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Уводна реч,
У ГЕНу бр. 26 биће речи о 17. СЕС у
Суботици, и свему што се догађало, али и о
књизи РАЗУМ Раше Станојковића из пера
Марјана Радаковића. На крају и ин меморијам
Карлу Веребу.
Пријатно
Уредник
*

А ф о р и з м и НИКоле ЧД Пешића:
БАДАВА ТРАЖИТЕ ДЛАКУ У ЈАЈЕТУ
КОЈЕ ЈЕ МУЋАК!

ЕНИГМАТСКО ИЗДАВАШТВО
Традиционално, сваке године, на
Сусретима енигмата, Енигматски савез
Србије је додељивао признања за
енигматско издаваштво.
Прошле године такво признање
примио је Нишлија Марјан Радаковић
за издате књиге у претходном периоду
(Библиографија српске енигматике и
Анадиплозе).

*

ДА ЈЕ ЛЕПОТА ТОЛИКО БИТНА,
БОГ НЕ БИ УЗИМАО - САМО ДУШУ!
*

ИМАМ ОПРАВДАНИ РАЗЛОГ ЗА
ШТРАЈК ГЛАЂУ - НЕДОСТАТАК
ХРАНЕ!
*

КАД СЕ ДРУЖИШ СА БУДАЛОМ
НЕ ПРИМЕЋУЈЕ СЕ РАЗЛИКА!
*

ПОШТЕНА ЖЕНА СЕ УВЕК БОЈИ
ДА НЕКО НЕ НАИЂЕ!
*

ТРЕБА ОСУДИТИ СВЕ НЕЖЕЊЕ
ЗА ГЕНОЦИД
НАД НЕРОЂЕНОМ ДЕЦОМ!

Председник ЕСС Жељко Димовић уручује
признање Николи ЧД Пешићу

*

У ТРЦИ ЗА БОЉЕ СУТРА
СМРТ ЈЕ БИЛА БРЖА!
*

ЕВУ И АДАМА ЈЕ СПОЈИО НАГОН,
ЉУБАВ ЈЕ КАСНИЈЕ ИЗМИШЉЕНА!
***

http://blog.dnevnik.hr/nediljkonedic/oznaka/n-pei
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Ове године, на 17. СЕС у Суботици
ЕСС је
ПОВЕЉУ за енигматско
издаваштво доделио Нишлији Николи
ЧД Пешићу, аутору и приређивачу
књига „Енигморимићи“, „Срж“ и „Фез
загонетке“.
Председништво ЕСС је на седници
одржаној 18. августа одлучило да се у
будуће ово признање додељује по
постојећем Правилнику.
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Утисци са 17. СЕС

СХВАТАЊЕ ЖИВОТА

Сача Чолаковић, Светлана Јоргаћијевић,
Марјан Радаковић и Никола ЧД Пешић на Палићу

На 17. СЕС у Суботицу, у јутарњим
сатима упутисмо се нас тројица Нишлија. У
Београду нам се придружише Борани и
Београђани.
Стигавши у Суботицу, таксијем одосмо до
одредишта. На улазу у Студентском дому
дочека нас организатор Жељко, подели
нам поклоне и распореди по собама.
Упознасмо и љубазну домаћицу Светлану
Јоргаћијевић, која нас одведе до прве
самопослуге да купимо нешто од хране.
Енигматске
активности
су
текле,
углавном, по устаљеном програму, а нама
је као и увек био циљ - сусрет са старим
пријатељима и упознавање нових
и
договор о даљој сарадњи.
Од туристичких активности посебно
треба издвојити посету Градској кући и
обилазак града, одмор у оближњој Дудовој
шуми, те шетњу Палићем и незаборавни
обилазак винарије Звонко Богдан.
Подела признања и награда није имала
одговарајућу атмосферу. Било је извесних
грешака организатора (неприпремљеност
исл.), али се може толерисати, обзиром на
број људи у организацији.
Све у свему, било је ово још једно
успешно и лепо дружење са људима
сличног схватања света и живота.
Никола ЧД Пешић

ВЕСТИ:
Чланарину ЕСС за 2017. платили су
Никола ЧД Пешић, Марјан Радаковић и
Александар Нагорни.
*
Од ГО Медијана нису легла одобрена
средства за учешће на СЕС јер ЕСС није
отворио наменски рачун код трезора НБС.
*
Завичајном одељењу НБ Ниш предат је по
примерак књига „Енигморимићи“, „Срж“ и
„Фез загонетке“ Николе ЧД Пешића.
**
50 ЕНИГМАТСКИХ ГОДИНА
ЕСС је сваке године, на
Сусретима енигмата,
додељивао повеље за
енигматски стаж. Ове
године такво признање,
ЗЛАТНА ПОВЕЉА за 50 година
дружења
са енигматиком припала је
Нишлији Николи ЧД Пешићу.
Иако је грешком у
неким ранијим белешкама
стајало да је први свој рад
објавио 1968., провером у
архиви НБ недвосмислено
је утврђено да је то било
27. априла 1967. у „Гласу
омладине“ бр. 6.
Тај лист је наредне године на предлог
ЈБ Тита преименован у „Лист младих 68“.
**
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Радомир Раша Станојковић
РАЗ/УМ
– Ауторске загонетке –
Врање, 2016.
После четири збирке афоризама
у издању СКЦ у Нишу, Раша се
определио за збирку својих стихованих
загонетака.
Збирка
садржи 101
загонетку са решењима. Аутор се у
предговору
највише
захваљује
загонетачима Ниша који су први
почели да негују ауторску загонетку за
разлику од оних народних. Фестивал
ауторских загонетки у организацији
ЕК „Ниш“ (ФЕЗ-Ниш, 2005-2015) дао
је идеју Раши да се бави овом врстом
загонетака у количинама већим од
потреба самог конкурса.

Све те загонетке средио је аутор уз
подршку рецезента Николе ЧД Пешића
и публиковао у Врању 2016. године.
Марјан Радаковић
***

Карло Вереб у нишкој „Шаради“
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ИН МЕМОРИЈАМ
КАРЧИ – КАРЛО ВЕРЕБ
(1945-2017)
Вест о смрти Карла, 6. августа у
Смедереву, изазвала је непријатно
расположење међу нишким енигматама
чији је био пријатељ и сарадник близу
пола века.

У
рубрикама
„Енигматика“
у
листовима „Народне новине“ и
„Збивања“, које су уређивале нишлије,
сарађивао је и после одласка из Ниша.
Писма из Урошевца слао је у Ниш
сваког месеца, а из њих се види да му
живот у Урошевцу није био по вољи.
Почетком 1973. године јавља се из
Смедерева са јаком жељом да и даље
сарађује са Нишлијама. Већ од првог
броја листа „Шарада“ јавља се новим
енигматским
радовима.
Свако
окупљање енигмата Србије користио је
да би се дружио са нишким
енигматама.
Име Карла Вереба остаће достојно
обележено
у
историји
нишке
енигматике. Хвала му за све што је
урадио.

Карло и Ружена Вереб пред долазак
у Ниш (1970. јесен)

Убрзо по повратку из ЈНА,
Карло је започео нови живот у Нишу
почетком 1971. године, као радник ЕИ
Ниш. После шестомесечне обуке радно
је распоређен у погон ЕИ у Урошевцу.
Ниш је заволео као и своје родно
место. Друштво су му правили нишке
енигмате Поп, Радамант, Сами, Вист и
други. Био је радо виђен гост у
њиховим домовима.

Марјан Радаковић и Карло Вереб
(Смедерево 2011.)

М. Радаковић
***
Решење ребуса:. Кора храста
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