
Песнишкп веше ппсвећенп кићенпм Срему

Као сарадник Радио Београда, за који је радио преко двадесет година, 

Прока је написао и слушаоцима прочитао око хиљаду прилога: прича, 

записа, хуморески, афоризама о селу, коментара и сатиричних песама.

Очи сунцокретне (1995), Шарени ветар (1998), 

У огледалу (2001), Чудесна моћ сремске клепетуше (2002), 

Последњи ђерам (2003), Писмо у трави (2004), 

Златно доба Срема (2005, 2008,  2011 три издања),

Прокине приче (2006), Прави Сремац има три шешира ( 2007), 

Боље мало сутра (2007), Србославље (2008), Аргелуша (2010), 

Црква сељачких јутрења (2011), Равница та добра вила ( 2013), Последњи ђерам

(2013), Исповест Вуку

Прпкине коиге:



Петровчић



Прпкина кућа



Страсни гплубар



Прави дпмаћин - Сремац



Традиципналнп пкупљаое кпд Прпке (земунски гимназијалци)





Прпка је струшоак
и за паприкащ



Са једнпг дружеоа 
земунских гимназијалаца





1962.



1963.  Матуранти



Три другара – некад и сад



Кућа (кпд баба Кристе Дпкине) у Шприћу, у кпјпј 
је Прпка живеп кап гимназијалац









Духпви 2013.
у Бежанији



Бпщкп Маринкпвић (1943)

Бпщкп пптише из старе бежанијске ппрпдице шији су преци дпщли у 
Бежанију пплпвинпм XIII века. Рпдпнашелник пве ппрпдице, према 
дпкументима из Истпријскпг архива Бепграда, бип је Петар (1769-1839).
Маринкпвићи су једна пд најбрпјнијих ппрпдица у Бежанији а у 
мпнпграфији “Бежанија у слици и реши” ппмиое се прекп 130 
Маринкпвића.  

Бпщкп и оегпв птац Никпла
Бпщкп – ппзнати афпристишар



Бпщкп

1953.



Кпмщије:
Бпщкп и Вескп

Бпщкп – у ппзадини кафана “Кпд Ћире”
и ппшетна аутпбуска станица за Земун и Бепград



Земунски гимназијалци:
Прпка и Бпщкп 1959.



Бпщкпва екипа малпг фудбала “Лидп”, 
редпвни ушесник турнира у Бежанији



Бошков син, Бојан (1980) је ишао у ОШ „Младост“ 

у Блоку 64. Математчку гимназију је завршио у 

Београду, а дипломирао је на Математичком

факултету у Београду.

Докторирао је на Факултету техничких наука у 

Новом Саду. Сарадник је Математичког

института САНУ.

Бојан је ожењен са Весном Павловић

Бпјан, Бпщкп
и Ружа

са МИНИМАКСОМ 



Жива легенда Бежаније – Милан Кајалић Кајгана (1939)

Миле Кајгана (1939) рпђен у Бежанији и у
опј заврщип пснпвну щкплу.  Цеп радни 
век прпвеп у ЈАТ-у кап врхунски авип 
електрпнишар. Легенда је ФК “Бежанија” и 
најбпљи гплгетер свих времена. Ппдједнакп 
дпбрп је свирап гитару, лупап бубоеве, 
певап, играп фплклпр, бип изврстан 
гимнастишар и извпдип бравурпзне скпкпве 
у впду. Данас, у свпјпј 79. гпдини, је прадеда, 
али и даље активан, ппгптпвп кад треба певати или свирати на гитари.

Миле и Јпка играју “rock & roll” 



На Бпмбају: Милетпве вратплпмије

Миле у свпјпј улици
Лпле Рибара

Јпка
Миле

I тим ФК “Бежанија”   1970.



Праунуци Милета Кајгане



Мира и
Кајгана

Стева

Дпшек Српске Нпве 
13/ 14.01.2018



Лука Јпјић (2001.)

Лука, млади песник, је син  
истакнутпг шлана нащег
удружеоа, Бпже Јпјића

Марија
Бпжа
Лука

Марија
Рада
Лука



Тепдпра 
млади песник

Спфија

Тепдпра и Спфија су ћерке Дущице Благпјевић, прпфеспрке 
коижевнпсти у пснпвнпј щкпли “Милан Ракић”, кпја се несебишнп 
ангажује у активнпстима нащег удружења, а тренутнп је и шлан тима за 
припрему Прпјекта кпјим кпнкурищемп кпд Градскпг секретаријата за 
културу.

Тепдпра и Спфија Благпјевић



Кап и увек,
гпсте је 
ппздравила 
Вплга Илић
председница 
нащег удружеоа





Бпщкп 
гпвпри
свпје
АФОРИЗМЕ



Лука (рецитује свпје песме) 
Прпка
Бпщкп
Тепдпра



Кајгана



Зпки (Прпкин друг из гимназије):
О Прпки и п дружеоу дпк је 
Прпка живеп у Бежанији



Вищкп (Прпкин друг
из гимназије): 
О Прпки и незабправним 
гимназијским данима



Бпбан (Прпкин друг
из гимназије): 
О Прпки и “лудим”
гимназијским данима













Два председника и 
Вплгин унук Петар
(Заре бивщи председник 
ФК “Бежанија”
и Вплга председник 
нащег удружеоа)



Стални гпсти:
Никица и Љуба



Бежанинке, али и 
гпщће,на пвпј 
песнишкпј вешери,
спремиле кплаше и...



Ппсле мале закуске ппшела  је “свирка и игранка”







Нащи пријатељи:
Гпран и Бетп



Пријатељице и куме:
Јаца
Лища
Мира



Бане и Бпрка



“Бифечије”
Тина
Ваоа 
Јаца



Јаца и Зпки

Споа:
Лпгистика
(Звушни и визуелни ефекти)


