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„Suncokret“ Savez za CDP Vojvodine ZAH-
VALJUJE Ministarstvu za rad, zapošljavanje 
i socijalnu politiku (Sektor za osobe sa inva-
liditetom) što je preko Projekta Programske 
aktivnosti za 2019. godinu, podržalo 
izlaženje časopisa Suncokret.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose 
sa verskim zajednicama – Sektor za javno informisanje, medije 
i analitiku, ocenio je da je projekat izdavanja časopisa „Sun-
cokret” od velikog značaja za Savez i sve naše članove i odo-
brio sufinansiranje u 2019. godini „Stavovi izneti u podržanom 
medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove Pokrajinskog 
sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim 
zajednicama, koji je dodelio sredstva“.

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA BORAVIŠNE TAKSE

Povodom izmene zakonskih propisa, Zakona o turizmu i donošenja Zakona o ugostiteljstvu, osobe 
koje su na osnovu prethodnih zakonskih propisa (Zakon o turizmu36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. 
zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018, član 105, stav 1, tačka 3) bile oslobođene od plaćanja boravišne 
takse, sada to pravo ostvaruju na osnovu Zakona o ugostiteljstvu (Sl.glasnik RS 17/19); član 74, stav 1 
tačka 3 koji glasi:

Boravišnu taksu ne plaćaju:
3) osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od  prve do pete 

grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela     od distrofije i srodnih mišićnih 
i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, 
osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba;

Shodno tome, potrebno je da se, prilikom dostavljanja Izjave o oslobađanju plaćanja boravišne 
takse ugostiteljskim objektima, pozovete na navedeni član 74, stav 1, tačka 3 Zakona o ugostiteljstvu.

Navedeni član se primenjuje od 01.07.2019. godine, a ceo zakon možete pogledati i putem linka 
https://www.propisi.net/zakon-o-ugostiteljstvu/
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ИСТОРИЈА УДРУЖЕЊА 
ЦДП СУНЦЕ НОВИ САД 

СВАКИ СМЕО ПОДУХВАТ ЗАПО-
ЧИЊЕ У НАМА! 

Кинеска пословица 

Ко смо ми данас? 

Друштво за церебралну и дечију 
парализу ЈБО које је угашено по-
сле 20 година рада (од 21. 12. 1987-
03. 03. 2008. год). Бивши чланови 
Друштва су углавном сада члано-
ви Удружења „СУНЦЕ“. Удружење 
тренутно броји 346 чланова. Удру-
жење грађана „Сунце“ је основано 
20.03.2008. године. Удружење де-
лује на територији јужно-бачког ок-
руга и то: Нови Сад, Врбас, Бечеј, Те-
мерин, Жабаљ, Сремски Карловци, 
Бач, Бачки Петровац, Србобран, 
Бачка Паланка, и Беочин. Задатак 
и циљ удружења јесте пружање 
подршке и брига о члановима, као 
и помоћ социјалне и правне при-

роде, између осталог удружење је 
место за окупљане и дружење чла-
нова. 

Одлуком Извршног одбора гра-
да Новог Сада, користимо просто-
рије ЈП „Пословни Простор“ на ад-
реси Цара Лазара 35, 21000 Нови 
Сад, тел/Факс: 021/466 643, е-mail: 
sunceudruzenje@gmail.com Корис-
тимо просторије од 55,54м2 од којих 
је једна канцеларија за службени 
рад и једна просторија за састан-
ке са чајном кухињом и тоалетом. 
У склопу Удружења од 01.04.2004 
године до 31.12.2011 године на ад-
реси Димитрија Туцовића бр.3 у Но-
вом Саду радио је Дневни Боравак 
за ОСИ. Боравак је користило 14-16 
особа са инвалидитетом. Сада ове 
особе са инвалидитетом бораве у 
Дневном Боравку школе „Милан 
Петровић“. Простор Дневног Бо-

равка сада свакодневно користе 
и чланови који нису обухваћени у 
систему образовања. Простор за 
коришћење Дневног Боравка је у 
виду монтажног објекта корисног 
простора од 70,5 м2 и располаже 
са чајном кухињом, канцеларијом 
руководиоца Дневног Боравка и 
тоалетом прилагођеног особама са 
инвалидитетом. У стручној служби 
на Булевару Цара Лазара 35, ради 
технички секретар у сталном рад-
ном односу и преседник УО Удру-
жења као-волонтер. 

Оно чиме наше Удружење може 
да се похвали, су радионице које се 
организују у просторијама Дневног 
Боравка за одрасле. То су: 

- керамичка радионица на којој 
чланови кроз дружење вeжбају и 
побољшавају своје моторне спо-
собности, 

Водимо Вас кроз историју нашег удружења. Са великим поносом евоцираћемо успомене на 
наше почетке, изазове и успехе, велике и неизбрисиве трагове.

Док смо писали и спремали ово стекли смо утисак да су велике ствари и трагови настали 
из жеља и срца наших предходника. То су људи који су свој живот посветили особама са 
церебралном и дечијом парализом!



СУНЦОКРЕТ

4

su
n

co
k

re
t

- радионица ручних радова – на 
којој чланови кроз причу и дру-
жење штрикају, плету и везу своје 
радове,свако према својим могућ-
ностима,

- правна радионица – циљ ове 
радионице је да се чланови и њи-
хови родитељи упознају са својим 
правима али уз активно залагање 
и учествовање. На радионици се 
чланови упућују и саветују у вези 
основних права а истовремено 
размењују своја искуства везана за 

проблеме на којe наилазе.
Пишемо и објављујемо раз-

не чланке за више часописа који 
обрађују теме особа са инвали-
дитетом. Радионицом – равноп-
равни у кухињи – стицањем кули-
нарског умећа и вештина,током 
рада са партнером, мушкарци се 
ослобађају предрасуда о улози 
жене у кухињи. Заједничким радом 
испољавају своју креативност, у 
припреми оброка и равноправно 
учествују у кулинарским активнос-

тима. Такође, радом са оклагијама 
и прављењем и развлачењем теста 
развијају се и моторичке вештине. 
Наша кухиња постала је омиљено 
место за дружење, са много вред-
них руку и насмејаних лица . У овим 
просторијама одвијају се и друге 
активности као што су: свакоднев-
но окупљање, рад на рачунарима, 
трбине, прославе рођендана, 8. 
марта, Нове године, Недеље соли-
дарности, 3. децембра и слично. 

СЕЋАЊА

Милован Соларов

Од 1987. године у Војводини постојало је само 
једно, активно, Друштво у Панчеву и једно у Вршцу 
које није заживело и брзо се угасило. На иницијати-
ву Милице Соларов, мајке члана Удружења Милова-
на Соларова, уз помоћ Републичког Савеза за цере-
бралну и дечију парализу, покренуто је оснивање 
Друштва за Церебрану и Дечију Парализу ЈБО Нови 

Сад. „Прву просторију смо добили у Гагариновој ули-
ци и тамо смо само одржавали састанке. Имали смо 
један половни Имв комби који је возио сам председ-
ник друштва и довозио неке чланове на састанке 
Друштва. Циљеви Друштва су, првенствено били, 
да се учланују лица која се још рехабилитују или која 
су код куће, а не стално стационирана у неком дому, 
што наравно није значило да сви они не могу дођу у 
Друштво на дружење. Друштво je помагало у лакшем 
остваривању права својим члановима. Организују се 
дружења, летовања, излети... Почетком лета 1988. 
наше Друштво је први пут послало седам чланова 
на летовање у Стугу, у организацији Београдског Са-
веза. 1989. године још једном, на позив, идемо у Меду-
лин, али овог пута возом. У међувремену Друштво се 
доста проширило, укључило се више родитеља који 
су помогли раду Друштва. На летовању у Чању били 
смо 1990. и 1991. године. 

Славили смо Нову годину у Змај Јовиној 3. Орга-
низовали смо два дводневна излета на Палић, ишли 
на неколико концерата. У октобру 1992. добили смо 
просторије од око 70 квадрата у улици Цара Лазара 
број 35. Имали смо једну велику просторију са чајном 
кухињом, канцеларијом и санитарним чвором. 

Разне донације прехрамбених, хигијенских, одевних 
предмета које је Друштво делило својим члановима, 
уследило је после 1994. године. 

На јесен 1996. године организовали смо избор-
ну Скупштину у Геронтолошком центру на новом 
насељу, на којој Милица Соларов даје оставку и за 
Председника Друштва се бира Љубомир Радовић (ро-
дитељ). Дружили смо се понедељком и четвтком и 
то врло често од 12 па до 23 часа, тј. до последњег 
аутобуса. Дуго година славили смо Нове године, 3-4 
пута годишње правили журке до јутра, долазили су 
пријатељи чланова из других Друштава и Београда 
и из других градова. Мислим да смо једно од ретких 



СУНЦОКРЕТ
su

n
co

k
re

t

5

Друштава чији се чланови интевзивно друже већ 30 
година!“ 

Јелена Радовић

У јуну 2016. године на редовној Скупштини Удру-
жења за председника је, већином гласова, по први пут, 
изгласана особа са инвалидитетом, дипломирани 

правник Јелена Радовић. На тој Скупштини донета 
је одлука да Управни одбор чине особе са инвалиди-
тетом. „Са оваквом богатом историјом, није ни 
мало лако очувати оно што имамо. Чланица сам уд-
ружења од 1992. Tада сам била девојчица која је своје 
другаре из дечије болнице виђала тамо. Једва смо че-
кали да се играмо, дружимо и видимо Деда Мраза који 
је чак и у оно лудо време санкција увек долазио. Прва 
особа коју памтим да сам упознала у Удружењу био је 
мој пријатељ Милован Солалов. Он би ме учио неке 
основне радње рада на компјтеру. Мислим да сам гле-
дајући њега са инвалидитетом који је веома сличан 
мени, несвесно прихватила да је ово удружење место 
коме ја припадам. Други су нам оставили велике и не-
избрисиве трагове о којима се и дан данас прича, као 
што су акције која се звала „компијутером до знања“, 
излети на Фрушкој гори на којима су наши чланови 
веома често ишли и то са два аутобуса, шаковски 
турнир ех Југославије, дочеци Нових година, просла-
ве рођендана, дружења и, можда најважнија акција од 
свих, летовање, које се већ 30 година организује сваке 
године. 

Ја сам данас председница свог удружења, одговорно 
лице и неко ко се бори за сва наша права. Удружење је 
место где се људи удружују и повезују да би остварили 
циљеве заједно. Моја мисија јесте у томе да повећам 
видљивост удружења и особа које живе са церебрал-
ном и дечијом парализом. Такође, желим да имамо нове 
просторије за све наше активности. Негде највише, из 
дубине душе, желим да данас, сутра када дође трену-
так да оставим удружење, да то буде место осмеха 
које ће корачати сигурно и једноставно.“ 

О МОРУ

Хвали море,
држи се копна.

народна изрека

Књига би требало да нам послужи 
као секира којом разбијамо 
залеђено море у нама.

Франц Кафка,
чешки писац
(1883-1924)

Рибари знају да је море опасно,
а буре застрашујуће,
али све те опасности их ипак
никад нису задржали на копну.

Винсент ван Гог,
холандски сликар

(1855-1890)



СУНЦОКРЕТ

6

su
n

co
k

re
t

М О Ј  С В Е Т  ОД  ГЛ И Н Е

Пре четири године, спонтано 
сам ушла у свет глине који је данас 
моја велика љубав. Наше Удружење  
„СУНЦЕ“ за Ц. Д. П. Нови Сад, годи-
нама има керамичку радионицу. 
Временом су се мењали, радиони-
чари и људи, који су некада били 
део радионице, но тада нисам себе 
видела у томе. Стицајем  околности, 
дошла нам је драга Милена Пет-
ровић наша радионичарка, која је 
одмах равноправно прихватила 
све нас у дневном боравку. Током 
првог разговора са радионичар-
ком Миленом, ја сам почела да раз-
мишљам, да ли је ова радионица за 
мене? Хоћу ли икад успети направи-
ти своје дело сама? Са пажњом сам 
слушала тета Милену и њене идеје. 
Кроз осмех сам рекла: Долазићу кад 
ухватим времена... 

Дошла сам један дан на час, када 
сам видела калупе од гипса и да ја 
заправо сама могу да утискам гли-

ну у калупе и тако да добијам своја 
дела, то је био феноменалан осећај. 
Тета Милена је све успела да при-
лагоди нашим способностима. Све 
више и више постали смо дружина. 
Кроз неколико месеци, ја сам осе-
тила да једноставно боље и лакше 
говорим, јер верујем да сам своје 
прсте опустила и негде самим тим 
говорне жице. То је била права мо-
тивација за мене! Наравно све је то 
дошло кроз игру и моје ново иску-
ство.    

Тета Милена је пробудила у мени 
креативност уметника и вољу за 
мени потпуно нови свет, Тета Миле-
на је пре свега заинтересовала све 
нас за рад са глином, на један прави 
начин. Одједанпут сам имала жељу 
да креирам наше калупе, правим 
своје сличице, цртам своје идеје...
Успела сам, уз подршку, тета Миле-
не да нацртам девојку која воли жи-
вот, мотиве Новог Сада, моје компо-

зиције у рамовима...       
Оно што јесте најважније, то је 

вежба за руке и говор, пар сати 
где не постоје бриге и пробле-
ми, и уз све то настане ново дело. 
Или се роди нека нова идеја.                                                 
Недавно сам размишљала о логу за 
своју мотивациону трибину. Испри-
чала сам на радионици да бих желе-
ла да осмислим лого. Драга тета Ми-
лена је села поред мене и само ми 
је рекла: Причај, а ја ћу твоје речи 
цртати. Тако је настао лого трибине 
„АКТИВНОСТ ЈЕ МОЈА РАДОСТ“. То 
је лого који описује мој поглед на 
живот: Девојку са осмехом, раши-
рених руку, са погледом у сунце. 
Сунце јесте светлост, нада... а ту су и 
моје активности:  писање, радиони-
це, вежбе, говор, дружење спорт, 
природа...

Јелена Радовић
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СУНЦОКРЕТ
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SUNCOKRET fotoreportaža

VIII ,,ТЕСТЕНИЈАДА И ВАЉУШЦИ ”

У суботу 21. 09. 2019. од 9–17 час. у организацији 
„Сунцкрет“ Савеза за ЦДП Војводине одржано је по-
крајинско такмичење ОСИ. у справљању старих тра-
диционалних војвођанских јела ,,ТЕСТЕНИЈАДА и 
ВАЉУШЦИ“ као кулинарска радионица у просторија-
ма ОШ ,,Св. Милетић“ уз подршку домаћина „Прија-
тељи Титела“ удружења за ЦДП Тител и Локалне Упра-
ве Тител са донаторима.

У такмичарском делу учество-
вало је 6 удружења са терито-
рије Војводине као екипе наших 
чланица Савеза: Друштво ЦДП 
Зрењанин, Друштво ЦДП „Сун-
це“ из Новог Сада, Друштво ЦДП 
Сремска Митровица, Друштво 
ЦДП Апатин, Друштво „Ласта“ 
Кула, Удружење „Дуга стрела“ 
Панчево, као и сарадничко уд-
ружење ,,Алтруист“ из Жабља 
и домаћини који не учествују у 
оцењивању стручног жирија: Ма-
рије Пап, Љубице Дурковић и Јас-
мине Угодин Цице.

Госте је дочекивао и поз-
дрављао секретар удружења 
Ђорђе Очај. Све госте је чекало 
пригодно послужење и то баш 
старих војвођанских ђаконија  од 

теста, већина умешених од стра-
не наших чланова и њихових по-
родица и пријатеља.

Госте је поздравио председник 
општине Драган Божић уз при-
годну добродошлицу и обећање 
о додатним подршкама ОСИ као 
до сада на територији општине 
Тител, у склопу могућности Ло-
калне Управе. Председница „Сун-
цокрет“ Савеза за  ЦДП Војводине 
и председница Друштва Надежда 
Влашки су, одмах,  после поздра-
ва најавиле почетак такмичења.

Расположеним и сложним 
пријатељима домаћина са својим 
волонтерима: Пајом, Љубицом, 
Јасмином, Јеленом, Катарином, 
Боришком, Шањиком, Болетом, 
Радетом, Ђорђетом... који су дали 
велики допринос око припреме и 

тока такмичења придружили су се остали гости: парох 
Српске православне цркве Милош Јевросимов који 
је пре ручка са гостима очитао оченаш и молитве за 
здравље свих нас а поводом великог празника Мале 
Госпојине, те је ово такмичење било свечајније и садр-
жајније. Присутни су били и председница СО-е Весна 
Кнежевић, представници институција  општинског Цр-
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VIII ,,ТЕСТЕНИЈАДА И ВАЉУШЦИ ”
веног крста Горан Поповић и Марија 
Олах Калмар, ,,Солидарност“ – центар 
за социјални рад Жабаљ и Тител, Ми-
лан Никић, шосо ,,Милан Петровић“ 
Нови Сад, дефектолог Владислава 
Дукић, сарадничко удружење ЦДП 
Врачар из Београда, представници 
медија, Душанка Бувач, Стева Диклић 
и Жика Марковић. Посебан допринос 
овој манифестацији дају сваке године 
наши волонтери, наши униформи-
сани ученици средње угоститељске 
школе „Милева Марић“ који вредно 
и спретно помажу око послужења, 
под будним оком своје професорке 
Мирјане Ђулум, на одушевљење свих 
присутних. Дугујемо им велику зах-
валност за вишегодишњу сарадњу.

За добро расположење гостију уз 
свирку и песму побринула се дружина нашег члана 
Звонка Губринског: Бата, Радука и Каменко.

Одлуком стручног жирија победници овогодишње 
„ТЕСТЕНИЈАДЕ И ВАЉУШЦИ“ су:

1. место ,,Ласта“ из Куле
2. место ,,Сунце“ из Новог Сада
3. место ,,Алтруист“ из Жабља

Пехаре, дипломе и захвалнице уручила је пред-
седница  „Сунцокрет“ Савеза за  ЦДП Војводине  Ру-

жица Гаруновић рекавши да су сви учесници побед-
ници савлађујући ову кулинарску вештину. 

Захваљујемо се подршци локалној самоуправи 
Тител што је препознала ентузијазам ове рањиве 
популације становништва да буду видљиви и да 
превазиђу различитости у друштву и покажу своја 
интересовања и умећа у склопу појединачних мо-
гућности, уз присуство председника општине Дра-
гана Божића и СО-е Весне Кнежевић. Захваљујемо се 

и вишегодишњим донатори-
ма пекари ,,СЛОЖНА БРАЋА“ 
за умешено готово укисело 
тесто за штрудле и оста-
ле ђаконије, као и пекари 
„ДАФ“ за хлеб, и за слатко 
послужење доручка. Зах-
вљујемо се и ДООО ,,НЕЛТ“ 
и  „ЋИРИЋ АГРО“ на новча-
ним средствима за део пос-
лужења, освежења, опреме 
и трошкова горива и СЗР 
,,Здравковић“ да ове године 
окречимо просторије нашег 
удружења.
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СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖАСУНЦОКРЕТ

ЛЕТОВАЊЕ У БУДВИ 2019 
УТИСЦИ И ПРЕДЛОЗИ ИЗ ДРУГОГ УГЛА

Удружење грађана са последицама церебралне и дечије парализе „ СУНЦЕ “ из Новог Сада, организовало 
је за своје чланове климатски опоравак на црногорском приморју. Ове годинe наше кофере спустили 
смо у најпознатијем приморском градићу Будви, у хотелу “ ПАРК ”.  Кроз пројекат климатски опоравак 
који је препознат од стране града Новог Сада, одобрен нам је одређен износ средстава. Успели смо да 
нашим члановима и њиховим  породицама, помогнемо да уживају у чарима мора.  Овог лета са нама на 
истом месту су летовали наши суграђани из Удружења параплегичара Новог Сада. Желели смо да кроз 
утиске и пар питања из  једног  другог угла, преставимо како изгледа летовање особа са инвалидитетом. 
Наш саговрник  био је председник Удружења   параплегичара Новог Сада Јосип Влчек
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Ваши утисци о климатском опораваку у 
Будви?

Удружење параплегичара Новог 
Сада ове године је одлучило да 
промени место свог опоравка и 
рехабилитације. Избор је пао на 
хотел „Парк” у Будви из разлога   
лепих плажа, затим чистог и лепог 
мора, а између осталог и патине 
Старог Града.

Наведите негативне и позитивне 
примере у хотелу „Парк”?

Доласком у хотел „Парк” бли-
жа околина оставила је леп утисак 
јер сама грађевина и парк у коме 
се налази изазивају дивљење. Али 
доласком у собе наилазимо на пре-
преке и разочарење јер улазак у 
купатила за параплегичаре пред-
ставља велики проблем јер шири-
на врата не одговара колицима, 
затим распоред у купатилу тоалет 
шоље лавабоа, а о туш кабини и 
да не говоримо! Све то никако не 
одговара особама која користе ин-
валидска колица. Уз помоћ особља 
делимично смо превазишли про- 
блеме, а појавио се и још један 
проблем. прилазне рампе које су 
постављене у самом хотелу и при 
уласку и изласку у  двориште парка 
и уласка у ресторан су изузетно 
високог нагиба које особе у 
колицима сами не могу савладати.  
Сада да се осврнемо и шта је 
било позитивно и веома добро.                                                                                                                                 
Само особље хотела је било 

изузетно пријатно. Све што смо 
тражили а да су они могли да 
помогну свесрдно су то и урадили! 
Храна је била изузетно добра, 
квалитетна и неограничена и 
разноврсна.

Да ли је плажа прилагођена за ОСИ?

Када је у питању плажа види се да 
су надлежни имали добру вољу да 
помогну ОСИ али то није довољно. 
Рампа је добро урађена осим самог 
уласка у море. Стиче се утисак као 
да није завршена до краја јер је сами 
улазак неприступачан. Остављена 
је препрека у виду малог зида – 
високог ивичњака којег је тешко 
превазићи.

Шта би предложили управи Хотела за 
отклањање недостатака, а шта општини 
Будва Управи јавног предузећа „Морско 
Добро“?

Када је у питању хотел, пред- 
лажемо промену постојеће улазне 
рампе, односно све које се налазе 
у Хотелу да им нагиб не буде већи 
од 8-10 степени како би ОСИ 
сами могли да их савладају. Да 
ураде реконструкцију купатила, 
за Удружење параплегичара би 
требало прилагодити око 15 соба, 
за 30-так особа. 

Општини Будва, Управи јавног 
предузећа „Морско Добро“ пред- 
ложили би да изврши рекон-
струкцију рампе при обали, и да 
организују екипу која би свако- 
дневно чистила каменчиће са 

рампе јер знамо да ми против 
природе не можемо да се боримо.

По чему ћете памтити ово дружење у 
Будви?

Самим доласком у Будву 
дочекало нас је лепо време , те сва 
та наша, сналажења у затеченом 
стању у Хотелу. Прихватили смо 
чињенично стање и прилагодили 
му се. Купања и сунчања је било 
на претек, затим обиласка Старог 
Града, шетње свако вече, чак смо 
приредили и „опроштајно вече“ 
где су нам гостовали представници 
Удружења ЦДП „Сунце“ а и у току 
дана смо се дружили. Можемо рећи 
да је наш опоравак оправдао своју 
сврху и срећни и задовољни смо се 
вратили у наш Нови Сад. Путовали 
смо без икаквих проблема.

Јелена Радовић и Јосип Влчек



NAPOMENA O ŠAHOVSKOM 
TURNIRU PRIJATELJSTVA 

Na “Čardaku kod Kovina” ove godine je Aso-
cijacija za CDP južnobanatskog okruga „Duga 
Strela“ Pančevo bila domaćin navedenog tur-
nira i omaškom reportera izostao je deo učinka 
domaćina.

Domaćin je najpre pripremio doručak za sve 
goste koji su pristigli na dan održavanja turnira 
uz pomoć svojih volontera Zorice i Danice koje 
su pripremile obilan broj peciva za sve učesni-
ke. Prilikom dodela nagrada od strane našeg Sa-
veza domaćin Nikolić Radovan se postarao da 
i njegovo udruženje dodeli pobednicima zaslu-
žene nagrade i to za prvo mesto plaketu Mihaj-
lo Pupin (Beograd) koji je rad izašao iz radionice 
domaćina. Za drugo mesto za drugare iz Priboja 
domaćin je dodelio invalidska kolica adaptirana 
za trke sa biciklom za invalidnu decu. Za ovakva 
druženja trebalo bi da se uključe i druga udru-
ženja koji imaju slične radove i ambicije da u 
međusobnim kontaktima delimo neke od naših radova.

Radovan Nikolić

VESTI Pančevo
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Pančevo 13. 06. 2019.  KOMPLETNA TABELA

Greškom glavnog urednika u prošlom broju „Sunco-
kreta“ nismo objavili kompletnu tabelu Šahovskog 
turnira Prijateljstva 2019. Isto tako nismo objavili 

nekoliko važnih informacija u vezi dodele nagrada 
pobednicima Šahovskog turnira. To u ovom broju, na 
zahtev domaćina turnira Radovana Nikolića, isprav-
ljamo.

Ž. Kanurić

Pozicija posle kola 5 

Plas-
man Ekipa Od 

Kola + = - PM3 Poena

1 BEOGRAD 1 5 4 1 0 13 10½
2 PRIBOJ 5 4 0 1 12 12
3 SUBOTICA 5 3 0 2 9 10½
4 BEOGRAD 2 5 3 0 2 9 6½
5 ZAJEČAR 5 2 2 1 8 7
6 POŽEGA 5 2 1 2 7 9½
7 SMEDEREVO 5 2 1 2 7 6½
8 NOVI SAD 5 1 3 1 6 7½
9 SVILAJNAC 5 2 0 3 6 7

10 SOMBOR 5 1 1 3 4 7½
11 DOLJEVAC 5 1 0 4 3 2
12 ZRENJANIN 5 0 1 4 1 3½



ВЕСТИ Сомбор
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ДОМИНЕ И НЕ ЉУ ТИ СЕ ЧОВЕЧЕ
Друштво за церебралну 

и дечију парализу Сомбор је 
поподнева 19. 09. 2019. орга-
низовало дружење у Плавој 
сали Герентолошког центра. У 
пријатној атмосфери окупљени 
око дугачког стола играли смо 
старинске, друштвене игре До-
мине и Не љути се човече. До-
мине, фигуре и коцке забавиле 
су нас добрих два сата.

Ову идеју би свакако тре-
бало наставити и уз неке дру-
ге друштвене игре као што су: 
шах, мица, лего коцке, дрвене 
коцке и слично.

Ž. Kanurić

О  ПИСАЊУ

Писац је особа
којој је писање
много теже
него другима.

Томас Ман
немачки писац

(1875-1955)

Нема ничега
као што је писање,
само седнеш за
писаћу машину
и крвариш.

Ернест Хемингвеј
(1899–1961)

За мене је писање
размишљање кроз прсте.

Исак Асимов
амерички писац

(1920-1992)



VESTI Sombor
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ДРУЖЕЊЕ У ОЏАЦИМА
Дана 02. 09. 2019. Друштво 

за ЦДП Сомбор је за неколико 
својих активних чланова ор-
ганизовало излет у Оџаке.

Три аутомобила била су 
довољна да шесторо наших 
чланова и њихових пратила-
ца крене на кратки пут. Циљ 
пута био је посета хамбурге-
рији: „Код Зорана браде“, коју 
држе родитељи нашег члана 
Бранка Живковића. 

Вредни домаћини су нас 
дочекали спремни. Одмах су 
нас поставили за столове, пос-
луживши нас кафом и сокови-
ма. Убрзо потом уследили су 
специјалитети са роштиља, 
кајмак и сезонска салата. 

Дружење нам је протекло 
у одличном расположењу.

Ž. Kanurić

О  БУДУЋНОСТИ

Будућност је у сваком 
случају зачас ту.

Алберт Ајнштајн
немачко – амерички физичар

(1879–1955)

Све што неки човек
може да замисли
други људи ће остварити.

Жил Верн
француски писац

(1828–1905)

Будућност има неколико имена:
За слабе је недостижна,
за бојажљиве је непозната 
а за храбре је шанса.

Виктор Иго
француски писац

(1802–1885)



СУНЦОКРЕТ поезија

ЈАСНА КРСМАНОВИЋ
ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ
РУКОПИСА „КЉУЧ “ ЈАСНЕ КРСМАНОВИЋ

... Мотивациони подстицаји за Јаснине стваралачке имплусе најупе-
чатљивије се могу исчитати из прозног одељка „Кључ велике љубави и ус-
пеха“ који је, чини се, био клица ове збирке. „Кључ“ је Јаснин супериоран 
одговор на малодушје оних који су своју скепсу артикулисали са: „Ти то не 
можеш ти си особа са инвалидитетом.“ Међутим, када је Јасна прихватила 
мајчин подстицај: „Ти можеш, ти хоћеш и успећеш у томе што желиш, само 
треба да се бориш, трудиш и верујеш у себе и Господа Бога, а ја ћу увек 
бити ту да те подржим“ – живот јој се из темеља променио! Она „може и 
хоће“ и то доказује сваким својим даном: „зато живи пуним плућима!“ 

Игром судбине Јасни сам била професор, ментор на завршном, мастер 
раду, сведок развоја њеног интелектуалног самопостигнућа и зрења. Као 
једној, међу билијардама, која се, игром случаја, задесила на сцени живо-
та, на којој свако игра своју улогу и са које неминовно мора сићи да се на 
њој више не појави никада (парафразирам великог М. Црњанског) – мени 
је задовољсто што сам, управо на тој позорници, учествовала у једном, за 
Јасну, нарочитом дану, за који ауторка „Кључа“ каже: „Данас ми је посебно 

срећан дан!“ Са објављеном збирком, нека такви, осунчани и   светли, буду и сви остали њени дани на позорју 
живота, а за наук њеним читаоцима.

Рукопис „Кључ“ Јасне Крсмановић препоручујем за објављивање (штампање).

У Новом Саду 23. 02. 2019.
проф. др Софија Кошничар  с.р.

С А Н

У дубокој ноћи
дођеш ми у сан.
Али ја те не познајем...
никада до сада
наши погледи се нису сусрели.

Смењују се слике,
нас двоје на пучини мора,
прегршт речи које су ме очарале.
Гледамо залазак сунца, 
загрљени.

Шта је то 
То је кључни тренутак, 
За љубав кроз сан.

ДА ЛИ СУ ТО САМО РЕЧИ

Кажеш...
Лепа си,
мила,
драга,
слатка бомбоница права.
Волим те!
Да ли су то само речи?

Кажеш...
Срећо,
лепотице,
најлепша бомбонице.
Волим те!
Да ли су то само речи?

Да ли су то само речи
које лако изговараш,
или су то твоја
искрена осећања,
која стварно осећаш,
то само Бог зна.
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СУНЦОКРЕТ поезија

ИДУ ДАНИ

Иду дани...
Као ласте лете,
а у мом срцу,
још увек си ти.

Често ми се 
врти у глави
твој лик,
као једна лепа,
најлепша сенка
из врцавих дана.

Иду дани...
Често се сетим
твог чаробног.
умиљатог гласа.
Певао си ми: „ Лане моје“,
звао си ме лепотицом својом.

На тебе ме подсећају
море, таласи,
мирис плаже
и нас двоје.

То је била
најлепша љубав,
љубав на први поглед,
које се са радошћу сећам.

Све бих дала
кад бих време
могла да вратим,
да опет будемо заједно,
да чујем твој глас,
да уживам у теби,
у твојој игри, песми...
Да осетим још једном 
твој пољубац.
Сећања
на лепе дане
с тобом
све јача и јача су,
никад неће избледети.
Иду дани...

БАКИН РЕЦЕПТ ЗА СРЕЋУ

Драго моје 
дете
сваки дан је срећа,
некада мања 
некада већа.

Срећа је 
када си вољен,
када си здрав,
када си млад.

Свако има своју срећу,
она је некада
невидљива
сенка
која само тебе чека.

Срећа је
када успеш да урадиш
оно што желиш.

И запамти
свако има право
на своју срећу,
твоју срећу
нико никада
не може узети.
Драго моје 
дете
сваки дан је срећа,
некада мања
некада већа.

ВРШАЦ

Банат,
Манастир Месић
мали град 
под кулом
и брегом, 
град вина
и љубави.

Град ветра 
и сунца
у коме сам одрастала
у коме живим
радим и стварам.

Вршац
мали град
који има своје чари
и своје лепоте.

Град Стерије,
Паје,
Боре Костића и
Васка Попе.

У теби се 
крију тајне,
сећања,
очекивања,
успомене,
разочарања,
срећа,
љубав !

Крију се
моја трагања и
лутања
за човеком
који је достојан
мене
и моје љубави.


