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„Suncokret“ Savez za CDP Vojvodine ZAHVALJUJE Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku (Sektor 
za osobe sa invaliditetom) što je preko Projekta Programske aktivnosti za 2021. godinu, podržalo izlaženje 
časopisa Suncokret.
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И ДАЉЕ СА ОСМЕХОМ

По Програмским активностима 
„Сунцокрет“ Савеза за ЦДП Војво-
дине, већ 9.годину заредом се одр-
жавају мотивационе трибине. Oво-
годишњи домаћини биле су наше 
чланице из Апатина, Зрењанина и 
из Сремске Митровице. Циљ ових 
трибина је да покажемо да и поред 
тешких времена кроз која пролази-
мо увек има наде за напредак, јер да 
би помогли сами себи треба надвла-
дати и сопствене страхове.

Искорачимо у свет и променимо 
живот на боље! Најважније је да нам 
у свему томе осмех буде пратилац !

У фокусу одржаних трибина цен-
трално питање је, о ком се толико 
и не говори, а све нас као особе са 
различитим врстама инвалидитета 
оптерећује, а то је: ”Шта после смрти 
родитеља?!”.

Желимо да покажемо да за нас 

постоје и друге опције сем смештаја 
у институције.Треба да тежимо де-
институционализацији јер ми као 
слободни људи имамо право да би-
рамо где и како ћемо живети ! 

Неколико корисних слајдова са 
ових трибина су: 

Како да научимо да живимо без 
страха? 

Нормално је да се плашимо када 
се суочавамо са нечим непознатим 
а нарочито са нечим шта не можемо 
да контролишемо. Често се питамо 
шта ће бити са нама сутра ? Упркос 

свим препрекама, уз тренутну пан-
демију, на нама је да се сами шти-
тимо колико можемо. Морамо на-
ставити са својим животима, уз дозу 
опрезности, иако би хтели пољуби-
ти пр ијатеља, или се руковати са по-
знаником! 

Шта добијамо ако седимо код 
куће међу четри зида? 

Да ли можемо нешто променити 
ако седимо у четири зида и чекамо 
неке боље дане? Једино што можемо 
да постигнемо тиме јесте да уништи-
мо сопствено ментално здравље и 
да физички пропадамо. Да би помог-
ли сами себи морамо изаћи у свет и 
борити се за оно што желимо. 

Размислите: 
Колико сте у протеклих годину и 

по дана доживели лепих ствари?
Верујем да је било лепих трену-

така али те лепе тренутке понекад 
потисну они лошији. Чини ми се да 
више придајемо значај лошим тре-
нуцима и да ћу пре запамтити ако ми 
је неки ауто препречио пут, него да 
је неко непознат био пажљив према 
мени тај дан. Ваљда више памтимо 
лоше јер не желимо да нам се то по-
нови, па учимо на својим, или туђим 
грешкама... 

Једна мотивациона анегнота: 
Шта се може десити када одлучи-

те да напустите своје собе?
Сваки дан одлазим у исти парк да 

вежбам ход уз рампу, и пре неки дан 
ми је пришао човек и рекао : Само 
настави тако да се бориш, видим 
како се трудиш сваки дан да вежбаш. 
И дао ми је киндер буено као моти-
вацију! 

Шта после смрти родитеља? 
Треба да настојимо да се сами 

боримо за себе, а не да се само ос-
лонимо на преостале чланове фами-
лије и да очекујемо да нам они све 

обезбеде. Наравно свако има право 
на свој избор, али уколико можемо 
да остваримо самосталност уз неку 
малу подршку, зашто то не би иско-
ристили ? Зар не желимо сви да би-
рамо како ћемо да живимо а не да 
други то раде уместо нас? 

Врата се не отварају сама: 
 Свако од нас треба да зна своја 

основна права, да прочита законе и 
прописе који се односе на ОСИ. Не 
смемо очекивати да други то раде 
уместо нас.Сваки проблем има ре-
шење, али је битно знати где потра-
жити решење. Зато: зовите, питајте, 
вуците друге за рукав јер ако сами 
не покуцамо на тражена врата она 
нам се неће ни отворити ! 

Порука за крај: 
Дани пролазе, лете превише 

брзо а сутра је увек неизвесно. 
Зато, треба искористити сваки тре-
нутак, и сваку прилику за неку нову 
лекцију, која може да нам постане 
мотивација. Живимо своје дане пу-
ним плућима. 

ИДЕМО ДАЉЕ СА ОСМЕХОМ!

Јелена Радовић 
ауторка и водитљка   трибине
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SVESTRANI AKTIVISTA

Koji od svojih hobija bi stavio na prvo mesto?

Josip: Hobi kojim se „najprofesional-
nije“ bavim je poziv fudbalskog sudi-
je. Pre četiri godine sam postao član 
Sudijske organizacije Grada Subotice 
pri Fudbalskom Savezu Srbije. Tada 
sam ušao u svet fudbalskih arbitara i 
želja mi je da se usavršavam i napre-
dujem.

Kada se javilo interesovanje za fudbal i suđenje?

Josip: Kao dete često sam odlazio sa 
drugarima na obližnji fudbalski teren. 
Kao i mnogim dečacima, i meni je fud-
bal bio jedan od prvih sportova koji 
sam počeo da treniram. Zbog mog 
otežanog kretanja, kao posledice ce-
rebralne paralize, bila mi je rezervisa-
na pozicija golmana. Nakon završetka 
golmanske karijere, sa 14/15 godina, 
rešio sam da se oprobam kao sudija.

Koji trenutak iz karijere bi posebno 
izdvojio?

Josip: Mnogo je tih „trenuta-
ka“, ali sigurno nikada neću 
zaboraviti svoj sudijski debi 
utakmicu između FK Mala 
Bosna i FK Solid, na kojoj 
sam bio pomoćni sudija. 
Pred izlazak na teren jedan 
igrač mi je dobacio:“ Dogu-
raćeš ti do Lige šampiona“. 
Imao sam ogromnu tremu 
jer sam znao da moja odlu-
ka nosi veliku odgovornost. 
Međutim, čim sam izašao na 
teren trema je nestala i svu 
svoju pažnju sam usmerio 
na tok utakmice.

Da li je bilo spornih trenutaka?

Josip Francišković iz Male Bosne, sela pored Subotice, je 27godišnjak pun energije, pozitivnog razmišljanja i, 
svakako, predan svojim interesovanjima. Imala sam čast da intervjuišem ovog simpatičnog momka, redovnog 
člana Drušva za cerebralnu i dečiju paralizu Subotica, svestrano aktivnog , koji treba da bude primer mnogima. 
od nas.
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Josip: Naravno! Ja, kao linijski sudija, 
procenjujem da li je došlo do ofsaj-
da. Često taj posao poredim sa po-
slom geometra gde centimetri mogu 
značiti mnogo. U primeru fudbala, 
dozvoljenu ili nedozvoljenu pozici-
ju, a, možda i važeći ili nevažeći gol. 
Fudbalerima ne bude uvek pravo kad 
podignem zastavicu, ali sudijska je 
poslednja.
 
Šta misliš o popularnom VAR-u?

Josip: Podržavam odluke VAR-a, jer 
daje pravu sliku i razrešava nedoumi-
cu sudije u vezi sa spornim odlukama.

Poznato je da je fizički zahtevno biti fudbalski sudi-
ja. Kako održavaš kondiciju?

Josip: Kondiciju održavam vožnjom 
tricikla koji vozim od detinjstva. Sva-
kodnevno prelazim 10km. Ako mi 
vreme ne dozvoljava vožnju napolju, 
onda vozim sobni bicikl, ali ta destina-
cija se mora preći. Uporan sam!

Koji su ti planovi u vezi sa pozivom fudbalskog sudi-
je? Da li je ostvariva ta  Liga šampiona?

Josip: Sve je moguće! Pre toga, cilj mi 
je da postanem delegat na utakmica-
ma.

Spomenuo si mi još neke hobije. Navedi ih.
Josip: Pa, vožnja bicikla mi ne služi 
samo da održavam kondiciju, nego i 
da učestvujem na Subotičkom polu-
maratonu. Učestvovao sam dva puta , 
i ove godine sam od 500 učesnika za-
uzeo 29. mesto.Takođe, ponosan sam 
jer sam oborio svoj lični rekord, pre-
šavši tu destinaciju od 21km za 1sat i 
35 minuta, i to mi kao osobi sa 100% 
invaliditeta, mnogo znači.

Imaš ti još jedan interesantan hobi. Reci nešto čita-
ocima „Suncokreta“ o njemu?

Josip: Moja velika ljubav su i golubovi 
pismonoše. Imam ih 50. U bavljenju 
sa njima mi pomaže i otac. Priprema-
mo ih za takmičenja i ja sam, uglav-
nom zadužen za deo posla oko uređa-

ja, čipova... jer se takmičenje održava 
elektronski.

A, da li igraš šah?

Josip: Da, kao srednjoškolac sam 
igrao i šah, učestvovao na turnirima, 
osvajao ekipne uspehe... Igram i sad 
šah, ali u slobodnom vremenu, a nje-
ga je sve manje.

Nađeš li, ipak, vremena i za opuštanje?

Josip: Da, nađem, naravno, ali , kao i 
većina mojih vršnjaka, to bude uz ra-
čunar, videoigrice, filmove...

Lj. B.

О БИЉКАМА

Стабла су земљин 
свакодневни напор да 
разговара са небом 
које слуша.

Рабиндрант Тагоре
индијски песник

(1861-1941)

Трн је телохранитељ ружи.

Антон Павлович Чехов
руски писац
(1860-1904)

Ко сади биљке
сади своју срећу.

кинеска пословица
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– Први пут смо манифестацију 
Златни глас организовали 2005. го-
дине на локалу, да би она касније 
прешла на покрајински, чак и репу-
блички ниво. Због пандемије коро-
на вируса такмичење није одржано 
прошле године, али се надамо да 
ће се сада наставити редовно. Има-
мо данас још један значајан датум, 
апатинско друштво слави 20 година 
од оснивања. Године 1995. уз помоћ 
Славка Миласа, секретара Савеза, 
основали смо Друштво у Сомбору, 
а на иницијативу наше локалне са-
моуправе прешли у Апатин да ра-
димо у оквиру Центра за социјал-
ни рад јер смо имали већу помоћ 
и подршку. Хтела бих се захвалити 
свим мајкама и члановима из нашег 
Друштва који се сваки дан боре за 
своју децу. Поносно могу рећи да се 
нико никад није предао без обзира 
на тешкоће и препреке на које наи-
лазимо - рекла је у поздравном го-
вору, Марија Богић, председница 
Друштва Апатин и заменица пред-
седнице покрајинског Савеза за де-
чију и церебралну парализу.

Манифестацији су присуствова-
ле Ружица Гаруновић, председни-
ца покрајинског Савеза за дечију и 
церебралну парализу и у име Сек-
тора за заштиту особа са инвали-
дитетом Јулијана Станисављевић, 
представница Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања.

– Овде смо да се дружимо и по-
кажемо своје умеће у певању. За-
хваљујем Марији која је пуно енер-
гије и снаге уложила да организује 

један овакав скуп - рекла је Ружица 
Гаруновић и том приликом чести-
тала апатинском Друштву 20 година 
рада.

– У име Министарства, сектора 
за заштиту особа са инвалидите-
том, честитам вам 20. рођендан. 
Манифестација Златни глас је на го-
дишњем нивоу у програмском кон-
цепту Министарства рада, сектора 
заштите за особе са инвалидитетом 
и наставићемо да вам дајемо под-
ршку. Уједно вас подсећам да има-
мо стални отворен конкурс на који 
можете да се јавите, да нешто ново 
донесемо и заједно да будемо једна 

велика породица, изјавила је  пред-
ставница Министарства Јулијана 
Станисављевић и захвалила на по-
зиву да присуствује манифестацији.

Присутне је поздравио и Радо-
ван Ђукић, заменик председнице 
општине Апатин. Честитао домаћи-
ну значајан јубилеј и отворио 15. по 
реду такмичење „Златни глас“.

– Заиста ми је драго да постоји 
основа и могућност код свих вас 
да употпуните максимално свој 
друштвени живот, а ми смо ту да вас 
подржимо и помогнемо колико мо-
жемо, рекао је Радован Ђукић.

ЗЛАТНИ ГЛАС АПАТИН 2021
Друштво за церебралну и дечију парализу из Апатина организовало је и ове године манифе-
стацију „Златни глас“. Такмичење у певању одржава се у оквиру програма активности Савеза за 
церебралну и дечију парализу „Сунцокрет“ из Новог Сада, а подржала га је и локална самоуправа 
општине Апатин и то петанаести пут заредом. Ове године на позив апатинског Друштва одазвало 
се десет друштава из Војводине.
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SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA

RAD SA GLINOM TERRA 2021 KIKINDA 
CLPU “TERRA“, Društvo za cerebralnu i 

dečiju paralizu Kikinda, kao domaćin ove 
tradicionalne manifestacije, „Suncokret“ 
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Voj-
vodine kao organizator i Ministarstvo za 
rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pi-
tanja, kao finasijska podrška, su u Kikindi 
29. 05. 2021. u prostorijama “Terre“ orga-
nizovali tradicionalnu radionicu Rad sa 
glinom, koja se održava već dvadeset go-
dina jednom godišnje.

Trideset učesnika radionice osobe sa in-
validitetom iz više gradova pokrajine pro-
veli su prijatno prepodne valjajući glinu, 
uz stručnu asistenciju iskusnih vajara.

Zadovoljstvo članova svih udruženja 
koji su prisustvovali na manifestaciji je ve-
liko, kao i prethodnih godina, te se nada-
mo da će se i u buduće ovo naše druženje 
održavati sa mnogo više učesnika.

Glina i rad sa glinom je odavno pre-
poznato kao usvojena terapijska me-
toda koja se preporučuje kao pomoćni 
oblik terapije u mnogim lečenjima.

Domaćini ove manifestactacije su bili 
predsednik Ivan Zarić i sekretar udru-
ženja Stevan Zarić, a iz CLPU “TERRE“ 
stručni saradnici su bili Direktor i osni-
vač “TERRE“ Slobodan Kojić sa supru-
gom Miroslavom Kojić, radioničar Go-
ran Ludajić kao i pomoćnici Igor Gran-
dić i Ljubiša Nikolić.

Stevan Zarić
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СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖАСУНЦОКРЕТ

Марко Иванчевић песник из Новог Сада и редовни сарадник часописа „Сунцокрет“ боравио је 25.05.2021. у 
Сомбору. Улогу домаћина преузео је уредник часописа Жељко Канурић.

Имали смо цео дан времена да госта и његове пратиоце упознамо са  Сомбором. Прво смо обишли популарну 
главну улицу а затим остале знаменитости града. Место за одмор и за ручак била нам је летња башта чувене 
сомборске кафане „Далматински Подрум“. 

Жељко Канурић

Jедна од можда најсложенијих по-
сета деце са потешкоћама у развоју 
здравственим установама, је одла-
зак код зубара. У овом тексту на-
стојаћу да вам дам неколико кори-
сних савета како да то пребродите 
што безболније. 

Одгајање детета са инвалидите-
том је потпуно јединствено и не-

поновљиво искуство. Поред свих 
предивних лекција којима нас на-
уче наша деца, ту су и бројне пре-
преке које морамо превазићи. Јед-
на од већих је свакако збрињавање 
деце и одраслих са инвалидитетом 
у систему здравстене заштите. По-
себно бих се осврнула на тешкоће 
и проблеме са којима се сусрећу 
особе са церебралном и дечјом 
парализом у стоматолошкој орди-
нацији.

У нашој држави постоји веома мали 
број ординација и стоматолога 
који на прави начин могу и желе 
да се баве поправком и лечењем 
зуба особама са инвалидитетом. 
Разлози су многобројни: почев од 
предрасуда и неупућености лека-

ра у специфичност инвалидитета, 
преко страха од повреде пацијента 
или неуспешног лечења зуба, до 
економске неисплативости јер па-
цијент често долази прво на адап-
тацију, а затим на интервенцију, 
што одузима време стоматологу за 
рад с другим пацијентима. Такође, 
ту су и потреба за додатном под-
ршком и посебни услови за рад, по-
пут прилагођавања столице, честе 
паузе и друго...

Ове околности доводе до тога да се 
само на Стоматолошком факултету 
или у Заводу за психофизиолошке 
поремећаје и говорну патологију 
,,Проф. др Цветко Брајовић“ у Бео-
граду, може обавити поправка или 
вађење зуба. У Заводу се збриња-

ДРУЖЕЊЕ У СОМБОРУ

ОДЛАЗАК КОД ЗУБАРА
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вају деца и млади, а на факултету и 
одрасле особе. Међутим, ове две 
установе имају ограничене капаци-
тете који нису довољни да услуже 
све кориснике. То доводи до пре-
дугог чекања на поправку зуба и 
веома често до вишедневних зубо-
боља. О превенцији или контрол-
ним прегледима, скоро да не може-
мо ни говорити.

Шта ми можемо да урадимо? Шта је 
то што ми родитељи или сами ко-
рисници можемо да урадимо како 
бисмо унапредили систем стомато-
лошких услуга? Пре свега, мислим 
да би могле да се организују јавне 
дебате и округли столови, на којима 
би учествовали водећи стучњаци 
из области стоматологије. Затим, 
свако од нас може да предузме 
одређене кораке које ће олакша-
ти стоматолозима и медицинском 
особљу посао. Под тим подразу-
мевам да је неопходно као прво, 
веома детаљно упознати лекара са 
специфичностима које са собом до-
носи дијагноза церебралне парали-
зе. Пожељно је отићи у ординацију, 
макар једном или пар пута пре саме 

интервенције. Треба обавезно на-
вести лекове које пацијент користи, 
обратити пажњу на приступачност 
ординацији, као и проверити да ли 
постоји могућност стоматолошког 
збрињавања у колицима пацијен-
та, уколико је то неопходно. Сто-
матологу морате детаљно описати 
тегобе, информисати се о дужини 
трајања интервенције, као и питати 
да ли да се пре доласка уради орто-
пан или појединачни снимак зуба, 
што би стоматологу знатно олакша-
ло рад. Такође, треба поразговара-
ти о интервенцији са премедика-
ментозном терапијом. Тек када се 
добро обави припрема и направи 
детаљан план, приступа се поправ-
ци зуба.

У неким случајевима постоје оте-
жавајуће околности које често до-
воде до поправке зуба у општој 
анестезији. То су ситуације (или ин-
дикације) код пацијената са некон-
тролисаним, покретима, код вели-
ког спазма мишића, немогућности 
збрињавања пацијента у стомато-
лошкој столици или гласни звуци у 
ординацији који код пацијента могу 

изазвати неконтролисане покрете.

Поправка зуба у седацији је услу-
га коју би требало развити и про-
ширити у више градова у Србији. 
То је врста анестезије под којом је 
пацијент будан, али смирен и нај-
чешће се после интервенције не 
сећа поправке зуба. За ову услу-
гу неопходан је читав тим који у 
коме су стоматолог, стоматолошка 
сестра, анестезиолог, родитељ и 
други. Поправка или вађење зуба у 
седацији, значајно би смањила број 
пацијената којима се интервенције 
раде у тоталној анестезији. Такође, 
сам положај главе пацијента у буд-
ном стању олакшава посао стома-
тологу и пружа веће могућности 
за конзервативним збрињавањем 
зуба код већих каријеса. 

 У тоталној анестезији се најчешће 
прибегава вађењу зуба код великих 
и дубоких каријеса.

 Зoрицa Шћeкић

Чланак је преузет 
из часописа „Преокрет“ бр. 83 – 84, 2020.

O  MAJKAMA

Бог није могао бити на 
сваком месту па је зато 
створио мајке.

Јеврејска пословица

Свака чупава девојчица
је газела у очима своје мајке.

Маварска пословица

Када мајка храни дете,
издашна је као небо,
а кад деца хране мајку 
броје сваки дан.

Вијатнамска пословица



SUNCOKRET Ishrana i zdravlje

12

su
n

co
k

re
t

K I V I

Ovo voće prekriveno dlačicama, 
stručnjaci često preporučuju tokom 
zimskih meseci s obzirom da je pra-
va vitaminska bomba, naročito kada 
je reč o vitaminu C. Zapravo, količi-
na ovog vitamina u kiviju dva puta 
je veća nego kod pomorandži.

Specijalisti ishrane ističu da nas 
do dva ploda dnevno tokom cele 
godine čuvaju od bolesti srca, mož-
danog udara, raka i bolesti respi-
ratornih organa. Za to je pretežno 
zaslužna jedinstvena mešavina fito-
nutrijenata, vitamina i minerala koja 
se nalazi u ovom voću.

Kao prirodno sredstvo za blago 
razređivanje krvi kivi funkcioniše 
poput antibiotika, ali bez ikakvih 
neželjenih dejstava i blagotvorno 
deluje na kardiovaskularni sistem 
smanjujući mogućnost nastanka 
krvnih ugrušaka, kao i “lošeg” hole-
sterola, a ujedno na taj način on i 
snižava krvni pritisak. Rezultati broj-
nih ispitivanja pokazali su da kivi, 
ne samo što smanjuje nivo stresa 

i oštećenja DNK materijala, nego i 
podstiče oštećene ćelije da se rege-
nerišu.

Kivi sadrži enzime koji jestivi deo 
plodova čine mekšim, a aktiviraju se 
istog trenutka kada ga rasečemo ili 
oljuštimo. Zbog toga je preporučlji-
vo da, ukoliko pravite voćnu salatu, 
seckanje kivija ostavite za kraj.

Kao što kažu da vino postaje bo-
lje s godinama, slično može da se 
primeni i na kivi, tako da kada ku-
pujete uopšte nećete pogrešiti ako 
odaberete zrelije plodove. Zahva-
ljujući svojim mnogobrojnim pozi-
tivnim efektima na organizam kivi 
pospešuje nivo energije, smanjuje 
umor, a fenomenalan je i za brzo 
osveženje.

Kivi sadrži dosta vlakana koja 
sprečavaju nastanak zatvora, te se 
preporučuje kao namirnica za zdrav 
doručak. Može se kombinovati s 
drugim voćem, ili jogurtom, kefi-
rom, muslijem i slično.

Kivi je bogat izvor elektrolita ka-
lijuma, koji igra važnu ulogu u odr-
žavanju dovoljne količine tečnosti u 
telu. Takođe, reguliše rad srca i krvni 
pritisak i suprotstavlja se negativ-
nim učincima natrijuma. Vlakna u ki-
viju mogu smanjiti nivo lošeg (LDL) 
holesterola. Kako smanjuje nivo ho-
lesterola, tako smanjuje i rizik od na-
stanka srčanih bolesti i srčanog uda-
ra. Pravilan unos kalijuma je ključan 
za zdravo srce, a kivi je jedan od naj-
boljih izvora kalijuma.

Kivi je idealno voće za moderno 
doba u kojem živimo. Zbog velike 
količine vitamina C, ublažava nervo-
zu i uznemirenost. Takođe je idealan 
za ublažavanje stresa. Pomaže nam 
da se osećamo smireno i da se lakše 
suočavamo s problemima i prepre-
kama koje nam savremeni život na-
meće.

Preuzeto sa web sajta: 
Ženski magazin
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ДЕСЕТА 
ТЕСТЕНИЈАДА И ВАЉУШЦИ
У недељу 26. 09. 2021. год. у организацији у 

организацији „Сунцокрет“ Савеза за ЦДП Војво-
дине одржано је традиционално такмичење за 
особе са инвалидитетом у справљању старих 
традиционалних војвођанских јела ,,ТЕСТЕ-
НИЈАДА и ВАЉУШЦИ“ као кулинарска радиони-
ца у пословним просторијама удружења и дво-
ришту зграде Главна бр. 4 у Тителу.

У такмичарском делу учествовало је седам 
удружења са територије Војводине: Удружење 
ЈБО Ц.Д.П.Зрењанин те Удружење ,,Сунце“ из 
Новог Сада, Друштво ЦДП Апатин, Друштво 
ЦДП из Кикиннде, Друштво ЦДП из Сремске 
Митровице, затим наше сарадничко удружење 
,,Алтруист“ из Жабља и Удружење „Љубав, вера 
и нада“ из Новог Сада.

Госте је дочекивао и поздрављао секретар 
удружења Ђорђе Очај и члан Шандор Немеш 
и председница удружења Надежда Влашки. 
Госте је чекало пригодно послужење старих 
војвођанских ђаконија од теста наших донатора 
пекаре „Стојшић“ и пекаре ,,ДАФ“. 

Све госте је поздравила и представница Ми-
нистарства за рад, запошљавање и социјалну 
политику сектора за ОСИ Јулијана Станисавље-
вић, затим и председница ,,Сунцокрета“ Савеза 
за ЦДП Војводине Ружица Гаруновић и п. у. На-
дежда Влашки која је после свог поздрава наја-
вила почетак такмичења.

Гости манифестације били су и: п. у. параплегичара 
Риста Ђуричић, спортиста Зоран Јузбашић из Београда 
и представници удружења за ЦДП ,,Ласта“ из Куле, као 
и представници медија Душанка Бувач, Стева Диклић 
и Жика Марковић.

За добро расположење гостију свирку и песму по-
бринули су се Бане и Пеђа.

Резултати такмичења Десете Тестенијаде и ваљушци:

1. место Удружење ,,Сунце“ из Новог Сада са својом 
питом од сира.

2. место Удружење СБО Ц.Д.П. Зрењанин са слатком 
штрудлом

3. место Друштвп за ЦДП из Кикинде са направљеном 
питом од кромпира.

Пехаре, дипломе и захвалнице уручили су заједно 
Надежда Влашки и председница Савеза за ЦДП Војво-
дине Ружица Гаруновић која је нагласила да су сви 
учесници, уствари, победници вешто савлађујући ове 
вредне кулинарске вештине.

Захваљујемо се подршци Локалне управе Тител 
што је препознала ентузијазам ове рањиве попула-
ције становништва да буду видљиви и да превазиђу 
различитости у друштву и покажу своја интересовања 
и умећа у склопу својих појединачних могућности. За-
хваљујемо се и свим спонзприма који су допринели да 
ова лепа манифестација у потпуности успе.
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БАЊА ВРДНИК 
НАМ ПРУЖА СВОЈЕ ЧАРИ

Удружење грађана за дечију и 
церебралну парализу „СУНЦЕ“, сва-
ке године за своје чланове и њихо-
ве пратиоце организује климатски 
опоравак. И поред навике да ле-
тујемо на морској обали, због пан-
демије смо своју нову оазу мира и 
одмора пронашли у бањи Врдник 
на нашој предивној природнној ле-
потици Фрушкој Гори. 

Бања Врдник се налази у изван-
редном природном амбијенту, 
окружена благим поточним доли-
нама, обраслим бујном и разноли-
ком вегетацијом. Пружа изванред-
не могућности за лечење, одмор, 
рехабилитацију и рекреацију, као и 
туризам, с обзиром на бројне кул-
турно историјске споменике у не-
посредној близини. Бања поседује 
отворене и затворене базене, сауне 
и друге погодности који пружају од-
личне услове онима који долазе на 
лечење, тако и гостима који долазе 
на одмор. 

Оно због чега идемо, на оваква 
места, јесу рехабилитација и одмор. 
Наши чланови и њихови пратиоци 
имали су: лекарски преглед и по 
шест терапија. На располагању су 
нам били предивни базени, за веж-
бање и пливање. Рекла би да су ти 

базени били наша посебна радост. 
Физикална терапија и физиотера-
пеути, из мог личног искуства, су 
главни мотив што желим да се по-
ново вратим у бању. То су људи који 
свој посао раде стручно и са срцем! 
Свесна сам колико снаге и упорно-
сти је потребно да се савладају моји 
невољни покрети и спазам. Уз вољу 
свих њих и мене вежбали смо бли-
зу сат времена. То је здрави умор 
који нам је свима потребан. Објекат 
бање Врдник је стар и потребно би 
било доста улагања да се осавреме-
ни како би се унутрашњи простор 
више прилагодио особама са инва-
лидитетом. 

Овом приликом би опет по-
новила: Живот са цербралном 
парализом подразумева конти-
нуирану рехабилитацију, како 
у болничким условима тако и у 
кућним условима, свакодневно, 
више пута дневно. На жалост по 
закону након осамнаесте године 
живота за особе са церебралном 
парализом настаје следећи про-
блем: немогућност наставка нео-
пходних рехабилитационих трет-
мана. Ову чињеницу потврђује 
члан Правилника о измени и до-
пуни Правилника о медицинској 

рехабилитацији који гласи да 
у стационарним здравственим 
установама за рехабилатацију 
члан 2. Прилог 1. право на проду-
жени рехбилитациони третман 
бањско лечење н е м а ј у  особе 
са ЦП старије од 18 година осим 
ако нису имала неку корективну 
операцију.

За ОСИ боравак у бањи или на 
мору значи да одржавамо своје 
стање, или га донекле и унапређује-
мо! Зар је то наш хир!? 

Овим чланком желим да се за-
хвалим у име нашег Удружења 
грађана за дечију и церебралну па-
рализу „СУНЦЕ“, граду Новом Саду 
на подршци прикликом реализа-
ције пројекта, затим особљу хотела 
“ТЕРМАЛ“ које нам је боравак учи-
нио лепшим. 

Драги читаоци „Сунцокрета“ док 
сви ми, понекад, путујемо далеко 
изван граница наше земље, зави-
рите мало око себе и можда ћете 
открити ново омиљено место за 
одмор. Наша препорука је прелепа 
Фрушка Гора и бања Врдник.

 
Јелена Радовић 

Удружење грађана за дечију и 
церебралну парализу „СУНЦЕ“

О  ПСИМА

Пси су толико омиљени
зато што машу репом
а не језиком.

Лорд Бајрон
(1788–1824)

енглески песник

Пси су моји
најдражи људи.

Емили Дикинсон
(1830–1886)

америчка песникиња

Дрвеће у Сибиру је веома
удаљено једно од другог,
зато су тамо пси толико брзи.

Август Стриндберг
(1849–1912)

шведски песник и драмски  писац
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M A L I  O G L A S

ULIČNA KOLICA
Tražim invalidska ulična 
kolica na ručni pogon 
sa kormanom na desnoj 
strani.

Željko
i mejl kzsuncokret369@gmail.com 

tel. 065 94 61 975



U životu uvek postoje ljudi koji imaju 
zadadatak da budu zvezde. Pesnik i 
muzičar Đorđe Balasević je bio uni-
verzum  za sve te ubrojane zvezde ! 
Njegove pesme se, evo,  slušaju ge-
neracijama! 

Dakle čitaoci “SUNCOKRETA“ hajde 
da se zajedno podsetimo našeg veli-

kana, na jedan specifičan način, time 
što ćemo pokazati da su naslov i stih 
svake njegove poznate pesme kao 
mala priča Usudio sam se da svojim 
pletivom izvezem nit koju će svi pre-
poznati. Neka Bog oprosti što kopa-
mo po tajni, jer postoje tajne koje se 
nose u grob. 

Dakle, ovo je deo tajne:

 Slabo divanim madžarski ali se tru-
dim da upoznam devojku sa čardas 
nogama.

Ta prva ljubav okretaće se kao rin-
gišpil u mojoj slovenskoj duši i srcu, 
crtajući portret mog života u d-molu. 
Steva Čenejac i profesor Lukić su bili 
na četvrtom spratu našeg solitera u 
drustvu Gede Gluperde, Kristifora i 
Vase Ladačkog. Pa dobro gde si ti? 
Ionako je sve otišlo u Honduras ili 
Japan. Lunjo, al se nekad dobro jelo 
i vozalo na taljigama još od Štranda 
pa do Bezdana i Segedina. Neko ko to 
od gore vidi pevaće bluz mutne vode, 
dok je ljubim u razdeljak, tako da će 
moja Mirka shvatiti da nisam luzer ni 
namčor, već ratnik paorskog srca.

Naposletku, oprosti mi Katrin moram 
pronaći Oliveru, lepu protinu kći. Ži-
vot je more. Računajte na nas, samo 
da rata ne bude. Dok Tito ide u Galici-
ju uz pesmu o jednom petlu. Svadbar-
skim sokacima i kao talas pevaj samo 
naopaku uspavanku i  plavu baladu sa 
stihovima sa asfalta. Tako da će neki 
novi klinci odrastati uz neke nove 
likove kao sto su Boža Pub i Buba Er-
deljan. I dalje ću mojoj mami pevati  
umesto moje maturske slike u izlogu i 
čekati dok jesen stiže Dunjo moja.

Legendo, Bog ti dao rajsko naselje u 
gori nebeskoj.   

Marko Ivančević

PRVI I POSLEDNJI PORTRETI


