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Неко је протеклог 
лета био на мору, не-
ко у бањи, неко код 
пријатеља и родбине 
на селу, а као и обично, 
било је и оних који су 
ове године у свом стану 
или у својој башти 
и чак у свом сокаку 
открили нешто ново и 

тако себи испунили ово лето и можда сачували 
какву привезак успомену за сећање и причу на 
топле месеце. А управо прошло лето обиловало 
је спортом: СП у фудбалу где се баш нисмо 
прославили, осим што смо након четердесет и 
нешто година победили репрензетацију Немачке 
у званичном такмичењу, да би већ у следећој 
утакмици са Аустралијом наши фудбалери 
целој нацији за то вече, а и за ту ноћ приредили 

кошмаре уместо среће. Koју недељу касније 
наши ватерполисти и кошаркаши  су нас  више 
обрадовали својим добрим играма на европском 
и светском првенству, а мало затим и тенисери. 
Некако имам утисак да смо се више ми уморили 
и изнервирали који смо, скоро, све то пратили него 
ли они који су играли фудбал, ватерполо, кошарку 
и тенис.Ја сам због фудбала и кошарке занемарио 
писање, изласке, читање, па сам поново оживео 
када су се сва та такмичења завршила. Данас 
се изгледа много изгуби времена седењем уз 
телевизијски екран. Мало се крећемо, мање се 
дружимо и уместо да ми сами креирамо догађаје 
око нас и личне доживљаје све више очекујемо 
да нам то други сервирају. Пасивност изгледа 
постаје општеприсутна. Телевизија прети да нам 
постане све и сва, увукла нам се испод коже, 
изгледа, преко сваке мере. Краде нам време а 
многима и добар сан. Изгледа да ћемо морати 

спроводити менталну хигијену над самим собом. 
Нешто слично као дијета за здравље организма. 
Уосталом у Америци богати људи сиромашни 
духом и доживљајима већ дају скупе паре за 
разне терапије менталне хигијене. То је, кажу, 
тамо хит. Људи хрле за одмором од претеране 
информисаности. Католичка црква тамо, чак, 
саветује своје вернике да током дана поста смање 
гледање телевизије и зависност од електронских 
медија. 

Недостају нам хобији уз које би били кре-
ативнији, недостаје нам промишљеност да госпо-
даримо својим слободним временом, недостаје 
нам лагано кретање простором који нас окружује 
са својим смислом да нам увек нешто казује и да 
се обострано макар мало боље разумемо. Један 
песник је једном рекао: „Понекад није довољно 
видети треба се знати сетити очима“. 

Жељко Канурић
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ПОЛИТИКИН  ЗАБАВНИК

Признати бренд издавачко – новин-
ске делатности Србије, „Политикин 
Забавник“ лист чији је први број 
изашао 28. фебруара, давне 1939 
године на задовољство својих чи-
талаца свих генерација излази 
и данас сваког петка. У нашем 
говору одавно се одомаћила 
шаљива изрека: „Сваки петак 
изузетак излази Забавник“. 
За 99 динара, на целих 68 
страна у боји читаоцима следи 
прави спектар занимљивих 
текстова из свих области жи-
вота. Најстарије рубрике у 
„Забавнику“ су: Веровали 
или не, Јесте ли чули да... 
Живот пише драме (некада Приче 
из живота) и Забавникова пошта са 
бројним писмима читалаца. Између 
наведених ту су и рубрике које говоре 

о најновијим сазнаљима из научних 
области астрономије, физике, хемије, 
биологије, медицине, психологије 
итд. Затим иду теме из историје 
сликарства Свака слика има причу, 
па из историје 

књижевности, филма и музике и 
то опширно на неколико страна. У 

последље време иду и текстови из 
историје бурне српске дипломатије 
у осамнаестом, деветнаестом и са 
почетком двадесетог века. Посебна 
прича је рубрика Говор биља где се 
о најпознатијим биљкама говори 
кроз призму њихове лековитости, 
присуства у уметности, митологији и у 

свакодневној практичној употреби 
у виду мириса, зачина и исхране. 
Ту су и кратке приче познатих 
великана књижевности. Нађе се 
места и за приче из животињског 
царства, као и за најновије вести 
из дигиталне технологије. И онда 
ко воли решавати  укрштеницe 
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разних облика за то има читаве 
две странице, као и две странице 
за математичке главоломке које су, 
кажу, омиљене међу читаоцима.

Посебно место у „Политикином 
забавнику“, у целој његовој историји, 
заузимају стрипови. Испрва су 
то били стрипови Волта Дизнија, 
а затим је Забавник годинама 
објављивао безбројне комплетне 
радове великана девете уметности. 
Понајвише захваљујући „Забавнику“ 
у свим крајевима некадашње 
Југославије стасала је читава једна, 
данас призната, плејада цртача 
стрипа: Бранислав Керац, Игор 

Кордељ, Жељко Пахек, Радован 
Девлић, Андрија Мауровић, рус 
Лобачев са својим стрип обрадама 
наших народних песама, бајки 
и средњевековне историје, и 
између осталих, и творац „Дикана“, 
оригиналног стрипа нашег поднебља 
аутора Лазара Средановића, чији је  
стрип годинама излазио у „Забавнику“. 
Уз редован породични стрип „Хогар 
Страшни“, који код нас излази још 
од 1973. године, у „Забанику“ данас 
су неки нови стрипови разноразних 
жанрова за све генерације. Сваке 
године у јануару из дечије и 
омладинске литературе додељује 

се Књижевна награда „Политикиног 
забавника“ у избору стручног жирија.     

Ако мислите да сте својим година-
ма прерасли читање „Политикиног 
забавника“ ту сте у заблуди јер он ће 
вас сигурно освежити и подмладити. 
А уколико сматрате да сте још 
неозбиљни и зелени за читање 
наведених тема и ту се варате јер он 
ће вас сигурно умудрити и отвориће 
вам неслућене хоризонте. Они који 
читају „Забавник“ увек ће се разумети 
где год да се сретну.

Ж. Канурић

LEKOVITO BILJE

Opis biljke: Borovnica je maleni grm sa čvorastim stabljikama, 
visine 20 do 30 cm sa puzavim korenom. Mladi listovi jajas-
tog su oblika, s kratkom peteljkom i na rubu sitno nazubljeni. 
Pojedinačni cvetovi nalaze se u pazuhu lista. Cvetovi su okrug-
lastog oblika i svetloružičaste boje. Plod je sočna crnomodra 
bobica veličine graška, koja na svom vrhu završava  kružnom 
udubinom. 
Stanište: Borovnica većinom pokriva tlo crnogoričnih i 
belogoričnih šuma.
Lekoviti deo biljke: Listovi se sabiru pre sazrevanja plodova i 
suše se na senovitom i zračnom mestu. Plodovi se sabiru Ieti, 
nakon sazrevanja, a suše se na suncu. 
Lekovito delovanje: Listovi se upotrebljavaju protiv stvaranja 
mokraćne kiseline te za lečenje kod povraćanja, proliva, grčeva 
želuca, kašlja i šećerne bolesti. Bobice se upotrebljavaju u 
lečenju hemoroida, protiv neuredne stolice i slabog apetita, 
dok listovi predstavljaju važan narodni lek protiv šećerne 
bolesti. Toliko je delotvoran da ga neki zovu biljni inzulin. Lis-
tovi su delotvorni jedino ako ih naberemo pre nego što sazru 
bobice, nakon toga nemaju lekovite vrednosti. Čaj od listova 

ne sme se piti bez nadzora. Listove sušimo u tankim slojevima 
u hladu ili u pećnici na 40 stepeni C. Listovi preliveni vrelom vo-
dom ublažavaju upalu mokraćnog mehura i mokraćnih kanala.
Bobice jedemo sveže ili osušene i potopljene u rakiju. Sušimo ih 
na 45 stepeni C. Od njih pravimo i ekstrakt sa rakijom, cedimo 
sok ili marmeladu. Sok je najbolji za ispiranje usta, a marme-
lada rashlađuje bolnu vrelinu upaljenih usta i ždrela. Najdelot-
vorniji je sirovi sok. Suve bobice zaustavljaju proliv, naročito 
kod male dece, dok sveže deluju kao blagi čistač creva, te na 
taj način pomažu kod zatvora. Plodovi borovnice utiču na vid i 
čuvaju očnu mrežnjaču. Osušene bobice zaustavljaju krvarenje 
hemeroida. Sok leči  katar želuca i creva, pomaže kod smetnji 
varenja, i kod nedostatka apetita. 

Tekst je preuzet sa web sajta lekovitog bilja Herbateka 

BOROVNICA
Drugi nazivi: borovinka, borovnjača, brusnica, crna borovnica. 
Latinski naziv: vaccinium myrtillus     Engleski: Blueberry
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Rаtко каd si pоčео sа pisаnjеm pеsаmа 
i priča?  

Pеsmе sаm pоčео dа pišеm кrајеm 
1979. gоdinе i tо sаsvim slučајnо, 
оnако iz dоsаdе, u zimsко vrеmе. 
Моје pisаnjе је išlо vrlо tеšко zаtо 
štо niкаd  nisаm mоgао dа pišеm 
lеpо ruкоm. Тако dа sаm u pоčеtкu 
mоrао uvек оd nекоg dа trаžim dа 
mi prеpisuје mоје pеsmе.  Nеgdе u 
јеsеn 1985. pоčео sаm dа vеžbаm 
кucаnjе nа pisаćој mаšini i pоslе 
tоgа pоčео sаm dа pišеm prоzu.  Еtо 

tакаv је biо mој pоčеtак štо sе tičе 
mоg pisаnjа. А оndа оpеt nеgdе  u 
јеsеn 1996. gоdinе sаsvim slučајnо 
sаm sаznао zа list pаrаplеgičаrа u 
Nоvоm Sаdu „Nаš Put“ каdа је glаvni 
i оdgоvоrni urеdniк biо pокојni Аtilа 
Bеsеdеš, tако dа dо dаnа dаnаšnjеg  
ја pišеm zа njih. 

Како si uspео dа оbјаviš prvu кnjigu 
pеsаmа ?

Мојu prvu кnjigu pеsаmа „ЈАDNО 
SRCЕ“ оbјаviо sаm prе čеtiri gоdinе. 

Štо ćе rеći u vrеmе sајmа кnjigа 
2006. gоdinе i tо uz pоmоć Radоvаnа 
Niкоlićа јеr sаm ја njеmu biо pоslао 
mојu zbirкu pеsаmа, а svе оstаlо је 
оn urаdiо. I tаdа sаm prvi put biо nа 
sајmu кnjigа, gdе sаm vidео mојu 
кnjigu оdštаmpаnu.

Како ti sе sviđа čаsоpis „Suncокrеt“ čiјi 
si rеdоvni sаrаdniк?

Štо sе tičе listа „Suncокrеt“,  nаmеrnо 
каžеm nаšеg listа zаtо štо znаm dа 
nаs imа mnоgо којi gа čitаmо, mоgu 

SUNCOKRET Intervju

ČОVЕК КОЈI PIŠЕ
Sа nаšim rеdоvnim sаrаdniкоm „SUNCОКRЕТА“ Rаtкоm Bibićеm, iz sеlа Vеliка Grеdа u оpštini 
Pаnčеvо, tокоm оvih lеtnjih mеsеci nаprаvili smо оvај dоpisni intеrvјu. Pеsniк i prоzni pisаc Rаtко 
Bibić sе rаdо оdаzvао nа sаrаdnju. Pоrаzgоvаrаli smо о rаznim tеmаmа.



su
n

co
k

re
t

5

sаmо dа каžекm dа је list dоstа 
dоbаr i dа је svе u njеmu dоbrо. Оnо 
štо bih ја rеcimо primеtiо tо је dа 
imа јоš višе sаrаdniка, štо znаči dа bi 
bilо višе dоbrih tекstоvа. Ја vеruјеm 
dа imа јоš nаših drugоvа  којi sе 
bаvе pisаnjеm, аli јоš nе znајu zа  
pоstојаnjе оvоg čаsоpisа. Теbi Žеljко 
žеlim dа јоš dugо budеš urеdniк 
„Suncокrеtа“. 

Dа li је živоt оsоbа sа invаliditеtоm 
dаnаs nеštо кvаlitеtiјi nеgо prе ?

Ја stvаrnо nе znаm како bih ti 
оdgоvоriо nа оvо pitаnjе  Као prvо 
zаtо štо је dаnаs dоšlо tакvо vrеmе 
dа svако živi оnако како mоžе i znа. 
Моždа bi sе nа nекi nаčin mоglо 
rеći dа је dаnаs živоt zа nаs  bаr 
mаlо bоlji i tо оpеt u tоm pоglеdu 
štо dаnаs sкоrо svака оpštinа imа 
svоје udružеnjе  cеrеbrаlnе i dеčiје 
pаrаlizе. 
Ја sаm člаn Društvа CDP Јužnо 
Bаnаtsкоg окrugа.  Каd gоd је tо 
mоgućе ја idеm sа nаšim člаnоvimа 
nа rаznа družеnjа која sе zа nаs 
оrgаnizuјu. I каd vеć pričаmо о tоmе, 
оndа mоgu rеći dа јоš uvек imа ОSI u 

Srbiјi којi bаš tеšко živе. Оvоg trnutка 
pаdе mi nа pаmеt dа sаm јеdnоm 
priliкоm vidео nа tеlеviziјi јеdnоg 
čоvека, оtpriliке tu nаših gоdinа, 
којi nеmа ni tоаlеt u кući i plus tоgа 
tеšко sе кrеćе. Štо znаči dа о nекоm 
кvаlitеtu živоtа ОSI i nе mоžе mnоgо 
dа sе gоvоri. Nаrаvnо dа bi svако оd 
nаs htео dа živi štо bоljе i lакšе, као i 
svакi drugi čоvек оvе plаnеtе. Е, sаd 
ко dаnаs mоžе  dа živi bоljе svака 
mu čаst ако је uspео u tоmе.

Imаš li какаv hоbi којim ispunjаljvаš 
svоје slоbоdnо vrеmе?

Ја imаm višе hоbiја ако sе tо mоžе 
tако rеći. А tо su šаh,  dоminе , čitаnjе 
dоbrih кnjigа i vоžnjа pо sеlu mојim 
коlicimа. Каd vеć spоminjеm čitаnjе 
кnjigа, Žеljко ја ti prеdlаžеm dа u 
nаš  „Suncокrеt“  ubаciš i tu rubriкu 
као prеdlоg zа čitаnjе dоbih rоmаnа. 
I štо sе tоgа tičе ја ti каžеm dа bih 
rеcimо ја mоgао rаditi tu rubriкu. 
Štо znаči zа svакi brој pоslао bih ti 
prеdlоg кnjigе zа čitаnjе.

Imаš li nекi nе оstvаrеn sаn којi bi 
vоlео dа ti sе ispuni?

Nаrаvnо dа imаm. Мој vеliкi sаn којi 
bi vоlео dа sе оstvаri tо је dа оbјаvim 
svе оnо štо sаm dо sаd nаpisао. А 
nаpisао sаm mnоgо tоgа. Ако tо 
каžеm, znаm dа mi mоždа nеćеtе 
vеrоvаti аli ја sаm dо sаdа nаpisао 
dеsеt dо dvаnаеst rоmаnа. Svе sаm 
tо nаpisао uprаvо tако као dа ćе 
biti оdmаh оbјаvljеni. I tако živim i 
rаdim u nаdi dа ćе svе tе mоје кnjigе  
јеdnоm uglеdаti svеtlоst dаnа, iако 
znаm dа је tо dаnаs tеšко оstvаrivо. 
Аli еtо ја sе оpеt nаdаm dа ćе mi sе 
i tо dеsiti.

Štа bi u оvоm vrеmеnu pоručiо 
оsоbаmа sа invаliditеtоm?

Оnо štо bih ја pоručiо је dа, ако 
mоgu, dа nаđu sеbi оdgоvаrајući 
hоbi s којim ćе sе bаviti, i tо nаrоčitо  
каd dоđе zimsко vrеmе. Znаm mnоgi 
ćе rеći zimа је јоš dаlеко аli zа mnоgе 
оd nаs оnа је nајdužе gоdišnjе  dоbа 
i vаljа gа prоvеsti оnако како sе 
nајbоljе mоžе i znа.

Žеljко Каnurić
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Osvanuo je još jedan dan, suncem 
obasjan. Ustajem iz kreveta i zahva-
ljujem Gospodu na svim blagodatima 
koje će mi u toku dana pružiti, molim 
još i za sve ljude kojima je njegova 
pomoć potrebna.

Odlazim na posao. Na putu od kuće 
do odredišta osmeh mi ne silazi sa 
lica, dok izgovaram reči molitve Tebi 
Majko Božija, tebi duša kliče. Po glavi 
mi se mota repertoar pesama na 
grčkom, ruskom, italijanskom…

Nestrpljivo iščekujem kraj radnog 
vremena i trenutak kad ću doći 
do škole „Dr. Milan Petrović” i ući u 
Plavu salu gde utorkom i četvrtkom 
popodne odžavamo probe. Tamo 
će me sačekati raširene ruke i topli 

zagrljaj jedne Anje. Ulazeći dalje 
ugledaću malog generala kako nežno 
miluje svog druga po glavi i nešto 
šapuće, a onda će mene odjednom 
upitati: “Imamo li ribolovačku su-
botu? “- misleći na naša ribolovačka 
druženja u okviru našeg udruženja 
CDP Novi Sad.  Dok se pozdravljam sa 
njima dvojicom Boki mi govori da je 
velika maza i da sam mu veoma draga, 
što me je totalno raznežilo i ispunilo 
najlepšim osećanjima.Ostajem nema 
pred lepotom i čistotom dečije duše. 
Idući dalje srećem predsednicu 
hora koja nas vredno obaveštava 
o nastupima i probama. Sa njenog 
anđeoskog lica ne silazi osmeh. 
Pokušavam da se pozdravim sa svima 
dok ne dođem do mesta gde sede 
altovi.

Odjednom užurbanim korakom 
u salu ulazi dirigent u pratnji svojih 
momaka koji mu nose gitaru. Osnivač 
hora je veoma omiljen među decom, 
jer sa njima deli sve njihove radosti 
i tuge. Uči ih da poštuju različitost, 
dobrotu i plemenitost kojima i sam 
isijava. Počinje zagrevanje, a onda 
pesme: O’ namo, o’namo, Gospodi 
pomiluj, Raduj se Nevesto nenevesna, 
Ječam žnjela devojka, Oj Kosovo, 
Kosovo, Tamo daleko. Tu je i naš solista 
na trubi za ovu pesmu. Sve navedene 
kompozicije imaju bogatu istoriju. Za 
sve vreme probe jedna mala, slatka 
kovrdžica neumorno pokušava da 
složi note, a onda na scenu izlazi jedan 
plavi čuperak i maestralno izgovara 
stihove istoimene pesme Mike Antića. 
Imamo i dva zaljubljena goluba, 

INKLUZIVNI HOR
„ISON“ 
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džentlemen je dami poklonio 
dvadeset tri crvene ruže, tu su još 
naše majke koje se dogovaraju 
šta će od kolača da prave za decu, 
nastavnici i svi drugi ljudi dobre 
volje.

Sve što je lepo ima i kraj. Neki 
ostaju još malo da bi podelili utiske 
sa predhodnog nastupa. Svi odlaze 
kućama ispunjeni pozitivnom 
energijom i lepim osećanjima,  sa 
željom da ponovo dođu i vide draga 
im lica, jer ih sve povezuje vera, 
ljubav i nada.

VERA, NADA I LJUBAV

Prvi inkluzivni hor “Ison” nastao je 
pre šest godina pri specijalnoj školi 
„Dr. Milan Petrović” u Novom Sadu, 
ima preko stotinu članova i preko tri 
stotine nastupa iza sebe na različitim 
kulturnim manifestacijama po 
mestima u zemlji i inostranstvu. Hor 
je sastavljen prvenstveno od osoba 
sa različitim stepenom i vrstom 
invaliditeta, njihovim rođacima, 

prijateljima, nastavnicima, studen-
tima i đacima iz redovne populacije, 
po čemu je i jedinstven. Osnivač i 
dirigent je Miodrag Miša Blizanac.

Svaka proba počinje i završava 
se molitvom Filareta Moskovskog, 
koja kaže: “Nauči me da se pravično 
odnosim prema svojima bližnjima, 
da nikog ne razgnevim i ne ožalo-
stim. Gospode, daj mi da budem 
oruđe tvoga mira, da tamo gde je 
mržnja sejem ljubav, gde je vređanje 
– praštanje, gde je razdor – slogu, 
gde je očajanje – nadu, gde je tama 
– svetlost, gde je žalost – radost. O 
Božanski Učitelju, nemoj nikad da 
mene teše, nego da ja druge tešim, 
nemoj da mene razumeju, nego da 
ja druge razumem i ne da mene 
ljube, nego da ja druge ljubim jer 
kad praštamo, onda nam se prašta, 
kad dajemo, onda dobijamo.” Svi 
članovi hora se trude da ispoštuju 
ova načela.
Kroz probe deca se uče da pravilno 
izgovaraju reči, da obogaćuju svoj 
rečnik i uče se lepom ponašanju, 
poštovanju različitosti, da pomažu 
jedni drugima, i kako da svoje 

slobodno vreme utroše na što 
bolje i kvalitetnije druženje. Reper-
toar obiluje bogatstvom, jer su 
zastupljene sve vrste duhovne mu-
zike, narodne, zabavne i pesme 
drugih naroda. Peva se na grčkom, 
ruskom, italijanskom i drugim je-
zicima. Jedna pesma je prevedena 
i na gestovni govor za osobe 
oštećenog sluha.

Kroz nastupe se razbijaju pred-
rasude o osobama sa invaliditetom, 
jer želimo da dokažemo da smo i mi 
ravnopravni deo ovog društva i da 
zajedno činimo jednu harmoniju, jer 
mi smo prvi ton na koji se nadovezuju 
ostali tonovi. Najznačajniji nastupi 
su nam u : Partrijaršiji, Matici srpskoj, 
Izvršnom veću Vojvodine, Grčkoj…

Da bi se sve ovo postiglo potrebno 
je uložiti dosta truda, vere, nade i 
ljubavi.

Jelica Mladenović
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VIŠEBOJ

ВИШЕБОЈ ОСИ И ОСТАЛИ
У заједничкој организацији Друштва за церебралну и дечију пара лизу Сомбор, Удружења 
дистрофичара Западнобачког округа Сомбор, и Удружења слепих Западнобачког 
округа Сомбор, је 16.09.2010. одржан вишебој у такмичењу особа са инвалидитетом 
и заинтересованих грађана. Надметало се у четири дисциплине: висећој кугли, шаху, 
пикаду, и бацању плочица. Дружење је протекло у пријатној атмосфери у присуству 
бројних такмичара на  пространој тераси сомборског хотела „Интернацион“. Ово, у 
Сомбору, већ традиционално дружење првенствено има за циљ упознавања грађана 
са особама са инвалидитетом. Утисци са тих сусрета су веома повољни на задовољство 
свих учесника. Фотографски апарати забележили су поједине детаље занимљивог 
вишебоја, као и телевизијске камере локалних ТВ станица.
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Dok se sunce lagano spremalo da ode na počinak, naša 
mala družina od trideset i pet putnika krenula je na put 
ka crnogorskom primorju. U autobusu je bilo živahno 
kao u košnici od pozdravljanja starih prijatelja i dečije 
vesele graje. Tu su se našla i neka nova lica, a sa radija su 
se čuli zvuci tamburice.
Na nebu se polako pojavio Mesec, taj stari lola u prat-
nji svoje svite, zvezda. On je obasjavao vozaču put da 
ne zaluta. Razgovor se 
polako utišavao, čula su 
se ravnomerna disanjа 
putnika. Poneki su ostali 
budni da uživaju u lepoti 
noćnog putova-nja. U 
daljini su se nazirale 
svetiljke kao svici. Prom-
icali su putevi, tuneli, 
gradovi, planinsko ste-
nje obasjano srebrnom 
mesečinom što im је 
davalo posebnu lepotu. 
Došlo je i jutro, nebe-
sko i morsko plavetnilo 
se sastavilo. Tako smo i 
stigli do željenog cilja. 
Sa nestrpljenjem smo 
ušli u hotel. Uzeli smo 
ključeve od soba, jedva 
čekajući da se bućnemo 

i rashladimo u morskoj vodi posle du-
gog puta.
Svako jutro nas je očekivalo ljubazno 
i nasmejano osoblje hotela. Na stolu 
su stajale razne đakonije. Pre doručka 
svako je mogao da uradi grupne vežbe 
na plaži sa fizioterapeutom u trajanju 
od pola sata za razgibavanje celog tela. 
Neki su priuštili sebi to zadovoljstvo 
da šetaju po vodi. A onda kupanje, 
plivanje, sunčanje, i sve to začinjeno sa 
velikom dozom šale i smeha. Uveče bi 
sledila večernja šetnja i izlasci. Mesta za 
izlaske je bilo u izobilju za svačiji ukus, 
duž celog šetališta.
Jedan dan je organizovano i krstarenje 
brodom na otvorenom moru u trajanju 
od sat vremena.
Uživali smo maksimalno deset dana, 
a onda je došao i dan našeg povratka 

kući. Svi smo se vratili osveženi i srećni, jer smo poneli 
lepe utiske sa jednog letovanja u Igalu.

Jelica Mladenović

UTISCI SA LETOVANJA
U IGALU
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МОЈЕ ЛЕТОВАЊЕ У 
ГРЧКОЈ

Ове године је испало како се нисам ни надао да би 
могло бити. Рецимо да сам негде у јуну сазнао да Савез 
ЦДП Србије ове године води наше чланове у Чањ.
Али и то је тако скупо да сам једноставно морао да 
одустанем од тога па таман да не идем нигде. Међутим 
ипак није тако јер увек се нађе неко решење. Па је 
тако и сад испало. Ови наши пријатељи из Панчева 
рекоше да ће они 26. 
jуна да иду за  Грчку 
па смо се договорили 
да с њима ја и мајка 
идемо на море.- Што 
се тога тиче није било 
никаквих проблема, 
зато што је све 
договорено баш онако 
како треба. И ја сам 
тако у петак 25. 6. увече 
отишао за Панчево код 
пријатеља, породице 
Милосављев. И хвала 
Богу све је то испало 
како треба.  Одморили 
смо се до неких 3 сата 
ујутру Тог 26. 6. било је 
негде око четири сата 
када смо кренули пут 
Грчке, пут мора. Морам 
рећи да нам је пут био 
добар. За неких десет 
сати путовања  стигли 
смо у Грчку, у место Паралија које је удаљено 70 км од 
македонско - грчке границе. 

Одмах при доласку у то место требало нам се 
некако снаћи у том, за нас, туђем свету. Шофер 
Драган  и његова жена изашли су и кренули у потрагу 
за станом, где ћемо становати следећих десет дана. У 
једном моменту испало је тако да треба да станујемо 
одвојено. Међутим то је оно што нам се никако није 
свиђало,  јер ако смо  дошли да будемо заједно 
онда ћемо бити заједно и готово. На крају, ипак, смо 
успели да нађемо баш  добар смештај у приземљу код 
једног деде. Био је то смештај са три велика кревета, 
кухињом и купатилом. То  нас је укупно коштало неких 
250 евра. Наравно да смо носили своју храну и сами 
је спремали. 

Е, сад да вам кажем и то да нам ни плажа није била 
далеко од стана, на неких 300 метара до песковите 

обале и са доста плићака за нас ОСИ те се могло 
купати  до миле воље. Ја и мој друг Дејан Милосвљев 
кад би ушли у воду знали смо да останемо чак и дуже 
од сат времена. Јесте да је то било отворено море, али 
опет нема онако немирних таласа као што их има у 
Чању. Тако да смо се купали баш  колко смо хтели. Е 
сад да вам кажем и то да смо ишли и у шетњу по месту 

Паралија. И могу рећи да ми се Паралија баш свидела. 
При обали су све куће на три спрата. Што значи  да 
то место живи од туризма  нарочито сад у  летње 
време. И за дивно чудо оно што је мене изненадило  
је да сам тамо  видео много нашег народа, Срба из 
Ниша, из Параћина,  из Београда... Чак сам упознао  
једног момка из Банатског Карловца, он са оцем живи 
у Грчкој и ради већ једанаест година. Ето ово је само  
доказ више да нас Срба свуда има. И треба да нас 
има. Све у свему Грчка Паралија је на мене оставила  
леп утисак  у сваком смислу. А то значи да ћу се овог 
летовања још дуго, дуго сећати, као и мој друг Дејан 
Милосављев. Јесте да нисмо имали фото апарат да  
нешто фотографишемо за успомену, но многе слике 
из Грчке остаће у мом и Дејановом сећању.

Ратко Бибић
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По правом летњем времену, Друштво за церебралну и дечију 
парализу из Сомбора је, 24. 08. 2010. на салашу свог члана 
Винка Лемића на Јосићком путу одржало још једну Ликовну 
радионицу. На пространој тераси наших љубазних  домаћина 
Винка Лемића и његових родитеља петоро наших чланова се 
дало на сликарски посао под будним руковођењем сомборске 
сликарке Сање Медић са којом смо успоставили одличну 
сарадњу на обострано задовољство.

Док смо ми вредно сликали сеоски бунар са ђермом, залазак 
сунца, грб фудбалског клуба Барселоне, кућног мезимца 
гусана Гају и сунцокрете домаћини су нас нудили кафом, 
соковима, пивом и неизбежним колачима.

Слику са гусаном оставили смо Винку за успомену на једно 
лепо летње дружење. Пред сумрак почели смо се лагано разилазити, богатији за још једно вредно сликарско 
искуство.

Жељко Канурић

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА НА САЛАШУ

MЕЂУСОБНО ТАКМИЧЕЊЕ

Друштво дечије и церебралне парализе Сомбор 
осмислило је 05. 08. 2010. такмичење између 
својих чланова у бацању плочица и пикаду. 
Просторија сомборског Дома пензионера тако-
звана Плава сала била нам је довољна за наше 
поподневно дружење. А колико смо били жељни 
дружења видело се јер смо се са великим жаром 
дали у бацање плочица и у бацање класичних 
пикадо стрелица и у гађање мете магнетним 
пикадом који се у такмичењима показао 
погодним за особе са инвалидитетом.

Снежанa Јулијанина асисенткиња и Стоја 
Ацина мама пажљиво су бележиле наше 
резултате. Уз хладне сокове и обавезну кафу 
чули су се шаљиви коментари упућени спретно – 
неспретним такмичарима, а и понеки добар савет 
за боље бацање плочица и стрелица. На крају 
тог успешног дружења сабрани резултати су 
потврдили да су најспретнији у бацању металних 
плочица  били: Утвић Злата 56 поена, Паштровић 
Терезија 53 поена, Стриковић Ернест 50 поена, 
Станичков Далибор 41 поен, Вујасиновић 
Стеван 39 поена....  Најбољим пикадо стрелцима 
доказали су се: Батало Душан 164 поена, Катанић 
Предраг 142 поена, Станичков Далибор 122 
поена, Вујасиновић Стеван 114 поена, Утвић 
Злата 112 поена... У гађању магнетним пикадо 
стрелицама прва три места освојили су Катанић 
Предраг 540 поена, Стриковић Ернест 360 поена 
и Станичков Далибор 200 поена. 

Жељко Канурић

НОВО У НАШОЈ СРЕДИНИ: ЦЕНТАР ЗА ТЕРАПИЈСКО 

ЈАХАЊЕ У ЛАГАНОМ КАСУ
Прошлог петка (3. септембра) Центар за терапијско, 
педагошко и рекреативно јахање посетили су чланови 
Друштва инвалида за церебралну и дечју парализу 
Сомбор-Кула-Оџаци. Циљ ове посете био је да се деца и 
родитељи, чланови друштва, упознају са активностима 
центра, те да проведу једно поподне у природи и 
дружењу са домаћинима. Гостима је представљен 
програм терапијског јахања, као и практичне радње на 
јахалишту, у седларнику и шталама, и рад са коњима. 
Сви су имали прилику да се друже са понијем Мазом 
и кобилом Гаетаном, а неки су се и прошетали на 
коњу. Центар за терапијско јахање у Сомбору ради од 
2009. године са циљем развијања и унапређења ове 
светски признате методе рехабилитације и рекреације. 
Захваљујући разумевању и гостопримству Средње 
пољопривредно - прехрамбене школе Сомбор, те 
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POETSKO VEČE
U Gerontološkom centru, 16. jula 2010. Društvo invalida za CDP Som-

bor je organizovalo poet-
sko veče. Ideja je bila da 
svako pročita ili izrecituje 
nekoliko pesama, tako 
da su svi učestvovali. 
Takođe smo imali pri-
liku da upoznamo jed-
nu simpatičnu i talen-
tovanu pesnikinju, Maju 
Milinović, novu članicu 
našeg društva. Ona nam 
je odrecitovala svoje tri 
pesme. Čitali smo pesme 
svih vrsta, od dečjih do ljubavnih, i vesele i tužne. Lepo smo se proveli. 
Druženje nije dugo trajalo, ali smo ipak uspeli malo da se ispričamo i 
zabavimo.

Julijana Kočiš

сарадњи са Коњичким клубом 
„Западна Бачка“, програм се изводи 
на теренима школске економије 
СППШ. Програм је подржан од стране 
града Сомбора и Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику и 
демографију, а прва група полазника 
успешно завршава основну обуку. 
Ово је, иначе, у нашој земљи једини 
пример сарадње између образовне 
институције и удружења грађана, 
окупљених око идеје да ову методу 
промовишу и имплементирају у 
нашој заједници. Драгоцен допринос 
извођењу програма даје и група 
волонтера, њих око двадесет. Госте 
из Друштва за ЦДП и остале присутне 
поздравиле су директорка СППШ 
Љубица Прибић-Јовичић, затим 
председница Друштва дефектолога 
Сомбор, а презентацију програма 
ТПР јахања водила је Јасмина Лекић-
Бељански, психолог и водитељка ТПР 
јахања. Гости и домаћини растали су 
са жељом да оваквих сусрета буде још. 
Водитељ овога центра је Горан Лекић.

Текс преузет из Сомборских новина

R I B L J I  P A P R I K A Š

Dobila sam zadatak, da malo imitiram 
novinara, te da napišem naš doživljaj 
u kuvanju ribljeg paprikaša tokom 
ovogodišnje somborske tradicionalne 
manifestacije „Somborski kotlić” gde je 
naše Društvo CDP Sombor dobilo jedan 
stol od organizatora i sponzora Turističkе 
organizacije grada Sombora.

E, u tom Somboru, stvarno ima svega 
na volju. Nije dosta što su se u pesmi 
opevale žene, pa vino, pa sokaci,  pa 
ženidba i udadba, pasulj i hladni bunari, 
nego godinama se riblji paprikaš u Som-
boru kuva po najvećoj julskoj vrućini. 

Ovo leto je ipak bilo malo drugačije, 
jer je i naše udruženje kuvalo paprikaš, 
doduše nismo se takmičili, ali smo ga kuvali. Kada se kuva paprikaš onda se normalno kuvaju i rezanci, naravno 
domaći, a domaći su bili zato što ih je naša sekretarica Tereza skuvala u svom domu. To veče nismo se zaustavili 
samo na paprikašu i rezancima nastavak je sledio uz hladno pivo. Moralo je biti piva, jer sladokusci kažu da riba 
mora tri puta da pliva, a zna se da u pivu pliva treći put. Kada su gotov paprikaš doneli na stol nismo se snebivali 
nego smo odmah navalili na šarane, rezance i ljutu papričicu ali zapravo ljutu. Baš se lepo jelo i najelo! Pojeli smo 
paprikaš, pojeli rezance, iscedili smo papričice u paprikaš, pa i pivo smo popili, a za sve to vreme komarci su jeli 
nas, al’ nas nisu cele pojeli.

Kako je veče odmicalo tako se i gužva smanjivala, a i muzika se menjala, pa mi malo stariji više nismo bili zain-
teresovani za glasniju muziku. I tako, punih stomaka, sa velikim ujedima od komaraca, počeli smo se razilaziti 
svako svojoj kući lepih utisaka. Miris dima i ribljeg paprikaša evo još osećam. Do sledeće prilike ostajte pozdrav-
ljeni od Stane Kronić.

S. Kronić
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Нови Сад је 24.07.2010. године био домаћин у 
Покрајинском такмичењу Савеза за дечију и церебралну 
парализу Војводине у висећој кугли. У спорту који је 
погодан за особе са инвалидитетом учествовало је чак 
осам екипа чланица Покрајинског Савеза   „СУНЦОКРЕТ“. 
У екипној конкуренцији пласман је био следећи:
1. Нови Сад                           104  бода
2. Зрењанин                          98
3. Апатин                                97
4. Суботица                           94
5. Сремска Митровица    92
6. Ковин                                  92
7. Сомбор                               90    
8. Панчево                             81 

ponedeljak, 28. jun 2010.

„ZLATNI GLAS“- SNEŽANA KOVAČ 

U organizaciji Pokrajinskog saveza za cerebralnu i dečiju paral-
izu „Suncokret“ u Apatinu je po treći put održana manifestacija 
„Zlatni glas“ na kojem su učestvovale osobe sa invaliditetom 
iz Sombora, Sremske Mitrovice, Novog Sada, Subotice, Vršca, 
Kovina, Pančeva i domaćina Apatina. Među osam pevača žiri je 
najviše glasova dao Snežani Kovač iz Sonte, članici apatinskog 
udruženja, drugo mesto osvojio je Ognjen Neškov iz Subotice a 
novosađanka Jelena Panić osvojila je treće mesto. Uručena je i 
specijalna nagrada najmlađem učesniku , jedanaestogodišnjem 
Mihajlu Radovanoviću iz Sremske Mitrovice.
   Svi učesnici „Zlatnog glasa“ zapravo su pobednici jer treba cen-
iti njihov entuzijazam i razdraganost i stoga ćemo nastojati da i 
dalje podržimo ovakve manifestacije – rekao je predsednik SO 

Apatin Milan Škrbić pozdravljajući prisutne.
   Ovo je treći put da se organizuje „Zlatni glas“, prvi put je održan juna 2006. a potom i 2007. Nakon toga usledila 
je pauza.  -Nastojaćemo da ovu manifestaciju  organizujemo svake godine- rekla je Lenka Bojić, direktorica apa-
tinskog Centra za socijalni rad koja je i osmislila ovu manifestaciju pre četiri godine.

Tekst preuzet iz Glasa komune

TAKMIČENJE U PIKADU
U organizaciji „ Suncokret“ Saveza za cerebralnu i 
dečiju paralizu Vojvodine u Pančevu je 29.08.2010. 
održano nadmetanje u pikadu.
Gosti iz drugih udruženja počeli su da pristižu još oko 
10 sati. Vrlo brzo dočekali smo sve goste koji su nas 
obradovali svojim dolaskom počevši od Zrenjanina, 
Sombora, Subotice, Sr. Mitrovice, Kovina, i naših 
dragih članova pančevaca. Nakon što smo ih ugostili 
i počastili da se osveže nakon puta počeli smo sastav-
ljati spisak takmičara za takmičenje bacanje pikada.  
Vrlo brzo počelo je takmičenje na čelu sa sudijom 
Draganom Milosavljev. Tokom takmičenja atmosfera 
je mogu slobodno reći bila napeta. Svako se trudio da 
svom društvu doprinese što veći broj poena. Tako je 
i bilo i prvo mesto osvojili su  gosti iz Sr.Mitrovice, na 

drugom mestu se našla Subotica , kao treće Kovin. Na četvrtom mestu je Zrenjanin, peto mesto Sombor i na 
poslednjem domaćini pančevci. Nakon podeljenih pehara majce su osvojili sa naviše osvojenih poena Meškov 
Ognjen iz Subotice, Batalo Dušan iz Sombora, i Garunović Ružica iz Sr.Mitrovice. Nakon podeljenih nagrada gosti 
su u prijatnom ambijentu restorana „Cile“ u Pančevu uživali u ručku. Sve to je zaslađeno tortom našeg sponzora 
„Anči kolači“ Pančevo. Oko 16 sati ispratili smo goste u želji za što bržom reprizom u nekom drugom gradu.

Predsednik Društva CDP Pančevo
Dejan Mošić
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Gordana Stojanović 

SUDAR SVETOVA

Bila sam veseli, nasmejani devojčurak, uvek optimistična, puna života i maštala o putovanju i mnogim 
drugim stvarima o kojima maštaju mladi. Međutim, kada sam bila srednjoškolka, nekako u dubini duše sam 
osećala da mi se nešto čudno, meni nepoznato, dešava, i da se moji snovi iz mašte neće ostvariti. I zaista, 
vrlo brzo sam se suočila sa istinom a ta istina je bila neizbežna mišićna distrofija. To saznanje je za mene bilo 
katastrofalno. U jednom trenutku mi se srušio čitav svet.

Posle dve godine očaja, povlačenja u sebe, izolacije od drugarica, simpatije, prijatelja... prihvatila sam 
gorku istinu i polako se vraćala u normalu. Shvativši da imam taj jedan život, koji nije tako dug, da bih mo-
gla da ga potrošim u bežanju od svih i same sebe, odlučila sam da ga proživim i organizujem kako najbolje 
umem i mogu. Moj, još uvek neugašeni optimizam, mi je u tome pomogao.

Nekako sa promenom svesti u meni, munjevitom brzinom su u mom životu, počele da se događaju lepe 
stvari, kao da je neko hteo da mi kompenzuje i nadomesti sve ono što mi s druge strane donosi moja 
doživotna i neizbežna saputnica - distrofija. Sretala sam divne ljude koji su mi pomogli da se relativno 
brzo zaposlim i radim posao u Udruženju distrofičara, koji me je istinski ispunjavao i da svojim savetima 
pomažem ljudima koji su bili u sličnoj situaciji. Nekako u istom periodu, čini mi se preko noći, kada sam se 
najmanje nadala, dobila sam stan. Niko nije bio srećniji od mene. Počela sam da razmišljam, kako ovaj život 
može da bude lep, pa čak i meni - osobi sa invaliditetom, koja je zbog nesigurnog hoda počela da koristi 
kolica. Samo četiri meseca po useljenju u stan, sreća mi nije okrenula leđa, desilo mi se nešto izuzetno lepo, 
što mi je promenilo život iz
temelja.

Jednog prolećnog dana, kao i obično, na svom radnom mestu primala sam stranke i trudila se da svakom 
izađem u susret i pomognem koliko mogu, da prenesim pozitivnu energiju, jer mi se činilo da je ona jako 
važna da čovek ostane svoj uprkos svim nedaćama. Među svim tim strankama, desio se neobičan sudar 
svetova. Prijatelj moga prijatelja, koji nisu uspeli da se čuju i sretnu, pojavio se na vratima Udruženja. Nakon 
par razmenjenih rečenica razišli smo se i svako je krenuo svojim putem, međutim, slučajno ili ne, počeo je 
da svraća skoro svakog dana, da me pozdravi, poveze kući - pošto je slučajno (?) tu prolazio, da sa društvom 
izađemo na muziku, izlet.. i to je trajalo par meseci. Bilo je to jedno iskreno pravo prijateljsko druženje - bar 
sam ja tako mislila. A onda se ispostavilo da moj Goran može da uradi i stvari koje nisu vezane samo za naš 
mali grad. Uspevao je da se kao čarobnim štapićem nađe u svim prilikama, odveze me u Beograd, iznenadi 
na aerodromu nakon mog povratka sa mora kad sam mislila da ću spavati na aerodromskoj klupi, nasmeje 
i kad mi do smejanja nije, da bude tu kad svi drugi zakažu...

Kada sam se zapravo zaljubila u njega... možda sam ga volela od samog početka a shvatila to kad je 
došao po mene sa jednog od mojih puteva, iz Leskovca u Beograd. Pozajmljenim fićom, tek izašao iz svoje 
III smene, nenaspavan, vozio je ceo dan, sačekao me, a onda cele noći sedeo za volanom u povratku kući. 
Posedovao je nešto što nisam osećala kod drugih, a to je poseban senzibilitet, ne samo prema meni već i 
prema drugim osobama sa invaliditetom, starim, bolesnim.

I evo nas posle pune 23 godine zajedno, plovimo sigurno nesigurnim vodama života. Ja sa sigurnošću 
mogu da kažem da sam uspešno organizovala svoj privatni i poslovni život, a Goran je bio moja podrška 
za svaku moju aktivnu uključenost u radu dveju organizacija osoba sa invaliditetom i sa njim mnogo lakše 
prevazilazim sve teškoće koje mi stvara moj invaliditet.

Šanse su pred nama, samo ih treba iskoristiti.

Priča Iz knjige OSI „NE TAKO OBIČNE PRIČE“
Centar za samostalni život invalida Srbije, 2008



Gordana Stanojevity

VILÁGOK TALÁLKOZÁSA

Egy vidám nevetős leányka voltam,mindég optimista, tele életkedvvel utazásokról álmodoztam és sok 
olyan dolgokról amelyekről a fiatalok álmodoznak. De amikor középiskolás voltam, a lelkem mélyén valami 
furcsa dolgot éreztem, nekem valami ismeretlen dolgot, és azt hogy az én fiatalkori vágyaim nem fognak 
valóra válni.És valóban, nagyon gyorsan szembesültem az igazsággal az elkerülhetetlen igazsággal a disz-
trófiával. Ez a tudat részemre katasztrofális volt. Egy pillanat alatt egy egész világ dőlt össze bennem .

Két év borzalom után, visszavonultság után, elkülönülés a barátnők szimpátiák után elfogadtam a keserü 
igazságot és lassan visszatértem a normális életbe. Felfogva azt hogy csak ez az eggy életem van, amely 
nem is olyan hosszú hogy szökésre használjam mindenki és magam elől is, elhatároztam hogy megszervez-
zem és átéljem életemet olyan módon ahogyan legjobban lehet és tudom. Az én még mindég nem kialudt 
optimizmusom ebben nékem sokat segitett. 

Valahogy egyidőben ahogyan az őntudatom megváltozott, villámgyorsan kezdtek életemben történni 
a szép dolgok, mintha valaki kompenzálni akarná és betölteni azt az ürt amit az életfogytiglani betegsé-
gem a disztrófia okozott. Sok jó emberrel találkoztam, akik segitettek abban hogy lehető leggyorsabban 
munkát kaptam, és a disztrófiától megbetegedettek egyesaületében dolgozhassak, ami teljessen betöltött, 
hogy tanácsaimmal hasonló problémákkal küzdő embereken segithetek. Kőrülbelül ebben az időben va-
lahogyan egy éjszakán keresztül, amikor ezt legkevéásbé vártam lakást kaptam.Senki sem volt boldogabb 
nálam. Arról kezdtem gondolkodni, hogy ez  az élet milyen szép is lehet, még nekem  mozgássérült szemé-
lynek is, aki bizonytalan járása miatt tolókocsit használt. Csak négy hónappal  a beköltözés után a szerencse 
nem hagyott el, valami nagyon szép dolog történt velem ami megváltoztatta életemet alapjába véve. 

Egy tavaszi napon, szokás szerin tfeleket fogadtam arra törekedve hogy mindenkinek segitsek, amen-
nyire csak tudok., hogy átvigyem azt a pozitiv energiát amim volt, mert tudtam hogy ez nagyon fontos 
hogy az ember leküzdhessen minden problémát.  Mindezek a felek kőzőtt akadt valaki akivel megtörtént a 
világok találkozása. Egy barátom barátja megjelent az egyesület ajtaján. Rövid szócsere után elindult min-
degyikünk a maga utján, de véletlenül vagy nem majdnem minden nap benézett hogy üdvőzőljön, haza-
vigyen, mert éppen véletlenül erre járt, hogy a társasággal kimenjünk zenét hallgatni, kirándulni… és ez 
igy tartott pár hónapig. Ez egy őszinte barátság és társalgás kezdete volt, legalább is ekkor ezt gondoltam. 

De ekkor kiderült hogy az én Gorán barátom olyan dolgokat is tud cselekedni amelyek nincenek csak 
a mi kisvárosunkhoz kötve. Sikerült néki mint varázspálcával külömböző helyzetekben megjelenni, mint 
hogy elvitt Beográdba, megvárt a reptéren amikor azt gondoltam hogy megérkezésem után a várótere m 
padján fogok hálni, hogy megnevettessen amikor nem volt nevetnékem, hogy itt volt amikor mások cser-
benhagytak… és amikor valójában beleszerettem… de lehet hogy szerettem magától a kezdettől fogva, 
de csak akkor fogtam fel amikor egyszer értem jött egy utazásomról visszatérve Leszkovácról Beográdba. 
Egy kölcsönkért fityóval miután kijött a harmadik váltásból, fáradtan álmossan egész nap vezetett, megvárt 
és utánna egész éjjal vezetett hazáig.  Valami volt benne amit másoknál nem éreztem és ez egy különleges 
szenzibilitás volt nála nem csak énirántam, de más mozgássérült iránt , és betegek és öregek iránr is. 

Itt vagyunk ma is teljes 23 év után, hajózunk biztosan az élet bizomytalan tengerén. Én magamról mond-
hatom azt hogy sikeresen szerveztem meg a privát és a hivatalos életemet is, és Gorán ebben mindég 
segitségemre volt ugymint két rokkantsérült szervezet munkájában való részvételemben is.és vele sokkal 
könyebben vészelem át a nehézségeket amelyek mozgássérültségemből származnak.

A lehetöségek mindég előttümk vannak. Csak ki kell használni őket. 

Elbeszélés a fogyatékoszággal élő személyek könyveböl “ NEM MINDENNAPI TÖRTÉNETEK “


