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Ko durutno 1965 bersh sebepi 
taro bare panja kola sine ki 
komuna Odjaci, o Rroma kola 

djivdindje pashe uzari len Dunav 
preselime tane ki lokalcija taro 
avdivesutno „Novo naselje“. Ko 
odova jek than, kova valjandja 
te ovol lokalcija basho nesavo 
vakti, dji kaj na arakhol pe olenge 
adekvatno beshipasko than, hem 
avdive da djivdinena ko pharo 
djivdipe, izoluime taro javer 
manusha taro javera minoritetija, 
djivdinena 107 Rroma. Odova 
ulavdive (izoluipe) em shukar 
dikholape ko odova te 66% 
taro manusha taro na formalno 
beshipasko than pashe uzaro 
Bogojevo, jek taro 9. beshipaske 
thana tari komuna Odjaci, naje 
olen sikavni, 13% naje olen 
fundono sikavnipe, 20% isi, a 4% 
isi olen agorishimi mashkaruni 
sikavni.

Basu ucho proceti taro manusha 
kola naje olen nisavo sikavutnipe, 
premalo phenipe Erzhebet 
Chonke, Ferenc Balog, Danijel 
Mishkovich thaj Agan Shepich 
direktno bagipe o shaipe taro 
beshipaske thana.

Phenen amenge kaj na sijam 
socializuime thaj amare ćhave 
na mangena te djan ko sikavne, 
a po but manusha tari komuna 
Odjaci na djanena ano save shaipe 
djivdinena. Bershencar po palal 
phenena amenge kaj ka anan reso 
taro amare beshipaske problemija 
numa khanchi a kerdjape ko 

odova. Panda djividna ko odova 
beshipasko than, kova khoni 
ko djane savo sebepi akharol 
„nevo“, bizi kanalizacija thaj 
panjeskiri mrezha thaj telefoni. 
Ko chachipe ko palune bersha o 
drom ko akava beshipasko than 
isi asfalti thaj svetlo, a isi duj 
chesme, numa odoleja alo ko 
reso jek tikno problemi koleja 
amen dikhajamen. Jek sar reso 
kova shukar dislokacija te odol ko 
aber beshipasko than phenena o 
manusha taro „Novo Naselje“.

Poidkeren o manusha so 
kerdje lafi ko lil „Nashe Novine“ 
inicijativa taro odjachko lokalno 
zor numa ko nakhlo vakti sine but 
hivajbe thaj odoleske na pachan 
ko sa akava. Mlo sa djivdipe 
sijuma ko „Novo naselje“ thaj 
shaj bi ačhovav akate panda. 
Numa sebepi taro terne manusha 
kola valjani te djivdinen ko po  
humano shaipe numa amen so 
djindindjam mle mangipastar ka 
ikljovav taro akava beshipasko 
than phenola Erzhebet Chonka 
kola isi jek „mangipe“.

Bi mangavaj te mlo nevo kher 
ovol ko Bogojevo. Te ovav pashe 
uzaroo mle Rroma. Bershencar 
djivdinava pashe uzaro akava than 
thaj na djanav sar bi djivdinavaj ko 
aver than. Amen po phare mangaja 
akava dji kaj o terne manusha 
but po kolaj shaj te sikljoven te 

djivdinen ko nevo beshipasko 
than phenela e Chonka.

Ako ovena ko shaipe te birinen 
i lokacija ani koja ka ovol plenge 
neve khera odova bi ovolaj 
Bogojevo phenol o Ferenc Balog, 
Danijel Mishkovich thaj Agan 
Shepich.

Em bahtalo reso ovolaj bi te sa 
akala familije taro „Novo naselje“ 
ovenaj ki lokacija ko Bogojevo. 
Nevo kher amen sare magaja 
numa valjani te djanol pe te taro 
khanchi valjani te djivdinol pe. 
Baro gendo tari amende kedola 
gunoja sek,sirovine thaj djanaja 
akava tereni. Djaipe ko avera 
thana ka ljol vakti te o manusha 
sikljovena pi amende  taro nevo 
beshipasko than . Darava kaj 
odova vakti shaj ovol po lungo 
thaj odola manusha te na mangena 
amen sar ple komshije.

Epilog taro akava phenipe te 
selinena pe 30 rromane familije 
ka djanol pe ko decembri akale 
bersheste. Komuna Odjaci 
koja dol infrastruktura ki 
lokacija ki gradjevinsko zona 
ka sufinansirinol o projekti 
kova kerol 950.000 evrija 15 
procentijencar. Valjani panda 
te dol pe phenipe te keren pe 
khera ekonomijake avlinjaja o 
Ministreumi tari finansije thaj EU. 
Ako da isi signalija kaj e „buti uli“ 
o manusha tao akave beshipasko 

than ko Bogojevo na pachan 
kaj olengo suno taro „kher te na 
mukhol pani“ te ovol chachipe.

Давне 1965. године, услед великих по-
плава које су захватиле општину Оџа-
ци, Роми који су живели на обали Ду-
нава пресељени су на локацију дана-
шњег „Новог насеља“. На том истом ме-
сту, које је требало да буде привремена 
локација док им се не обезбеди адеква-
тан смештај, и дан - данас, у крајње не-
хуманим условима, изоловани од већин-
ског народа и припадника других нацио-
налних мањина, живи 107 Рома. После-
дица те излваности  најбоље се огледа у 
чињеници да је 66 % становника нефор-
малног насеља надомак Богојева, једног 
од 9 насељених места општине Оџаци, 
неписмено,13 % има непотпуно основно 
образовање, 20 % основно, свега њих 4 
% има завршену средњу школу.

Висок проценат неписмених и лица са 
несвршеном основном школом, по речи-
ма Ержебет Чонке, Ференц  Балога, Да-
нијела Мишковића и Агана Шепића, ди-
ректна је последица просторне изолова-
ности и услова становања.

-Приговарају нам да се нисмо соција-

лизовали и да наша деца избегавају да 
се школују, а већина наших суграђана 
из општине Оџаци није свесна у как-
вим условима живимо. Годинама уназад 
обећавају нам решавање наших стамбе-
них проблема, међутим, по том питању 
ништа се није учинило. И даље живимо 
у насељу које је неко, ко зна због чега, 
назвао „новим“, без канализационе  и 
водоводне мреже и телефонских при-
кључака. Истини за вољу, у последњих 
годину дана пут у насељу је осветљен 
и пресвучен струганим асфалтом, а у 
функцију су стављене две чесме, мееђу-
тим,  тиме је решен само мали део про-
блема са којима се суочавамо. Једино 
одрживо решење је измештање  на дру-
гу локацију -  поручују становници „Но-
вог насеља“.

Подржавају саговорници „Наших но-
вина“ иницијативу оџачке локалне са-
моуправе, али  поучени искуствима из 
претходног периода, још су сумњичави 
да ће се то десити.

-Цео живот провела сам у „Новом на-

сељу“ и, што се мене тиче, ту бих, без 
обзира на све, могла остати. Ипак, због 
младих људи који заслужују да живе у 
хуманијим условима од оних у којима 
смо ми живели, добровољно пристајем 
да одем из њега - каже Ержебет Чонка, 
која има само један „услов“.

-Волела бих да мој нови дом буде у Бо-
гојеву. Да будем близу својих сународни-
ка. Годинама живим надомак овог места 
и не знам како бих се привикла на дру-
гу средину. За разлику од нас старијих,  
млађим  људима је лакше  да се при-
викну и уклопе у другу средину - каже 
Чонка.

Ако буду у прилици да бирају локације  
на којима ће бити  грађене њихове куће,  
Богојево  би изабрали  и Ференц Балог, 
Данијел Мишковић и Аган Шепић.

Најсретније решење би било да се све 
породице из „Новог насеља“ преселе на 
нове локације у Богојеву. Нови кров над 
главом је нешто што сви прижељкује-
мо, међутим, не треба сметнути са ума 
да се од нечег треба живети. У већини 

случајева се бавимо сакупљањем секун-
дарних сировина и овај терен нам је по-
знат. Одлазак у другу средину подра-
зумева период привикавања на околи-
ну која често на нас Роме гледа са подо-
зрењем. Бојим се да тај период привика-
вања не потраје дуже и да нас нова око-
лина не прихвати као своје нове комшије 
- каже Аган Шепић.

Епилог приче везане за пресељење 
30 ромских породица биће познат у де-
цембру месецу текуће године. Опш-
тина Оџаци која, је обезбедила инфра-
структурно опремљене локације у грађе-
винској зони, спремна је да суфинанси-
ра пројекат вредан 950.000 евра са 15 
%. Преостало је још да „зелено светло“ 
за изградњу кућа са економским дво-
риштима дају Министарство финансија 
и Европска унија. Иако постоје сигнали 
да  је то „готова ствар“, становници не-
формалног насеља у Богојеву још живе у 
неверици да ће њихов сан о „крову који 
не прокишњава“ постати  јава.

У. Меселџија

RROMA KOLA DJIVDINENA KO NAFORMALNO BESHIPASKO THAN PASHE UZARO BOGOJEVO PLE MAGIPASTAR MANGENA TE IKLJOVEN TAO LESTE

РОМИ НАСЕЉЕНИ У НЕФОРМАЛНОМ НАСЕЉУ НАДОМАК БОГОЈЕВА ДОБРОВОЉНО ПРИСТАЈУ ДА СЕ ИЗ ЊЕГА ИСЕЛЕ

Privremeno reso lungo pinda bersh!

Привремено решење дуго пет деценија 

Po buderi rromane familije mangea te neve khera oven olenge ko Bogojevo – Ucho procenti taro taro manusha kola naje sikavne thaj naje oljen 
agorishimi fundoni sikavni sebepi so na sine olen shukar beshipasko than zhaj sine izoluime.

Већина ромских породица изразила жељу да им нови дом буде у Богојеву – Висок проценат неписмених и лица са непотпуном основном 
школом последица просторне изолованости и нехуманих услова становања.
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Danijel Mišković Agan Šepić


