmom 
mesecu trudnoće i mislim da je to 

glavni razlog što imam cerebralnu pa-
ralizu. Ja krivim lekare zbog toga. Kao 
mali išao sam kod raznih lekara, zatim 
u banju Junaković na terapije, u Subo-
ticu kod bioenergetičara, na akupun-
kturu, u Beograd na Banjicu i razna 
druga mesta ne bih li popravio svoje 
zdravstveno stanje. Dok sam kroz sve 
to prolazio bio sam mali, ali nekih te-
rapija i lekara se i danas sećam. Mogu 
da kažem da je taj period terapija bio 
veoma naporan. Veliku zahvalnost 
dugujem mojim roditeljima, jer su 
učinili sve što je bilo u njihovoj moći 
da bi meni bilo bolje. 

Zahvaljujući tome što su roditelji 
bili toliko uporni, ja sam danas skoro 
potpuno samostalan. I dalje sam oso-
ba sa invaliditetom ali sam samostalan 
i ne koristim pomagala kao što su in-
validska kolica, hodalice i tome slično. 
Vozim bicikl na tri točka i on mi mno-
go pomaže. Moram da napomenem 
da dugujem veliku zahvalnost svojoj 
tetki, tetku i celoj njihovoj porodici što 
je taj bicikl moje vlasništvo i što su mi 
ga doneli na poklon za punoletstvo. 
Imam i hobi: bavim se muzikom, tač-
nije sviram klavijaturu i harmoniku. Že-
lja mi je da jednog dana okupim neke 
drugare i da osnujemo bend. 

Želim da se zahvalim svim ljudima 

koji su mi pomogli u životu. Poseb-
no sam zahvalan mojim drugarima 
iz srednje škole koji su mi bili velika 
podrška. Nekoliko mojih drugara iz 
srednje škole je jednog dana odlučilo 
da organizuju humanitarne koncerte i 
zabave kako bi skupili pare i omogućili 
mi da odem na operaciju. Dok su mi to 
govorili, ja sam se rasplakao i bilo mi je 
veoma teško, kao i sada dok pišem o 
tome i dok se prisećam tih trenutaka iz 
škole. Eto, zbog toga sam morao da ih 
spomenem, da im i na ovaj način za-
hvalim. Naravno i mojoj sestri i rodbini 
što su uvek tu uz mene. Još jednom, od 
srca im hvala na svemu. 

Ovo je bio samo deo moje priče. 
Ima tu još mnogo toga da se kaže, ali 
o tome nekom drugom prilikom. 

Nemanja Radojević
član Društva CDP Sombor
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У суботу, 26. септембра 2015. године, у дворишту 
и просторијама удружења „Пријатељи Титела“ у 
Тителу, у организацији Удружења за церебралну 
и дечију парализу „Пријатељи Титела“ Тител, од-
ржано је Покрајинско такмичење у справљању 
старих традиционалних војвођанских јела под 
називом „Тестенијада и ваљушци“.  
Учeсници тaкмичeњa били су члaнoви Удру-
жeњa из Aпaтинa, Срeмскe Mитрoвицe, Нoвoг 
Сaдa, Кулe, Субoтицe, Кикиндe, Сомбора, Пан-
чева, Београда, Жабља, Шајкаша и Tитeлa. 
Поред многобројних учесника, такмичењу су 

Pa šta ako ne mogu da hodam,pa šta ako moj govor 
razume samo mali broj ljudi. Ja volim svoja kolica i 
moj svaki nesavršeni pokret. Prestala sam da se op-
terećujem: šta bi bilo kad bi moje ruke i noge mogle 
da izvršavaju naredbe mog mozga, ili kada bi mogli 
svi da me razumeju šta govorim.
Verujem, da nisam rođena sa posledicom cerebral-
ne paralize, da bih po lepom danu sedela u kući 
samo kad bi bila vezana okovima (a ionako bi se 
odvezala).
Uprkos svemu ja sam veliko dete u duši, a dete voli 
da se raduje!
Zahvalna sam zbog svog načina razmišljanja, i sreć-

na, jer nisam ribica u akvarijumu, niti leptir koji živi 
samo jedan dan. Ja volim da živim ! Svoje dane ne 
bi menjala sa životom mnogih ljudi koji nemaju 
moj invaliditet, ali su zaboravili da se raduju.

Bilo kako bilo, dani se samo smenjuju, a kroz život 
samo prolazimo. Stanite, setite se da nismo male 
ribice u akvarijumu, koje su presretne kad im se 
ubaci koje zrno hrane. U odnosu na te male ribice 
mi nismo ni svesni šta sve možemo! 
Ja u svemu vidim priliku za radost i za smeh. Ništa 
veliko  ne treba da se desi da budem srećna.
Ne brinem, jer imam ideje i snove, koji me uvek gu-
raju napred. Kad me ljudi ugledaju moj osmeh im 
upućuje poruku:  ŽIVIM SVOJE SNOVE !

16. 02. 2015.
Jelena Radović

Zamislite da dođete na plažu i osetite miris prele-
pog Jadranskog mora a ne možete samostalno da 
priđete do vode? Kako bi ste se osećali ? Udruženje 
građanja sa posledicama cerebralne i dečije parali-
ze „SUNCE“ iz Novog Sada, svake godine organizuje 
za svoje članove klimatski oporavak na crnogor-
skom primorju. Ove godine smo letovali u gradiću 
Sutomoru koji se nalazi između Bara i Budve. Naše 
kofere smo smestili u odmaralištu Crvenog krsta, 

poznatijem kao Dom solidarnosti. Divan objekat, 
nov i prilagođen svim gostima, velika kupatila bez 
prepreka za korisnike invalidskih kolica. Rampe i ru-
kohvati su na svakom ulazu u hotel i ljubazno oso-
blje, koje je uvek tu za pomoć i lepu reč. Nije lako 
naći prilagođen hotel osobama sa invaliditetom. 
Kraj sve lepote mora, na plaži su nas dočekale ste-
penice bez rampi i prilaza obali. Čudni su bili po-
gledi prisutnih ljudi, kao da nas pogledima pitaju 
“ŠTA ĆE TE VI NA MORU?“ Pamtim ružne scene kako 
smo se preko ljudi, peškira, suncobrana probijali do 
obale. Sećam se i vike jedne žene koju je moj otac 
lepo zamolio da se malo pomeri, da bi on mogao 
da me prenese do vode. Isto tako vlasnici privatnih 
plaža nisu imali razumevanje, kao ni želju da reši-
mo zajedno problem. Po prvi put na letovanju nam 
se desilo, da čujemo žalbu vlasnika jedne plaže da 

nema zauzete sve ležaljke, jer turisti zaziru od nas, 
osoba sa invaliditetom. Za osobe sa invaliditetom 
na Sutomorskim plažama ovaj put nije bilo dovolj-
no razumevanja. 
Ipak, nije sve bilo tako crno, bilo je ljudi koji su 
pomagali: improvizovali smo rampu za kolica i po-
magali jedni drugima. Uspeli smo da se izborimo za 
kutak plaže, kako bismo lakše prilazili vodi. Naša 
grupa je nekako uspela da uživa u plavom moru. 
Mi nismo jedini za koje treba prilagoditi uslove: 
staze i rampe. Svuda ima starih osoba i dece kojima 
treba omogućiti prilaz moru. Malo je potrebno da 
svi budemo zadovoljni: daske i rampe za kollica, 
kao i staze za osobe oštećenog vida do obale puno 
znače svima, jer pružaju jednake uslove za sve.

Jelena Radović

MOTIVACIONI GOVOR

ОДРЖАНО ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
„ТЕСТЕНИЈАДА И ВАЉУШЦИ“ 

LETOVANJE U SUTOMORU I MI SMO TURISTI
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Двадесет другог августа ове године,  група од 
стотинак особа са последицама церебралне и 
дечије парализе, њихових пратилаца, стручне 
службе Савеза ЦДП, и персоналних асистената  
стигло је у Прчањ у рехабилитациони центар 
Врмац.  
Летовање је организовао Савез за церебралну и 
дечију парализу Србије. Из Друштва ЦДП Срем-
ског округа и Сомбора на летовању је било 11 
чланова. 
Дочекао нас је сунцем окупан Прчањ. Свих 
десет дана боравка било је сунчано а море из-
узетно топло. Особље ресторана је било заиста 

предусетљиво и љубазно. 
И поред све лошијих смештајних капацитета 
сваке године, расположење и дружење је било 
на висини. 
Свако вече је редом организовано дружење уз 
диско музику вече, караоке, такмичење у шаху, 
не љути се човече, доминама, картама, боћама, 
а биле су и две биоскопске представе. За сваког 
по нешто.
Најпосећеније су биле музичке вечери: караоке 
и диско вече са плесом. Најузбудљивије нам је 
било такмичење у боћању.

Што се тиче чланова из Војводине, били смо 
веома успешни. Узели смо прво место у игрању 
карата и треће место у боћању. Имали смо у ок-
виру другарске вечери такмичење за избор мис 
и мистера. Сремска Митровица је имала мис 
вечери и најлепши осмех вечери: Чобановић 
Славицу, а Аца Катанић је заузео друго место 
у избору за мистера и тако показао да Сомбор 
има лепе момке.
Купања и сунчања је свакодневно било уз музи-
ку на плажи. Наиме, наши персонални асистен-
ти су се заиста потрудили, да поред физичке 
подршке  забаве све на плажи музиком. Свака 
част за труд, момци су били одлични.
На плажи уз музику се десила и једна верид-
ба. Било је заиста прелепо када је Бојан уз 
помоћ разгласа запросио своју драгу и своју 
дугогодишњу везу претворио у вереничку уз 
обећање да ће се увек волети и следеће године 
очекујемо свадбу, али не на плажи.
Једна од најпосећенијих активности је крста-
рење Воденом кочијом /тако се зове брод/ која 
нас је возила Боко которским заливом. Уживали 
смо три сата крстарећи Боком и стварно као у 
кочији клизили морем.
Летовање је заиста брзо прошло. Носимо див-
не успомене на дружење, купање, такмичење 
и завршну другарску вечеру уз коју су дељене 
дипломе са одржаних такмичења. Уз музику 
до ситних сати се играло, певало и дружило уз 
обећање да ћемо се и следеће године дружити 
на мору. 

Ружица Гаруновић

ЛЕТОВАЊЕ ПРЧАЊ

присуствовали секретар Скупштине општине 
Тител Олгица Грилец-Тот, директор Народне би-
блиотеке „Стојан Трумић“ Тител Горан Поповић, 
секретар Црвеног крста Тител Марија Олах Кал-
мар, родитељи чланова удружења, као и лични 
пратиоци и персонални асистенти који су анга-
жовани на пројекту. 
Прво место освојила је екипа из Сремске Ми-
тровице, друго место припало је екипи из Куле, 
док је треће место освојила екипа из Новог Сада. 
Председница Савеза за церебралну и дечију па-
рализу Војводине Ружица Гаруновић, уручила је 
дипломе победницима, као и захвалнице свим 
учесницима и гостима.

Пaрaлeлнo сa Пoкрajинским тaкмичeњeм, изa 
згрaдe oпштинe Tитeл, je представљено спорт-
ско гaђaње лукoм и стрeлoм, у организацији 
Стрeличaрскoг клубa „Дугa стрeлa“ из Пaнчeвa, 
нa чeлу сa прeдсeдникoм клубa, Рaдoвaнoм 
Никoлићeм и клуба у оквиру Удружења „Прија-
тељи Титела“ на челу са обученим тренером 
Панић Радославом. 
Нaкoн звaничнoг дeлa тaкмичeњa, дружeњe је 
настављено уз музику, на челу са вишеструким 
победником „Злaтнoг глaсa“, Звoнком Губрин-
ским.  
Представници Удружења „Пријатељи Титела“ 
захваљују се на подршци и донаторству општи-

ни Тител, „Titel coop“ доо Тител, Пекари „Сложна 
браћа“, Пекари „Даф “ и Бурегџиници „Ђоле “. 
Истог дана, свечано су отворене и просторије 
клуба за спортске и рекреативне активности са 
свакодневним боравком корисника, на основу 
донације коју је Удружење „Пријатељи Тите-
ла“ добило од Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу, за пружање социјалних услуга и додат-
ну подршку особама са инвалидитетом и деци 
са сметњама у развоју. Пресецањем врпце, 
просторије је свечано отворио прeдсeдник 
Сaвeзa зa цeрeбрaлну и дeчиjу пaрaлизу Србиje, 
Нoвaк Лaзeндић. 

ЂорЂе Очај  



ВЕСТИ Сремска Митровица

VESTI Sombor
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У просторијама Клуба ОСИ Друштва за цере-
бралну и дечију парализу Сремског округа 23. 
06. 2015, одржана је трибина „Подели са мном 
свој осмех“
Мотивациона трибина коју је Јелена Радовић, 
особа са последицама церебралне парализе, 
данас водила имала је за циљ да мотивише осо-
бе са инвалидитетом и њихове породице. Овом 

трибином је она као особа доказ да је свако 
успешан на свој начин.
Наш циљ је да на трибини „ПОДЕЛИ СА МНОМ 
СВОЈ ОСМЕХ“ не причамо о проблемима, већ о 
изазовима. Да не причамо о препрекама, већ 
о томе да уколико верујемо у себе и победимо 
наше препреке, бићемо још више мотивисани, 
чак и за ствари које нам се чине немогућим.
Јелена каже да хоће својим осмехом да покаже 
да верује у себе, да је њена церебрална парали-
за научила важне животне лекције. Она уме да 
се радује, да се смеје, да чак и запева, упркос 
своме отежаном говору, невољним покретима 
и колицима.
Она каже: „Желим да вас насмејем, јер је живот 

са осмехом много лепши и забавнији“
Бити мотивисан значи имати вољу, увек радити 
нешто ново, бити позитивац, шта год да се де-
шава.
На мотивационој трибини свака особа са инва-
лидитетом, чија је животна прича успешна, ис-
причала је  своју животну причу и на тај начин 
инспирисала све остале учеснике на трибини.
После трибине, која је била веома посећена, сви 
учесници су наставили дружење уз котлић са 
члановима Друштва МНРО из Сремске Митро-
вице.

Ружица Гаруновић 
председник Друштва ЦДП Сремског округа

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Sombor je 
26. 08. 2015. organizovalo, za svoje zainteresovane 
članove, likovnu radionicu u sportskoj sali Geronto-
loškog centra u Somboru. Radilo se na slikama na 
platnu, pravili su se i oslikavali obeleživači za strani-
ce u knjigama i izrezivale su se i oslikavale čestitke. 
Trosatnu likovnu radionicu vredno i spretno je vodi-
la Đurđica Balgavi, likovni umetnik i nastavnica li-
kovnog u osnovnim i srednjim školama u Somboru. 

Ž. Kanurić

Друштво за церебралну и дечију парализу 
Сомбор је 09. 09. 2015. својим чланови-
ма организовало поподневно дружење 
уз читање поезије, кафу и грицкалице. 
Дружење је одржано у просторији Геренто-
лошког центра у Сомбору. Жељко Канурић 
је читао своје нове песме, његов асисент 
Дејан је прочитао неколико песама но-
восадског песника Марка Иванчевића 
из књиге „ФЕЊЕРИ ИЗ МОЈИХ СОКАКА“. 
Јулијана Кочиш и њена асисенткиња Гоца 

прочитале су песме Бранка Радичевића, 
Ђуре Јакшића и сомборске песникиње 
Видосаве Рајић. Зорка Каначки читала је 
стихове Десанке Максимовић. Председ-
ник Драган Зечевић читао је своје записе 
и белешке из средње школе. Поезију је 
читала и госпођа Зорица Катанић, мајка 
нашег члана Предрага.  Два сата дружења 
прошло нам је у добром расположењу .

Жељко Канурић

МОТИВАЦИОНА ТРИБИНА „ПОДЕЛИ СА МНОМ СВОЈ ОСМЕХ“

LIKOVNA RADIONICA

ДРУЖЕЊЕ УЗ ПОЕЗИЈУ
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СУНЦОКРЕТ Фоторепортажа

ТЕСТЕНИЈАДА ТИТЕЛ



Бранко Радичевић је рођен у Славонском Броду 28. 
марта 1824. у породици Тодора и Руже Радичевић. 
Рођено име му је Алексије, али га је он посрбио у 
Бранко. Бранков отац Тодор је био чиновник, али 
се такође бавио и књижевношћу и превео је са не-
мачког језика Шилеровог „Виљема Тела“. 
Његова породица се 1830. преселила у Земун, где 
је Бранко завршио пет разреда српске и немачке 
основне школе. У гимназију у Сремским Карловци-
ма се уписао 1836. Сремски Карловци и оближње 
Стражилово су имали велик утицај на Бранкова 
каснија дела, од којих су најпознатија „Ђачки рас-
танак“, у којој изражава своју жељу да ту буде и 
сахрањен. Након завршених шест разреда у Срем-
ским Карловцима, седми и осми разред је завршио 
у Темишвару, где му је отац био премештен 1841. 
године.
Прве стихове Бранко је написао још док је похађао 
Карловачку гимназију. Одушљевљен Вуковим ре-
формама интезивније се почео бавити књижевним 
радом. Прву књигу песама је објавио у Бечу 1847. 
године, на чистом народном језику у духу модер-
ног европског романтичарског песништва. Исте 
године су објављени и Вуков превод Новог за-
вета, Даничићев „Рат за српски језик и правопис“ 
и Његошев „ Горски вијенац “, тако да се та година 
сматра годином незваничне Вукове победе. Сла-
ва коју су му донеле прве песме била је велика и 
у Кнежевини Србији, у коју је неколико пута дола-
зио. У страху да његово присуство не изазове не-
мире међу великошколском омладином, власти су 
га протерале из Београда.
У то време је почео да обољева од туберкулозе. 
Вративши се у Беч 1849. уписао је студије медици-
не, али је наставио да се бави књижевношћу. Годи-
не 1851. је објавио још једну збирку песама.
Бранко Радичевић је преминуо 1. јула 1853. у 
бечкој болници на рукама Вукове жене Ане. По-
стухмно збирку песма је објављавио његов отац 
1862. Српска омладина је испунила песникову 
жељу и године 1883. пренела је његове остатке из 
Беча у Стражилово.

ДЕВОЈКА НА СТУДЕНЦУ

Кад сам синоћ овде била
 и водице заитила, 
дође момче црна ока 
на коњицу лака скока, 
поздрави ме, зборит оде: 
„Дајде, селе, мало воде!“ 
Ове речи - слатке стреле 
минуше ми груди беле – 
скочи‘ млада, њему стиго‘ 
диго‘ крчаг, руку диго‘ 
рука дркта - крчаг доле - 
оде на две - на три поле. 
Још од њега леже црепи, 
али де је онај лепи ? 
Кад би сада опет дошо, 
ма и овај други прошо ! 

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 
ВЕЛИКАНИ ПОЕЗИЈЕ


