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није била првоаприлска шала
Саниран коловоз у центру Чоке

Учестале жалбе грађана и при-
јаве да коловоз у центру Чоке, у 
улици Маршала Тита, због вели-
ког броја ударних рупа, угрожа-
ва безбедност свих учесника у 
саобраћају, уродиле су плодом 
1. априла. Тога дана механиза-
ција и људство „Војпута“ из Субо-
тице санирали су сва оштећења 
на коловозу и пресвукли га новим 
асфалтним слојем. 

– Велики број грађана долазио 
је и жалио се на ударне рупе на 
путу у строгом центру, где поред 
путничких и теретних возила, сао-
браћа и пуно бициклиста, јер су ту 
продавнице, апотека, пекара, хо-
тел, Дом културe, а у непосредној 
близини је и зелена пијаца. Како је 
у питању државни пут друге кате-
горије и у надлежности је „Путева 
Србије“, звали смо их и иницирали да се ова деони-
ца што пре санира. Обећано нам је да ће то бити 1. 
априла, ако временски услови дозволе, и ево, пока-
зало се да није у питању првоаприлска шала, па су 

пут и прилази објектима за све учеснике у саобраћају 
сада безбедни, – изјавио је Борис Илић, директор ЈП 
Дирекција за изградњу општине Чока.

Н. Колунџија

Nem volt április elsejei tréfa
Úttestjavítás Csóka központjában

A polgárok többszöri panaszai és bejelentései, mely 
szerint Csóka központjában, a Tito marsall utcában az 
úttesten éktelenkedő kátyúk veszélyeztetik a közleke-
désben résztvevők biztonságát, meghallgatásra talált és 
április 1-jén a szabadkai Vojput gépei és emberei meg-
kezdték az úttesten keletkezett károk javítását, majd új 
aszfaltréteggel vonták be.

– Több polgár is panaszt tett már nálunk a központon 
áthaladó út rossz állapota miatt, melyen a személygépko-
csi- és teherforgalom mellett számos kerékpáros is köz-
lekedik, hiszen itt vannak az üzletek, a gyógyszertár, a 
pékség, hotel, Művelődési Ház, de a közelben van a zöld-
piac is. Mivel a szóban forgó út másodosztályú állami út 
és Szerbia Útjai Vállalat hatáskörébe tartozik, felhívtuk 
ezt a vállalatot, és kezdeményeztük ennek az útszakasz-
nak a mielőbbi javítását. Ígéretet kaptunk április elsejére, 
amennyiben az időjárási viszonyok megfelelnek, és lám 
nem áprilisi tréfa lett belőle. Az út és a létesítményekhez 
vezető bekötőutak most már biztonságossá váltak minden 
résztvevő számára a közlekedésben – jelentette ki Boris 
Ilić, Csóka község Építkezési Igazgatóságának igazgatója.

N. Kolundžija

настављена санација водоводне мреже
у чоки

Нове цеви и прикључци у улици Маршала Тита
Радници „Потиских водовода“ из Хорго-

ша и Јавног комуналног предузећа „Чока“ 
изводе радове на другој етапи санације во-
доводне мреже која обухвата замену старих 
азбестно-цементних цеви и нове прикључке 
за домаћинства и стамбене зграде. 

– После завршетка прве етапе санације 
водоводне мреже у Чоки, која је обухвати-
ла радове у улици Сутјеска, од Потиске до 
И.Л.Рибара и Иве Лоле Рибара од Сутје-
ске до Петра Драпшина, у укупној дужини 
од 1.334 метара, који радови су износили 
11.930.889,60 динара са ПДВ, започета је 
и друга етапа, – каже председник општине 
Чока Ференц Балаж. Према његовим речи-
ма друга фаза обухвата ове радове у улици 

Маршала Тита са парне и непарне стране 
од улице Вука Караџића до Потиске. Укупна 
дужина друге етапе износи 2.693 метара, а 
вредност радова, који ће трајати укупно два 
месеца, износи 13.724.826,30 динара са 
ПДВ. – Средства за обе етапе санације доби-

јена су од Владе Војво-
дине, а око трећине од 
укупног износа обезбе-
ђено је из властитих 
извора, из општинског 
буџета, – објашњава 
председник Балаж.

Он додаје да је про-
јектна документаци-
ја припремљена и за 
трећу етапу која обу-
хвата улице Бориса 
Кидрича, Палих бора-
ца (од Сутјеске до М. 
Тита) и улицу Братства 
и јединства, у дужини 
од 2.346 метара, као и 
за четврту етапу сана-
ције водоводне мре-
же, у улицама Моше 
Пијаде, Максима Гор-
ког, 9. Октобра и део 
Бранка Радичевића, 
чија дужина укупно из-
носи 3.392,80 метара. 

– Према новом на-
чину конкурисања, за 

трећу етапу санације, за коју је потребно 
обезбедити 17.320.546,00 динара, целоку-
пан износ затражили смо од Управе за ка-
питална улагања АП Војводине, док ћемо за 
четврту етапу, чија вредност је 25.423.175,04 
динара, поред властитог учешћа, за сред-
ства конкурисати и код Покрајинског секре-
таријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, – изјавио је председник општине 
Чока Ференц Балаж.                     Н. Колунџија

Csókán folytatódik 
a vízvezeték-hálózat felújítása 

Új csövek és csatlakozók a Tito marsall utcában
A horgosi Tisza menti Vízművek és 

Csóka Kommunális Közvállalat dolgo-
zói a vízvezeték-hálózat felújításának 
második szakaszát végzik, amely felöle-
li a régi azbeszt és cement csövek cseré-
jét és új csatlakozók beszerelését a ház-
tartások és a lakóépületek részére. 

– Csókán a vízvezeték-hálózat fel-
újításának első szakasza befejeződött, 
amely felölelte a munkálatok végzé-
sét a Sutjeska utcában, a Tisza mente 
utcától az I. L. Ribar utcáig és az I. L. 
Ribar utcában, a Sutjeska utcától a Petar 
Drapšin utcáig, melynek hossza összesen 
1334 méter volt, és a munkálatok költsé-
ge ÁFÁ-val együtt 11.930.889,60 dinárt 
tett ki. Megkezdődött a munkálatok má-
sodik szakasza is – mondta Csóka köz-
ség elnöke, Balázs Ferenc. Elmondása 
szerint a második szakasz ugyanezeket 
a munkálatokat foglalja magába a Tito 

marsall utca páros és páratlan oldalán, a Vuk Karadžić utcától a Tisza mente 
utcáig. A második szakasz hossza összesen 2693 méter, és a két hónapig 
tartó munka 13.724.826,30 dinárba fog kerülni ÁFÁ-val együtt. Mindkét 
szakasz felújításához szükséges eszközöket Vajdaság Kormányától kaptuk, 
de a teljes összeg egyharmadát saját forrásokból biztosítottuk, vagyis a köz-
ségi költségvetésből – magyarázta Balázs Ferenc. Hozzátette még, hogy a 
harmadik szakaszhoz már elkészítették a tervdokumentációt, amely felöleli 
a Boris Kidrič, az Elesett harcosok (a Sutjeska utcától a Tito marsall utcáig), 
valamint a Testvériség-egység utcát 2346 méter hosszúságban. Emellett a 
vízvezeték-hálózat felújításának negyedik szakaszához szükséges tervdoku-
mentációt a Moša Pijade, Makszim Gorkij, Október 9. és a Branko Radičević 
utca egy részére, melynek hossza összesen 3.392,80 métert tesz ki. 

– Az új pályázási feltételek szerint a felújítás harmadik szakaszához, 
melyhez 17.320.546,00 dinárt kell biztosítani, a teljes összeget Vajdaság 
AT Kapitális befektetések Igazgatóságától kértük, míg a negyedik szakasz-
hoz, melynek értéke 25.423.175,04 dinár, saját hozzájárulás mellett eszkö-
zökért pályázunk a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdé-
szeti titkárságnál – jelentette ki Csóka község elnöke, Balázs Ferenc.

N. Kolundžija

Санација водоводне мреже у улици Маршала Тита
A vízvezeték-hálózat felújítása a Tito marsall utcában

Balázs Ferenc, 
Csóka község elnöke 

Ференц Балаж, 
председник општине Чока

Санирање ударних рупа у центру Чоке
Kátyúzás Csóka központjában
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Újabb kihelyezett konzuli fogadónap
Csókán március 31-én is-

mét átadhatták a honosítási 
kérelmeiket az érdeklődők a 
Móra Ferenc Magyar Műve-
lődési Egyesület székházá-
ban. Magyarország Szabadkai 
Főkonzulátusának munka-
társai a csókai CMH Iroda 
munkatársának, Fehér Rená-
tának a közreműködésével 80 
kérelmet vettek át. A jövőben 
is szerveznek kihelyezett kon-
zuli fogadónapot, amennyi-
ben igény lesz rá.            H.N.

Још један пријемни дан конзуларне испоставе
У седишту Културно-уметничког друштва „Мора Ференц“ заинтере-

совани грађани су 31. марта поново могли да предају своје захтеве за 
држављанство. Сарадници суботичког Генералног конзулата Републике 
Мађарске су са Ренатом Фехер, сарадницом ЦМХ канцеларије, преузели 
80 захтева. Пријемни дани ће и убудуће бити организовани, уколико се за 
то укаже потреба.                                                                                      Х.Н.

Ускоро нови под у омладинском дому
у остојићеву

Оштини Чока одобрен је крајем марта 
још један пројекат за санацију Омладин-
ског дома у Остојићеву код Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину у изно-
су од 230.000 динара. Пројекат под нази-
вом „Лепши кутак за омладину“ односи се 
на санацију пода у Омладинском дому који 
је у лошем стању и за циљ има побољша-
ње услова за рад сеоске и школске омла-
дине и културно-уметничких друштава који 
ту салу користе за своје активности.

Предвиђено време за реализацију 
овог пројекта, према речима координа-
торке пројекта, чланице Општинског већа 
задужене за образовање, спорт и омла-
дину Мелинде Шеган, је од 1. јула до 1. 
септембра 2015. године. „Драго ми је да 
смо добили прилику да наставимо са ра-
довима на уређењу нашег Омладинског 
дома које смо започели у 2013. години 
санацијом дела са свлачионицама за 
децу захваљујући Министарству за др-

жавне управе и локал-
не самоуправе. Сада 
ћемо уз подршку По-
крајинског секретарија-
та за спорт и омладину 
коначно успети да за-
менимо трошни под и 
побољшамо услове за 
сва удружења, органи-
зације и осталу омла-
дину и мештане нашег 
села који већину својих 
манифестација органи-
зују управо на овом ме-
сту“, поручила је она. 
Након што се одстрани 
стари под и очисти от-
падни део, на то место 
поставиће се нове ке-
рамичке плочице.

И. Кертес

Rövidesen új padló
a tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthonban

A Tartományi Ifjúsági és Sporttit-
kárság március végén jóváhagyta a 
tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthon padlóza-
tának felújítására kidolgozott, 230.000 dinár 
költségvetésű projektet. A Szebb sarkot a fia-
taloknak elnevezésű projekt célja jobb felté-
teleket biztosítani a falusi és a tanuló ifjúság, 
valamint a művelődési egyesületek számára.

A munkálatok 2015. július 1-jén kezdőd-
nek, és szeptember 1-jén fejeződnek be. 

A projekt koordinátora, Melinda Šegan, 
a Községi Tanács oktatással, sporttal és if-
júsági ügyekkel megbízott tagja elmondta, 
hogy az Ifjúsági Otthon felújítása 2013-ban 
kezdődött az öltözők rendbetételével. Idén a 
tönkrement padlózatot cserélik le kerámia-
lapokra. Ez közérdekű munka, hiszen az 
összes egyesületi, ifjúsági és egyéb rendez-
vényt itt szervezik.

Kertész I.

нове саднице стабала 
на територији наше општине

Községünk területén új facsemete-ültetvények
Csóka község Építkezési Igazgatósága 

március közepén a Csóka és Zenta közöt-
ti út mellett 200 kőrisfa-csemetét telepített 
azért, hogy felújítsa a valamikori kiserdőt, 
ugyanakkor visszaállítsa szélmentes övezeti 
és hótorlaszok kialakulását megakadályozó 
funkcióját.

Községünk Építkezési Igazgatósága a 
csókai szeméttelep talajának helyreállítása 

érdekében 200 szibériai szilfát ültetett, mert 
ez az egyedüli fafajta, amely az ilyen jellegű 
földben fejlődni tud.

Márciusban 50 hársfa-csemetét ültettek 
el a Tisza mente utca üres telkének szélén, 
hogy Csóka polgárainak természetes árnyé-
kot biztosítsanak e területen megrendezésre 
kerülő számos rendezvény alkalmával.

Kertész I.

OбаВештеЊе
Министарство пољопривреде и заштите животне средине обаве-
штава све носиоце пољопривредних газдинстава, који су уписани 
у Регистар пољопривредних газдинстава, да ће се куповина товних 
свиња вршити најкасније до 30.04.2015.године.
Списак кланица, рокова плаћања као и све додатне информације 
могу се пронаћи на сајту општине Чока: www.coka.rs 

éRTesÍTés
A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium értesíti a bejegyzett me-
zőgazdasági termelőket, hogy a hízósertéseket 2015. 04. 30-ig vásárolják fel.
A vágóhidak jegyzéke, a fizetési határidő és minden egyéb információ 
megtalálható Csóka község honlapján: www.coka.rs

Расписан је ЈаВни конкУРС за финансирање пројеката 
традиционалним црквама и верским заједницама из буџета 
општине Чока за 2015. годину у износу од 2.000.000,00 (два 
милиона) динара. Конкурс је расписан од 9.4.2015. до 8.5.2015. 
Све додатне информације можете пронаћи на сајту општине 
Чока: www.coka.rs 

nyÍlT pályázaT jelent meg a történelmi egyházak és 
vallási közösségek projektumainak községi támogatására. A 2015. 
évben Csóka község költségvetésében 2.000.000 (kétmillió) dinárt 
különítettek el erre a célra. A pályázati anyagot 2015. április 9-étől 
május 8-áig lehet benyújtani. A pályázattal kapcsolatban további 
információ található Csóka község honlapján: www.coka.rs

Gördülékenyen folyik a kérelmek átadása
Предаја захтева се динамично одвија

Садња и обнова шумице
Fásítás és a kiserdő felújítása

ЈП Дирекција за изград-
њу општине Чока средином 
марта посадила је 200 ста-
бала јасена у циљу обна-
вљања некадашње шумице 
на путу између Чоке и Сен-
те и враћања њене функци-
је као ветрозаштитног поја-
са и спречавања снежних 
наноса.

Дирекција за изградњу 
наше општине такође је у 
циљу рекултивације депони-
је у Чоки засадила 200 ста-
бала сибирског бреста, једи-
не врсте која успева на ова-
квим типовима земљишта.

У марту је посађено и 50 
стабала липе на ободу пра-
зног плаца у Потиској улици 
како би се обезбедио при-
родан хлад за становнике 
Чоке приликом одржавања 
многобројних манифеста-
ција на овом простору.

И. Кертес

Омладински дом у Остојићеву
A tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthon

Сарадња 
Јп Дирекције за изградњу општине чока

и Волонтерског центра чока
ЈП Дирекција за изградњу општине Чока, на основу пројекта обнове 

старог парка у Чоки, извршило је редовну садњу тј. обнављање предви-
ђених врста дрвећа у сарадњи са волонтерима.

– Волонтерском центру је 18. марта стигао захтев од стране ЈП Дирекције 
за изградњу са идејом да се реализује садња према пројекту ревитализа-
ције старог парка. У реализацији акције учествовали волонтери су Михаљ, 

Бојан, Давид, Божидар, 
Наташа и Силвестер. 
У петак, 20. марта, смо 
се окупили испред про-
сторија ОЈ Центра за 
социјални рад у 14 ча-
сова, пренели биљке и 
алат до места садње, 
па приступили сад-
њи. Волонтери су кроз 
кратку презентацију 
упознати са врстама 
које су посадили, – ре-
као је Владимир Ште-
ванов, координатор.

Д.Тењовић

Az Építkezési Igazgatóság Közvállalat és
az Önkéntes Központ együttműködése

Az Építkezési Igazgatóság Közvállalat felkérte az Önkéntes Központot, 
hogy aktivistái vegyenek részt a városi parkban tervezett faültetésen. A fiata-
lok örömmel tettek eleget a kérésnek. A munkaakcióra március 20-án délután 
került sor. Ez az akció is része volt a park megújítási munkálatainak.

D.Tenjović
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XXIII Седница
Скупштине општине чока

XXIII Седница Скупштине Општи-
не (СО) Чока одржана је 13. марта у 
малој сали општине Чока. Овај пут 
седница СО Чока имала je пет тачака 
дневног реда и након што је усвојен 
записник са претходне седнице, из-
гласан је Предлог Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације канала К-1 
подсистема „Нови Кнежевац“ регио-
налног система за снабдевање водом 
Баната на територији наше општине.

Наиме, Јавно водопривредно пре-
дузеће воде Војводине обратило се 
председнику oпштине Чока са захте-
вом за израду Плана детаљне регу-
лације овог канала и уз захтев доста-
вило и информације о локацији овог 
канала. Реконструкција и доградња 
магистралног канала К-1, који служи 
за снабдевање водом за наводњава-
ње пољопривредног земљишта у ка-
тастарским општинама Црна Бара и 
Врбица довела би до стварања усло-
ва за повећање приноса најважнијих 
пољопривредних култура.

На седници је такође усвојен Пре-
длог Одлуке о утврђивању доприноса 
за уређивање грађевинског земљи-
шта којом се прописује поступак обра-

чуна и наплата доприноса за уређива-
ње грађевинског земљишта, утврђују 
се зоне и врсте намена објекта, износ 
коефицијената зоне и намене, крите-
ријуми, износ и поступак умањивања 
доприноса за уређивање грађевин-
ског земљишта и слично. Износ до-
приноса рачунаће се решењем о из-
давању грађевинске дозволе тако што 
се основица коју чини просечна цена 
квадратног метра станова новоград-
ње у општини Чока, према послед-
њим објављеним подацима од стра-
не Републичког завода за статистику, 
помножи са укупном нето површином 
објекта који је предмет градње и са 
коефицијентом зоне и коефицијентом 
намене објекта утврђеним овом одлу-
ком.

Потом је изгласан и Извештај о 
раду СО Чока, изабраних радних тела 
и комисија које је именовала СО, од-
носно извештај о раду председнице 
СО, Мирјане Марјанов, секретарке 
Драгане Шалбот Пакашки и стручне 
службе у 2014-ој години. Током 2014. 
године СО је одржала осам редовних 
и две свечане седнице.

И. Кертес

Csóka község képviselő-testületének
XXIII. ülése

Csóka község képviselő-testületének 
(KKT) XXIII. ülését március 13-án, a köz-
ségi hivatal épületének kistermében tartot-
ták, melynek napirendjén öt pont szerepelt. 
Az előző ülésen készült jegyzőkönyv elfo-
gadása után határozat-javaslatot szavaztak 
ki a Bánát vízellátására szolgáló regionális 
rendszer Novi Kneževac alrendszerében 
községünk területén húzódó K-1-es csa-
torna részletes rendezésére vonatkozó terv 
kidolgozására.

Ugyanis a Vajdaság Vizei Vízgazdálko-
dási Közvállalat kérelemmel fordult Csóka 
község elnökéhez, e csatorna részletes ren-
dezésére vonatkozó terv kidolgozása érdeké-
ben, és a kérelemhez csatolta e csatorna el-
helyezkedésére vonatkozó információkat is. 
A K-1-es magisztrális csatorna felújítása és 
kibővítése, amely Feketetó és Egyházaskér 
kataszteri községekben a mezőgazdasági 
földterületek öntözéséhez szükséges vízellá-
tásra szolgál, a legfontosabb mezőgazdasági 
kultúrák hozamának növelését biztosító fel-
tételek létesítéséhez vezetne.

Emellett az ülésen elfogadták még a 
Telekrendezési járulék meghatározásáról 

szóló határozat-javaslatot, mellyel előírják 
a telekrendezési járulék elszámolásának és 
megfizettetésének eljárását, meghatározzák 
a zónákat és a létesítmények rendeltetési 
fajtáit, a zónák és a rendeltetések koeffici-
ensének összegét, a telekrendezési járulék 
csökkentésének kritériumait, összegét és 
eljárását és hasonlókat. A járulék összegét, 
az építkezési engedély kiadásáról szóló 
végzés alapján számolják ki, oly módon, 
hogy az alapot, amely Csóka községben, az 
újonnan épített lakások négyzetméterének 
átlagára, a Köztársasági Statisztikai Intézet 
legutóbb közzétett adatai alapján megszo-
rozzák az építés tárgyát képező létesítmény 
nettó területével valamint a zóna koeffici-
ensével és a létesítmény rendeltetésének e 
határozattal meghatározott koefficiensével.

Ezután elfogadták Csóka KKT mun-
kájáról szóló jelentést, a KKT elnökének, 
Mirjana Marjanov munkajelentését, a KKT 
titkárának, Dragana Šalbot Pakaški és a 
Szakszolgálat 2014-es évi munkajelenté-
sét. A KKT 2014 folyamán nyolc rendes és 
két díszülést tartott. 

Kertész I. 

Műtrágyázás kézi erővel

A csókai határban az enyhe napsütéses tavaszi időjárás el-
lenére még mindig jelentős területeket borít belvíz. Csóka és 
Tiszaszentmiklós között az átázott réti földekre még jó ideig 
nem ajánlatos traktorral rámenni, ezért a termelők egy része 
a hagyományos kézi műtrágyaszóráshoz folyamodott. Fel-
vételünkön a csókai Milorad Brankov nyugdíjas hat holdas 
búzatábláján vödörből szórja a nitrogéntartalmú műtrágyát, 
mint mondta, a vetés negyed részét tartósan károsította a bel-
víz, amely jelentős terméskiesést okoz az idén.                    GJ

Falubúcsú volt 
Tiszaszentmiklóson

Опрему у дечјем вртићу сачињава одговара-
јући намештај и друга опрема потребна за орга-
низацију живота, васпитања, образовања и неге 
деце. Ова опрема прилагођена је захтевима за 
организацију васпитно-образовног рада са децом 
предшколског узраста и дужини њиховог боравка 
у вртићу. Како се у боравак деце подразумева и 
исхрана, самим тим неизоставно је истаћи колико 
је неопходно водити рачуна да простор у коме се 
припрема храна буде одговарајући. Имајући то у 
виду, дотрајали намештај у кухињи, коју заједнич-
ки користе основна школа и предшколска устано-
ва, замењен је новим, модерним и функционал-
ним кухињским елементима.                             Д.С.

A gyermekkert felszerelését a gyermekek életé-
nek, nevelésének, oktatásának és ápolásának meg-
szervezéséhez szükséges megfelelő berendezés és 
egyéb felszerelés képezi. Ezt a felszerelést az oktató-
nevelő munka megszervezésének követelményeihez 
alkalmazzák. Mivel a gyermekek az intézményben 
való tartózkodásuk alatt étkeznek is, külön hangsúlyt 
kell fektetni arra, hogy a helyiség, melyben előkészí-
tik az élelmiszert, megfeleljen a követelményeknek. 
Az általános iskola és az iskoláskor előtti intézmény 
által közösen használt konyhában az elhasználódott 
berendezést új, korszerűbb és funkcionálisabb kony-
hai berendezéssel cserélték fel.

Padén is megemlékeztek
az 1848–49-es szabadságharcról

Csakúgy, mint az elmúlt esztendőkben, az idei évben 
is kopjafadíszítéssel és ünnepi műsorral emlékeztek meg 
a padéiak a szabadságharcról. Március 15-én reggel nyolc 
órai kezdettel celebráltak misét a padéi katolikus kápolná-
ban elhunyt harcosainkért, melyet a temetőben lévő kop-
jafa megáldása és megkoszorúzása követett. Az eseményt 
Pintér Patrícia zárta le Koncz Zsuzsa: Ha én rózsa volnék 
című dalával.

A megemlékezés délután négy órakor folytatódott, 
amikor is a Takáts Rafael Kultúrkör által szervezett 
ünnepi műsor elkezdődött. A körülbelül 45 percig tartó 
előadás során fellépett a Haranga asszonykórus, a padéi 
tűzoltó zenekar, elhangzott két szavalat, zárásként pe-
dig Mészáros Attila, a kultúrkör elnöke frissítette fel a 
jelenlévők ismereteit a szabadságharcról történelmi ösz-
szefoglalójával.

A műsor végeztével a fellépőket és jelenlévőket egy-
egy pohár üdítővel, itallal vendégelték meg.                  PP

József napján falubúcsú volt Tisza-
szentmiklóson. A búcsú napján nagyon sok 
elszármazott vendég jött vissza szülőfalujába. 
Az ünnepi szentmisét Koncz Tibor plébános 
celebrálta. Tiszaszentmiklóson ennek az ün-
nepélynek az utóbbi időben leginkább a val-
lási jellege maradt fenn, hiszen évekig ez a 
faluünnepély Katalin-napkor volt megtartva, 
az utóbbi néhány évben a templom védő-
szentjének nevenapján kerül megünneplésre. 

Dienes Brigitta

A szanádi Kis hableány Gyermekkert
Az enteriőr és a berendezés korszerűsítése

Вртић „Мала сирена“ Санад
Уређење ентеријера и замена дотрајалог намештаја

бацање вештака руком
Упркос пријатном и сунчаном пролетњем времену, у 

чоканском атару се на многим обрадивим површинама 
задржала велика количина надземне воде. На проква-
шену ритску земљу, између Чоке и Остојићева, још дуго 
неће моћи да уђу трактори. Због тога су се неки про-
извођачи одлучили да прехрану обаве на старомодан 
начин, ручно. На снимку је пензионер из Чоке Милорад 
Бранков, који на својој парцели од шест јутара прехра-
њује жито бацајући вештак из ведре. Каже да је четвр-
тину усева трајно оштетила надземна вода, што ће се у 
великој мери одразити на овогодишњи род.                  Г.Ј.
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чајеви „Маквала“ тражени и преко океана
Творац падејске фабрике лековитог 

биља „Мента“, Лазар Олушки, после 
одласка са њеног чела, пре 25 година, 
основао је у Чоки властито предузеће за 
производњу и прераду лековитог биља 
„Маквал“. У почетку се углавном откупљи-
вало лековито биље од произвођача из 
северног Баната, да би се временом све 
више окретало и властитој производњи 
менте, камилице, мелисе, морача, белог 
слеза и другог лековитог биља, од чега 
су се у погонима „Маквала“ производили 
природни чајеви. 

– Данас са 100 стално запослених и 
по потреби, сезонским радницима, орга-
низујемо производњу лековитог биља на 
1.000 хектара ораница у северном Бана-
ту, чије поднебље погодује његовом узго-
ју, – говори генерални директор „Маквала“ 
Мирко Олушки, који је посао преузео од 
оца Лазара. За кратко време постали су 
препознатљиви и значајни партнери ре-
номираних фармацеутских и прехрамбе-
них фирми у земљи и иностранству, међу 
којима посебно место заузима „Мартин 
Бауер“ из Немачке. 

– Основни концепт нашег развоја је да 
све радимо за потрошаче и купце који-
ма нудимо потпуно природне производе. 
Управо смо у поступку ресертификације 
и добијања сертификата највишег стан-
дарда у производњи и безбедности хране 
ФССЦ 22000 који обухвата контролу це-
локупног процеса производње, – износи 
податке Мирко Олушки. Он каже да „Ма-
квал“ има заокружен процес, од примарне 
пољопривредне производње, до финали-
зације и паковања, чиме обезбеђују висок 
квалитет, јер производе сировине за фи-
налне производе. 

– Купцима нудимо пет категорија чаје-
ва подељених у групе, од „simply” пакова-
ња примереног тренутној економској си-
туацији, који се и поред квалитетних си-
ровина могу купити за тридесетак динара, 
преко „all-natural“ чајева, све траженијих 
воћних и ексклузив чајева међу којима су 
најтраженији мента и камилица са дехи-
дрираним медом или зелени чај са мели-
сом, дивља трешња са јогуртом ... Ту су 
и функционални чајеви за мршављење и 
друге врсте са сертификатом Министар-
ства здравља, а за тржиште су 
све интересантнији и чајеви од 
органски произведеног биља, 
чију производњу уводимо, – 
каже Мирко Олушки. 

Поред домаћег тржишта 
„Маквал“ своје чајеве извози 
у земље бивше Југославије, 
Европске уније, Америку, Кана-
ду и Аустралију. 

– У прекоокеанским земљама 
у питању су такозване „етничке“ 
продавнице наших исељеника 
који желе да купцима понуде 
производе из отаџбине. За ча-
јеве се интересују и ондашњи 
трговци, али ни када би се сви 
произвођачи лековитог биља у 
земљи удружили, не би могли 
да задовољимо потребе нијед-
ног великог ланца продавница у 
Америци, – предочава Олушки. 

Говорећи о производњи лековитог 
биља он каже да је битно да се води ра-
чуна о плодореду, како би се сачувало од 
болести и штеточина, придржавајући се 
агротехничких мера. Употреба хемијских 
препарата је строго контролисана и кори-
сте се само средства дозвољена у ЕУ. 

– Морамо водити рачуна и која биљна 
култура је засејана на суседним њивама, 
јер производња лековитог биља се не од-

вија у изолованим систе-
мима, па ветар може да 
донесе неке недозвоље-
не препарате и средства 
којима комшија прска 
своју парцелу. Из године 
у годину стандарди ква-
литета су све виши, па 
оно што је рађено пре 30 
и више година, данас не 
би могло да нађе купца. 
То је дефинисано као 
култивисана интегрална 
производња, где се све 
што се произведе налази 
у систему у коме је све 
од првог корака искон-
тролисано, – изјавио је 
Мирко Олушки.

Н. Колунџија

A Macval teái az óceánon túl is keresettek
Lazar Oluški, a padéi Menta vállalat 

egykori igazgatója 25 évvel ezelőtt Csó-
kán saját üzemet alapított Macval néven. 
Kezdetben csak vásárolta a gyógynövé-
nyeket, majd egyre nagyobb területen 
kezdett el foglalkozni menta, kamilla, 
méhfű, édeskömény, fehér mályva stb. 
termesztésével.

Mirko Oluški, a Macval vezérigazga-
tója elmondta, hogy jelenleg száz állandó 

és szükség esetén 
szezonmunkáso-
kat foglalkoztatva 
mintegy 1000 hek-
táron termesztenek 
gyógynövényeket. 
Fontos partnerei 
lettek több neves 
hazai és külföl-
di gyógyszer- és 
élelmiszergyárnak, 
ezek közül is ki-
emelkedik a né-
metországi Martin 
Bauer.

– Fogyasztó-
inknak és part-
nereinknek teljes 
egészében termé-

szetes termékeket kínálunk. Jelenleg 
folyamatban van a FSSC 22000 élelmi-
szerbiztonsági szabvány szigorú előírá-
saihoz történő alkalmazkodásunk, ami 
a teljes termelési folyamat ellenőrzését 
szabályozza – mondta Mirko Oluški. 

A Macval a termelés teljes folyamatát 
önállóan végzi: a gyógynövények ter-
mesztésétől a feldolgozáson keresztül a 
csomagolásig. 

– A vásárlóinknak kínált teáinkat öt 
csoportba soroltuk, a legegyszerűbbek-
től (és legolcsóbbaktól) az egyre kere-
settebb gyümölcs- és exkluzív teákig. Ez 
utóbbiak közül a dehidrált mézes men-
ta- és kamillatea, a méhfüves zöldtea, a 
joghurtos vadcseresznyetea a legkereset-
tebb. Vannak fogyást segítő és különböző 
gyógyteáink is. Egyre inkább keresik a 
biotermesztett növényekből készült te-
ákat, ezért igyekszünk áttérni erre a ter-
mesztési módra – közölte az igazgató.  

A hazai piac mellett a Macval szállít 
teát a volt Jugoszlávia tagállamaiba, az 
EU-ba, Amerikába, Kanadába és Auszt-
ráliába is.

– A tengerentú-
lon főleg a „nem-
zetiségi” boltok 
árusítják terméke-
inket, vagyis az in-
nen kivándoroltak 
boltjaiban találha-
tók meg, és főleg 
az innen elszárma-
zottak vásárolják. 
Az ottani kereske-
dők is érdeklődnek 
termékeink iránt, 
sajnos ha az orszá-
gunkban működő 
összes gyógynö-
vény-feldolgozó 
összefogna, akkor 
sem tudnánk ki-
elégíteni a nagy 

amerikai üzletláncok igényeit 
– mondta Oluški.

A gyógynövénytermesztéssel 
kapcsolatban az igazgató el-
mondta, hogy mi mindenre kell 
odafigyelni: a vetésforgóra, a 
vegyszerekre, sőt még a szom-
szédos parcellákon folyó terme-
lésre is. A követelmények egyre 
szigorúbbak, az egész termelési 
folyamat ellenőrizve van.

N. Kolundžija

Mályvaszüret Bánátban
A napokban a tiszaszentmiklósi határban, nem messze a hódegyházi halastótól 8-10 

férfi és nő egy sorban le-lehajolt, és a földből gyökércsomókat húzott elő. A földes, 
majdnem sáros gyökerekről lerázták a földet, és sorban lerakták 
a szántásra. Mindezen műveletet egy negyven év körüli férfi fel-
ügyelte, a gazda, Zoran Ostojić kíváncsiskodásunkra elmondta, 
hogy a napszámosok, vagy inkább órabéresek (egy euró órabé-
rért dolgoznak) az ekével húzott barázda mentén fellazult mály-
vagyökereket szedik ki a fölből. Hazaszállítás után szárítják, 
majd szorgos kezek tisztítják, és kockára vágják a fehérmályva 
gyökerét, amelynek kilójáért 6,5 eurót adnak a viszonteladók, 
akik házhoz mennek a gyógynövényért. Egy holdon 400-600 
kiló mályvagyökér terem. A mályva szereti a nedvességet, de 
a napot is, ezért a tavalyi időjárás csak részben kedvezett a ter-
mesztésének.                                                                           GJ

Вађење слеза у банату
Ових дана смо у остојићевачком атару, недалеко од јазовачког рибњака, за-
текли неколицину људи, 8-10 мушкараца и једну жену. Сагињући се из земље 

су извлачили дугачко корење. Блатњави корен пун 
земље су отресавши ређали на ораницу. Радове је 
надгледао четрдесетогодишњи газда Зоран Осто-
јић, који нам је испричао да се корен изорава плу-
гом, а затим га из земље ваде надничари, који раде 
за један евро по сату. Корен белог слеза се са њиве 
носи кући на сушење, након ког се добро очисти и 
исече на коцке. Тако припремљена, ова лековита 
биљка код накупаца, који долазе на кућну адресу, 
вреди 6,5 евра по кили. На јутру земље роди од 
400-600 килограма белог слеза. Слез је биљка која 
изискује влагу, али и сунце, те је прошла година де-
лимично одговарала њеном узгоју.                       Г.Ј.

Kapa és lézeres sorközművelő gép
A gyógynövények gyomtalanításá-
ra az elkerülhetetlen kapa mellett a 
Macval  rendelkezik korszerű gépek-
kel is, mint például a hatsoros lézer-
vezérlésű sorközművelő eszköz, ami 
képes megkülönböztetni a gyomot a 
gyógynövénytől.
– Néhány évtizeddel ezelőtt még én 
vezettem a lovat, apám pedig tartotta 
a háromkéses ekekapát, így irtottuk a 
gyomot – emlékszik Mirko Oluški.

поред мотика и ласерски шпартачи
Поред незаобилазне мотике у су-

збијању корова на њивама под леко-
витим биљем, у „Маквалу“ поседују и 
најсавременију механизацију, попут 
шесторедног шпартача са ласерским 
навођењем главе, која разликује коров 
од лековите биљке. – А само пре не-
колико деценија водио сам коња, док 
је мој отац управљао плугом, са три 
мотичице, како бисмо уклонили коров 
са њиве, – присећа се Мирко Олушки.

„Чоканска хроника“ представља успешне привреднике A CsókAi krónikA bemutAtjA A sikeres vállAlkozókAt

Генерални директор „Маквала“ 
Мирко Олушки 
Mirko Oluški, 

a Macval vezérigazgatója

A kapa ma is fontos talajművelő eszköz
Незаобилазне мотике на парцелама под лековитим биљем

Нови живот за падејску „Менту“
A padéi Mentában új élet kezdődik

„Маквал“ купио падејску „Менту“
После погона у Чоки и Новом 

Кнежевцу, преузели смо и погон 
„Менте“ у Падеју. Тамо дуго година 
ништа није рађено и неопходно је да 
се машине и сва опрема репарирају, 
оспособе, набави нова и да се „Мента“ 
врати у живот. Желимо да вратимо 
производњу лековитог, зачинског и 
ароматичног биља на њиве падејских 
паора, јер су они признати као врсни 
познаваоци и произвођачи. Потражња 
домаћих и светских потрошача за тим 
производима и здравом храном је у 
порасту, а то је и њихова шанса, – каже 
први човек „Маквала“ Мирко Олушки.

A Macval megvásárolta a padéi Mentát
– A csókai és a törökkkanizsai részleg után 

a Menta vállalat padéi üzemét is átvettük. Ott 
már néhány éve nem dolgoznak, a gépeket és a 
felszereléseket javítani kell, és újakat is kell vá-
sárolni. Szeretnénk, ha a padéi mezőgazdasági 
termelők földjein újra megjelennének a gyógy-, 
fűszer- és aromanövények. E termékek iránt az 
egész világon egyre nő a kereslet, ez egy nagy le-
hetőség a termelők számára − mondta a Macval 
első embere.
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Csóka adott otthont a KMV körzeti döntőjének

A tanulók két kategóriában: beszédművészetben és az 
irodalmi vetélkedőben önálló írott művekkel versengtek. 
A beszédművészeti vetélkedő bíráló bizottsága Erdélyi 
Ilona nyugalmazott magyartanár, Banka János színművész 
és Kónya Sándor versénekes voltak, míg az irodalmi 
vetélkedő bíráló bizottsága: Tóth Lívia újságíró, a Hét Nap 
főszerkesztő-helyettese, Martonosi Klára magyartanár és 
Juhász Attila magyartanár, a tartományi művelődési titkárság 
segédtitkára. 

A csókaiak közül továbbjutottak: Csipak Noémi (Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta), 
Csipak Levente (Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégium, Zenta) Dupák Fanni (Zentai Gimnázium), 
Elek Dabis Csilla (Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola, 

Csóka) Gonclik Ákos (Vegyészeti-Élelmiszeripari 
Középiskola, Csóka). A házigazdák ezúttal is 
minden részletre odafigyeltek, és a jegyzetfüzetek, 
tollak mellett még könyveket is ajándékoztak a 
résztvevőknek. 

A továbbjutók ajándékait, a könyveket és a CD-ket a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet biztosította.                           H.N.

Уметничко такмичење 
средњошколаца у чоки

Поезија, препеване песме, уметност говора могли су се 
чути на 48. Уметничком такмичењу средњошколаца, окружни 
ниво, у Хемијско-прехрамбеној средњој школи. На такмичењу 
је било око 50 ученика који су дошли из Аде, Сенте и Чоке.

Такмичаре су из области уметности говора оцењивали 
Ердељи Илона, професор мађарског језика у пензији, 
глумац Банка Јанош и уметник Коња Шандор, а из области 
књижевности Тот Ливиа, новинарка, професори мађарског 
језика Мартоноши Клара и Јухас Атила. Међу такмичарима 
из Чоке, који су се пласирали на даље такмичење, су Чипак 
Ноеми, Чипак Левенте, Дупак Фани, Елек Дабис Чила и 
Гонцлик Акош.                                                                    Х.Н.

Meseelemzés Csonti Melindával
   A csókai Szivárvány 
óvoda adott otthont 
annak a továbbkép-
zésnek, melyet Csonti 
Melinda hódegyházi 
származású, Felsőhe-
gyen élő tanítónő, népi 
iparművész, a Népmű-
vészet Ifjú Mestere 
tartott az érdeklődő 
óvónőknek és peda-
gógusoknak március 
30-án és április 1-jén. 
A szakmai találkozó 
témája a Népmesék 
elemzése volt. A mese 
szimbólumvilágába 
való betekintés, a sze-
replők és meseelemek 
boncolgatása igazán 
felkeltette a résztve-
vők érdeklődését, és 
más szemszögből is-
merhettek meg egy-
egy mesét.         

Á.O.

ПУ „Радост“ Чока
Стручно усавршавање васпитача

Одлучујући фактор у утицају деч-
јег вртића, као институције, на развој 
и учење предшколског детета нису 
програмске активности, саме по себи, 
и средства путем којих се остварују, 
организована у одговарајућу средину, 
већ особа која је посредник између 
ње и детета, утичући на његов однос 
према својој средини, подстичући га 
на богату и разноврсну активност или 
га ограничавајући. У циљу што ква-
литетнијег рада са децом, васпитачи 
перманентно усавршавају свој рад, 
присуствовањем на семинарима који 
су уско везани за рад са најмлађима. 
У Суботици је одржана трибина са 
темом „Добра играчка“, у организа-
цији Удружења васпитача Војводине 

и ПУ „Наша радост“ из Суботице, где 
су присуствовали и васпитачи из ПУ 
„Радост“. Овај скуп организује се већ 
20 година и окупља запослене у пред-
школским установама из целе Војво-
дине. Циљ овог окупљања је стручно 
усавршавање, размена идеја и ства-
рање стандарда и квалитета „Добре 
играчке“. На овом једнодневном ску-
пу, учествовало је 17 предшколских 
установа и око 250 васпитача, меди-
цинских сестара и стручних сарадни-
ка, којима је скуп и намењен. Поред 
изложбе играчака које су израдили 
васпитачи, учесници су присуствова-
ли и теоријским предавањима.

У Кањижи је за васпитаче органи-
зован једнодневни семинар са темом 

„Музичке игре као део од-
растања и учења“, који су 
водиле Силвана Грујић и 
Маријана Милошевић из 
Београда. Кроз разне му-
зичке игре васпитачи су 
упознати како да користе 
рану музичку стимулацију 
кроз певање, играње, слу-
шање и свирање у циљу 
развоја ритма, музикално-
сти, координације, мотори-
ке, сензорних способности 
и социјализације.           Д.С.

Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény, Csóka

Nevelők szakmai továbbképzése
Az iskoláskor előtti intézményekben a 

gyermekek fejlődésére a legnagyobb ha-
tással a nevelők vannak. Munkájuk egy-
re magasabb szintre emelése céljából a 
nevelők folyamatosan képezik magukat, 
sok szemináriumon vesznek részt.

A csókai Öröm IEI munkatársai részt 
vettek Szabadkán a Jó játék elnevezésű 
tanácskozáson. Ezen az egynapos ren-
dezvényen 17 intézményből mintegy 
250 nevelő, egészségügyi dolgozó és 
szakmunkatárs volt jelen. Megtekintet-

ték a játékkiállítást, és elméleti oktatá-
son is részt vettek.

A nevelők jelen voltak Magyarkani-
zsán a Zenés játékok, mint a fejlesztés és 
oktatás részei elnevezésű szemináriumon 
is. Itt a zenehallgatásnak, a zenélésnek, 
az éneklésnek, a táncnak a gyermekek 
ritmusérzéke, mozgáskoordinációja, mu-
zikalitása, szocializációja fejlesztésében 
játszott nagyon fontos szerepéről hallgat-
hattak ismertetőt.

D.S.

анализа народних бајки
са чонти Мелиндом

У Предшколској установи „Радост“ у Чоки 30.3 и 
1.4. организован је семинар „Млади мајстор народне 
уметности“, који је одржала васпитачица и уметник Чонти 
Мелинда. Тема семинара била је анализа народних бајки. 
Симболи, свет бајки, анализа ликова заинтересовали су 
све присутне.  

Színielőadások Padén
Március során két szí-

nielőadásnak is otthont 
adott a Takáts Rafael 
Kultúrkör. Első alka-
lommal, március 25-én 
Két karodban – Ahogy 
Radnóti Miklós szeretett 
címmel láthattak színjá-
tékot a padéiak a Kosz-
tolányi Dezső Színház 
két tagjának, Béres Már-
tának és Mészáros Gá-
bornak az előadásában.

Második alkalom-
mal, március 29-én, vasárnap a kultúr-
körbe látogatók a topolyai Mara amatőr 
színtársulat előadását láthatták Finito, 
avagy a magyar zombi elnevezéssel, a 
Művelődési és oktatási központ társ-

szervezésében. Az érdeklődők többsé-
gét mindkét esetben inkább a fiatalabb 
generáció alkotta, de felnőtték is szép 
számban megjelentek.

Pintér Patrícia

A továbbképzésen részt vevők egy csoportja Csonti Melindával
Део групе са Чонти Мелиндом

Tojásfestés 
Csipet csapat módon

Hagyományápoló húsvéti tojásfestés volt 
Kanizsamonostoron

Április 4-én, szombaton a kanizsamonostori 
kultúrotthonban immár másodjára szervezték meg 
a húsvéti tojásfestést. Közel negyven gyerek és 
majdnem annyi felnőtt szorgoskodott, készültek a 
közelgő ünnepre. A magukat Csipet csapatnak ne-
vező feketetói fiatalok és a Petőfi Sándor Magyar 
Művelődési Egyesület közös programjára a szom-
szédos faluból is szép számmal érkeztek. 

A műhelymunkán számos húsvéti dekorációt, 
asztaldíszt is készítettek a hímes tojások mellett, 
így várták az ünnepet. Ezt a szombati napot ügyes-
ségi játékokkal is gazdagították, természetesen a 
húsvét jegyében.                                               H.N.

Szorgoskodnak a kicsik és a nagyok

Az irodalmi vetélkedő továbbjutói a zsűrivel
Најуспешнији такмичари из области књижевности

Irodalmi, beszédművészeti és megzenésített versek hangzottak 
el a XLVIII. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének körzeti 
döntőjén Csókán, a Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskolában. 
A környező iskolákból, Adáról, Zentáról és Csókáról mintegy ötven 
diák versengett a továbbjutásért. 

A beszédművészeti verseny továbbjutói a zsűrivel
Најуспешнији такмичари из области уметности говора
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Immár negyedszer az ország legjobbjai
A csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola fodrász tanulói a XIX. or-

szágos fodrászversenyen a tizennégy iskola versenyzői között is a legjobbak, 
I. helyezést értek el.

Az iskola végzős fodrásztanulóin év-
ről évre március tájékán 
úrrá lesz a szokásosnak 
mondható lázas készü-
lődés, tervezgetés. A ta-
nárnő, Kothenc Éva el-
mondása szerint, számá-
ra a verseny előkészüle-
tei már sokkal hamarabb 
elkezdődnek. „A tanév 
folyamán különös figye-
lemmel kísérem a diák-
jaimat, hogyan dolgoz-
nak, milyen ambícióik 
vannak, és folyamatosan 
azon munkálkodom, 
hogy kihozzam belőlük 
a legjobbat.” Ez sikerült 
az idén is, hiszen Vince 
Valentina, Tárnoki Zsa-
nett, Sokolov Tamara és 

Solymosi Lehel képviselték az iskolát 
Mitrovicán március utolsó hétvégéjén, 
irigylésre méltó eredménnyel. A csókai 
csapat Kothenc Éva és Savić Jelena ta-
nárnők, valamint Török Tibor igazgató 
kíséretében serlegekkel, diplomákkal 
és sok elismeréssel együtt tért haza.

Solymosi Lehel, Kothenc Éva tanít-
ványa első helyezést ért el női hajvágás-
ban, második helyezést a frizura-kreá-
ciókban. Az iskola második helyezést 
érdemelt ki a női frizurák készítésében, 
míg az iskola az összesített eredmények 
alapján az országban 3. helyen vég-
zett, ami szintén kimagasló eredmény. 
Balázs Ferenc községi elnök örömét 
fejezte ki, hogy nem csak az iskola, de 
városunk hírnevét is öregbítették a di-
ákok és felkészítőik. Gratulált a csókai 
csapatnak, és hasonló sikereket kívánt 
nekik az élet minden területén.        H.N.

прво и друго место
за чоканску средњу школу

на 19. Републичком такмичењу фризера одржаном у Сремској Митровици 
27. и 28. марта, Хемијско-прехрамбена средња школа поновила је свој успех у 
односу на прошлу годину.

бесплатан превоз и уџбеници за ђаке
Разговор са директором средње школе Тибор Тереком

кад је реч о бесплатним уџбеницима, шта 
то конкретно подразумева?

– Ученицима који се упишу у први разред 
обезбедићемо бесплатне уџбенике, који ће се на 
крају школске године враћати у библиотеку, и на 
тај начин остати и за будуће генерације. Насто-
јаћемо да обезбедимо уџбенике за други и трећи 
разред, то је један процес који треба да заживи.

такође, појавила се идеја о бесплатном 
превозу. о чему се, заправо, ради?

– Од ове школске године успели смо да у са-
радњи са локалном самоуправом, која је имала 
слуха за нашу школу, обезбедимо бесплатан 
превоз за ученике на територији општине Чока. 
То није велики број ученика, али нама значи. 
Ово је, заиста, предиван гест локалне самоу-
праве јер ћемо на тај начин изаћи у сусрет роди-
тељима који нису у могућности да то обезбеде.

С обзиром на предлог министра просвете 
да се, скоро у свим средњим школама, смањи 
број одељења, каква ће бити ситуација у чо-
канској средњој школи?

– Док не добијем неки званичан 
допис, ја нећу одступати од онога 
што смо зацртали, а то су смерови: 
техничар за заштиту животне 
средине и женски фризер, на српском 
и мађарском језику. У супротном, сви 
ће бити благовремено обавештени.

М.М.И.

Ingyenes utazás
és tankönyvek

Török Tibor, a csókai Vegyészeti-
Élelmiszeripari Középiskola igazga-
tója ismertette a következő iskola-

évre vonatkozó, diákokat érintő újdonságokat. 
Az igazgató elmondta, hogy az első osztályba 
indulók ingyen kapják a tankönyveket. Ezeket 
év végén visszaadják a könyvtárba, így azok 
megmaradnak a következő évek elsőseinek. 
Igyekeznek majd ilyen lehetőséget biztosítani 
a felsőbb osztályok tanulói számára is.

Az önkormányzat támogatásával sikerült 
elérni azt, hogy a község településeiről bejáró 
tanulók ingyen utazhassanak. Ez nagy segítség 
lesz a szülőknek.

Az új iskolaévben a tervek szerint a 
környezetvédelmi technikusi szak és a női 
fodrász szak nyílik, szerb és magyar nyelven. 
Ha az Oktatásügyi Minisztérium változtat ezen, 
akkor az érintetteket idejében értesítik.

M.M.I.

Ференц Балаж, Јелена Комљеновић, Терек Тибор, Ева Котхенц,
Тамара Соколов, Валентина Винце и Шољмоши Лехел

A serlegekkel és diplomákkal hazatérve

Ученик шољмоши лехел освојио је 
прво место у категорији степенастог ши-
шања и креације фризуре и друго место у 
укупном пласману, док је сама школа, од 
14 школа учесница, заузела златно  друго 
место у укупном пласману.

 На свечаном пријему победника у сред-
њој школи, директор Терек Тибор је угостио 
награђене ученике, професоре и председ-
ника општине Ференца Балажа. Тим сред-
ње школе састојао се из ученика: шољмо-
ши лехела, тарноки Жанет, Валентине 
Винце, које је предано припремала профе-
сорка праксе ева котхенц, и тамаре Соко-
лов, која се спремала уз сугестије профе-
сорке Јелене комљеновић.

„За 12 година бити четврти пут први у 
Србији у категорији шишања, велика је 
ствар. Зато честитам од свег срца учени-
цима и професорима“, истакао је директор 
школе. Председник општине се придружио 
честиткама нагласивши да је постигнути 
успех одраз рада, талента и квалитета.

М.М.И.

Húsvéti kézműves foglalkozás 
a Takáts Rafael Kultúrkörben

Április 1-én, szerdán délután 
három órai kezdettel húsvéti kéz-
műves foglalkozást tartottak a pa-
déi Takáts Rafael Kultúrkörben. 
Az eseményen megközelítőleg har-
minc gyerek vett részt. A foglalko-
zás során a gyerekeknek lehetősé-
gük volt tojástartó nyuszit, csibét, 
kosárkát és tojás alakú hűtőmágnest 
készíteni. Ezen felül természetesen 
tojást is festett mindenki. A gyere-
keknek alkalmuk volt kipróbálni az 
írókával való mintaírást, valamint 
a tojásfestés természetes módját, a 
hagymával való színezést és leve-
lekkel való mintázást.

A foglalkozást Komáromi 
Róbert, Mészáros Gizella és 

Pintér Patrícia vezették. Az esemény körülbelül két óra hosszáig 
tartott, és a gyerekek az utolsó percig kiélvezték azt. Akadtak, akik 
még a pakolás, takarítás közben is nekikezdtek valami elkészítésének.

A szervezők véleménye szerint a foglalkozás sikeres volt, és remélik, 
hogy a későbbiekben legalább ilyen eredményesen és legalább ilyen 
érdeklődésre számot tartó eseményeket tudnak létrehozni.             PP

Ускршња радионица 
 културном кругу „такач Рафаел“

Културни круг „Такач Рафаел“ из Падеја организовао је у среду, 
1. априла ускршњу радионицу, на којој је учествовало око тридесеторо 
деце. На активности, коју су водили Комароми Роберт, Месарош 
Гизела и Пинтер Патриција, деца су фарбала јаја, израђивала корпице, 
држаче за јаја, магнете за фрижидер.                                               П.П.

Húsvéti kellékek készítése
Ускршње припреме

Терек Тибор, директор Хемијско-прехрамбене средње школе
Török Tibor, a Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola igazgatója

прескакањем ватре дочекивали лазареву суботу
Мештани Остојићева традиционално су и ове го-

дине, пред ускршње празнике, прескакањем ватре 
дочекивали Лазареву суботу. У петак, 3. априла на 
углу Милетићеве и Синђелићеве окупио се велики 
број Остојићевчана, међу којима је, као по обичају, 
било највише деце која су прескакала ватру и на тај 
начин наставила дугогодишњу традицију у овом селу.

Овај обичај обележили су и чланови КУД „Др Тихо-
мир Остојић“ који су сплетом игара увеселили њихо-
ве суграђане, а потом их и позвали да им се придру-
же у Ужичком колу.

Према старим обичајима уочи Лазареве суботе 
или Врбице када почињу ускршњи празници, 
прескакањем пламена протерује се зло и болест и 
тестира храброст деце. Овај обичај посебно се негује 
у Војводини, а у Остојићеву се сваке године окупља 
све већи број становника. Искуснија омладина 
прескакала је већи пламен и своју косу заштитила 
капама, док је онима који прескачу по први пут под 
јачим пламеном понекад захваћена и обрва или 
прамен косе и тиме остала краткотрајна успомена 
на овај несвакидашњи обичај.

И. Кертес

Tűzugrálással 
várták

Lázár szombatját
A tiszaszentmiklósiak a hagyomá-

nyokhoz híven tűzugrálással várták 
a húsvéti ünnepkörhöz tartozó Lázár 
szombatját. Pénteken este sok felnőtt 
és gyerek gyűlt össze a Miletić és 
Sinđelić utca sarkán. A megjelenteket 
a Dr. Tihomir Ostojić ME néptánccso-
portja szórakoztatta. 

A gyerekek és fiatalok régi szokás 
szerint tüzet ugráltak. A néphit szerint 
ezzel űzik el a rosszat és a betegségeket.

Ezt a hagyományt főleg a Vajda-
ságban ápolják, Tiszaszentmiklóson is 
évről évre egyre többen vesznek részt 
ezen a rendezvényen.

Kertész I.
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Versekben meséltek az édesanyákról
Az idén is zsúfolásig megtelt a 

törökkanizsai Branislav Nušić Népkönyv-
tár nagyterme azokkal a gyermekekkel, 
felnőttekkel és kísérőikkel, akik a III. Me-
sélj rólam... vers- és prózamondó verseny-
re érkeztek. 

A törökkanizsai Ablak Színház Egyesü-
let a megmérettetés kiírásában arra kérte a 
jelentkezőket, hogy elsősorban olyan köl-
teményeket, illetve pró-
zai műveket válasszanak, 
amelyek az anyákról, il-
letve az anya-gyermek 
kapcsolatról szólnak. A 
rendezvény iránt ezúttal is 
nagy volt az érdeklődés, 
tizenöt településről mint-
egy hetven versenyző iz-
gulta végig a vetélkedés 
óráit. A korábbi évekhez 
hasonlóan most is a legki-
sebbek, az óvodások és a 
kisiskolások voltak a leg-
többen, míg a középisko-
lások és felnőttek kategó-
riájában viszonylag kevés 
fellépő akadt.

A bíráló bizottság elnöke Lőrincz Tímea, 
a Zentai Magyar Kamaraszínház művésze 
volt, aki jó tanácsokkal is szolgált az elő-
adóknak. Munkáját segítette: Oláh Tamás, a 
magyarkanizsai Gondolat-Jel Társulat veze-
tője és rendezője, Vörös Imelda, a szabad-
kai Gyermekszínház színésze és Romhányi 
Gabriella a könyvtár képviseletében.

A szemle minden részvevője emléklapot 
kapott, az egyes kategóriák helyezettjei pe-
dig könyvjutalomban részesültek. A könyv-
ajándékokat a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet, a Forum Könyvkiadó és a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség biztosította.

A III. Mesélj rólam... vers- és próza-
mondó versenyen Dupák Fanni, a csókai 
Móra Ferenc Magyar Művelődési Egye-

sület Kék cinkék irodalmi 
csoportjának tagja Terék 
Anna Hannelore című költe-
ményének előadásával első 
helyezést ért el a középisko-
lások kategóriájában. 

 (Tha) 

Стиховима
причали

о мајкама
Народна библиоте-

ка „Бранислав Нушић“ у 
Новом Кнежевцу је и ове 
године окупила децу и 
одрасле на треће по реду 
такмичење у казивању 
поезије и прозе „Причај о 

мени ...“. Пре свега су бирани стихови 
и проза који говоре о мајкама и односу 
мајке и детета.

Победница такмичења „Причај о 
мени ...“ у категорији средњошкола-
ца је Дупак Фани, чланица књижевне 
секције „Kék cinkék“ при МКУД „Мора 
Ференц“, интерпретирајући песму „Ха-
нелоре“ Терек Ане.                           (Тха)

Филмови за старије и млађе
У четвртак, 19. марта, Чокани су били у прилици да 
погледају две филмске пројекције. Најмлађи су уживали у 
синхронизованом цртаном филму препуном емоција и разних 

авантура „Звончица 
и чудовиште из 
недођије“, док су 
одрасли погледали 
контраверзно филмско 
остварење „педесет 
нијанси сива“ снимано 
на основу истоимене  
књиге.                 М.М.И.

Húsvéti készülődés a könyvtárban
A könyvtárban március 31-én a Jovan 

Popović Általános Iskola 2.a és 2.b osz-
tályos tanulói tanítóikkal együtt vettek 
részt a húsvéti műhelymunkán. Az idén is 
a könyvtár kirakatát díszítik az elkészült 
munkák, a közelgő ünnepen a járókelők 
megcsodálhatják, milyen kreatívak a gye-
rekek. Minden kisdiák egy papírtojást ka-
pott, amelyet maguk festettek, színeztek ki. 

H.N.

Ускршње припреме у библиотеци
Ученици 2.а и 2.б одељења 

ОШ „Јован Поповић“ су са својим 
учитељицама 31.3. учествовали 
на ускршњој радионици у Град-
ској библиотеци. Дечији радови 
и ове године красе излог библио-
теке, а пролазници имају прилику 
да се диве њиховој креативности. 
Свако дете је добило папирно јаје 
које је украсило по својој жељи.

Х.Н.

„исповест Димитрија карамазова“
„Широк је човек, мој Аљоша, сувише широк. Ја бих га сузио“.

Сасвим обично вече, 18. март, монодрамска 
адаптација дела романа „Браћа Карамазови“ Ф.М. 
Достојевског оставља без даха чоканску публику. 
На мах смо се обрели у Русији, у собичку Димитрија 
Карамазова и постали саучесници његовог 
суноврата и очаја. Опет генијално остварење 
Камерне сцене „Мирослав Антић“ из Сенте, опет 
осећај задовољства! „Лепота ће спасити свет“, 
рекла бих лепота уметности ... Дубоки наклон 
глумцу и једно велико хвала!                        Јелена В.

Új könyvek az MNT-től
A Magyar Nemzeti Tanács 

több mint fél millió dinárral támogatta 
a csókai Városi Könyvtárat

Március végén kapta meg a csókai könyv-
tár azokat a könyveket, amelyeket a Magyar 
Nemzeti Tanács támogatásából vásárolt. Az 
MNT 600 000 dinár támogatást adott, ami-
ből több mint 500 könyvet tudott vásárolni a 
könyvtár. A kiadványok között mindenki ta-
lálhat kedvére valót, hiszen a lapozgatóktól 
a mesekönyveken, az ifjúsági regényeken át 
a felnőtteknek szóló kortárs, külföldi és ma-
gyar írók regényei is egyaránt várják az ol-
vasóikat. Az új könyvek egy része már most 
kölcsönözhető, míg a teljes kínálat április 
közepétől lesz elérhető.                                  H.N.

нове књиге од МнС-а
Мађарски национални савет подржао Градску библиотеку 

са више од пола милиона динара
Библиотека је крајем марта добила књиге које је купила захваљујући МНС-у. 

Са 600 000 динара купљено је више од 500 нових наслова. Биране су књиге за 
све узрасте, различити жанрови, дела мађарских и страних писаца. Неке од нових 
књига су већ доступне, док ће све књиге моћи да се изнајмљују од средине априла.

најуспешнији рецитатори
окружног такмичења

Окружно реци-
таторско такмиче-
ње за Северноба-
натски округ одр-
жано је у петак 20. 
марта, у Чоки. Око 
85 најбољих реци-
татора из бројних 
насеља, школа и 
организација пред-
ставило се жирију 
који су чинили Ме-
линда Ладишић, 
педагог из Новог 
Сада, професор 
Нику Чобанов и 
књижевник Мио-
драг Петровић. Културно-образов-
ни центар Чока је већ 15 година 
домаћин окружног такмичења на 
ком наступају такмичари из Чоке, 
Сечња, Зрењанина, Кикинде, Ка-
њиже, Житишта и Српске Црње. 
Тридесет такмичара се пласирало 
на следећи ниво такмичења, 11 
из млађег узраста, 10 из средњег 
и 9 из категорије средњошколаца. 

Три такмичара из чоканске општи-
не су се пласирала даље, а то су 
Лошонц Маја, ученица ОШ „Јован 
Поповић“ Чока, Елек Дабиш Чила, 
ученица Хемијско-прехрамбене 
средње школе и Дариа Милошев, 
ученица ОШ „Серво Михаљ“ Падеј. 
Такмичари и њихови наставници 
путују 25. априла у Сечањ. Желимо 
им много среће!                         Х.Н.

Az észak-bánáti körzeti szavalóverseny 
legjobbjai

Az észak-bánáti körzeti szavalóver-
senyt március 20-án, szombaton tartották 
Csókán. Számos település iskoláinak, 
civilszervezeteinek (akik a községi dön-
tőkön legjobbnak bizonyultak) szavalói, 
szám szerint nyolcvanöten mutatkoztak 
be a zsűrinek: Ladišić Melinda újvidéki 
pedagógusnak, Niku Čobanov egyetemi 
tanárnak és Miodrag Petrović irónak. A 
Művelődési és Oktatási Központ 15 éve 
ad otthont a körzeti versenynek, ahol a há-
zigazda Csóka községen kívül Szécsány, 
Nagybecskerek, Kikinda, Törökkanizsa, 
Begaszentgyörgy és Szerbcsernye to-

vábbjutói versengnek a döntőbejutásért. 
Harmincan jutottak tovább, tizenegyen 
az alsósok, tízen a felsősök és kilencen 
a középiskolás kategóriából. A Csóka 
községbeli diákok közül hárman jutot-
tak tovább, Losonc Maja (Csóka, Jovan 
Popović Általános Iskola), Elek Dabis 
Csilla (Zenta, a csókai Vegyészeti-
Élelmiszeriparai Középiskola tanulója), 
Daria Milošev (Padé, Szervó Mihály Ál-
talános Iskola). A szavalók és felkészítőik 
április 25-én utaznak a szécsányi megmé-
rettetésre. Sok szerencsét kívánunk nekik!

H.N.

Јелена Нинчић, заљубљеник у књижев-
ност и страствени читалац, дала нам је 
своју препоруку: 

„Препоручила бих књигу ‘Лева рука таме’ Урсуле 
Легвин, жанр научна фантастика: ‘Поднећу извештај 
као да причам причу, зато што су ме на матичном свету 
научили, док сам још био дете, да истина представља 
ствар маште’. Ова књига нас одводи у време и простор 
који не постоје, свет маште. На тај начин шири нам 
видике и извлачи нас из свакодневне колотечине у којој 
боравимо.“                                                               М.М.И.

Препоручујемо

Радован Зубац у улози 
Димитрија Карамазова
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Fábián Janka volt a Városi Könyvtár vendége
Nagy érdeklődés övezte a népszerű 

budapesti írónő, Fábián Janka csókai 
közönségtalálkozóját. Az írónő, akit 
elsősorban romantikus, történelmi, 
családregényei  tettek ismertté az ol-
vasók körében, először járt a Vajda-
ságban.

A Csóka Művelődési és Oktatási 
Központ könyvtára mindig igyekszik 
valamivel kedveskedni az olvasóinak. 
Ezúttal a népszerű budapesti írónőt, 
Fábián Jankát-eredeti nevén Mezei 
Johannát látták vendégül egy közön-
ségtalálkozó erejéig, ahol sikerült egy 
más szemszögből is megismernünk 
nem csak a regényeket, a történetek 
és a szereplők megszületésének fo-
lyamatát, hanem a regények mögött 
megbúvó történészt, tanárt, Jankát. 
Az írónővel Horváth Noémi könyvtá-
ros beszélgetett. 

– Nagyon örültem neki, hogy meg-
hívást kaptam ide, Csókára. Azért is 
külön örültem neki, mert a Vajdaság-
ban még nem jártam, úgyhogy szíve-
sen jöttem, hogy találkozzam az itteni 
olvasókkal is – mesélte Janka.

Sorra megjelenő romantikus, törté-
nelmi regényeit alig 
lehet letenni. Nem 
csak azért, mert tiszta 
szívből szurkolunk a 
szereplőknek, hanem 
mert a korhű ábrázo-
lás fogva tartja a tör-
ténelmet kedvelő ol-
vasót is. Igazi, béke-
beli, nosztalgikusan 
idilli történelmi re-
gényei a magyar ro-
mantikus regényiro-

dalom legszebb hagyományait idézik, 
hitelesen és érzékletesen felelevenítve 
a magyar történelem elfeledett vagy 
kevésbé ismert eseményeit.

– A korszak, amiről a legszíveseb-
ben írok, az a múlt század fordulója, 
tehát a 19-20. század fordulója, most is 
éppen egy olyan könyvön dolgozom, 
amelynek a története abban a korban 
játszódik, de emellett más korokba is 
szívesen elkalandozom. A legrégebbi 
kor, amelyről írtam, a 18. század vége 
volt, de a legutóbbi könyvem, a Ko-
szorúfonat például a 19. század má-

sodik felében játszódik. Ugyanakkor 
van egy olyan regényem is, amely az 
egész 20. századot felöleli, úgyhogy 
nem ragaszkodom száz százalékosan 
ehhez a korszakhoz, csak mivel nagy 
kedvencem, ezért szívesen írok róla 
– magyarázta Fábián Janka, akinek 
a múlt év végén jelent meg a tizedik 
regénye. Emellett több e-könyve is 
napvilágot látott, amelyeknek zöme 
rövidebb történetek leírásait öleli fel.

A népes közönség nagy érdeklő-
déssel és kitüntetett figyelemmel kí-
sérte a beszélgetést, amit Janka jól-
esően nyugtázott.

– Kellemesen meglepődtem, ami-
kor láttam, hogy mennyien eljöttek 
erre a találkozóra. Mindenki nagyon 
kedvesen fogadott, és érezni lehetett 
az őszinte érdeklődést a közönség ré-
széről is. Ezt a sok szépet most mind 
magammal viszem, és megosztom a 
magyarországi olvasóimmal – foglal-
ta össze a nap végén Fábián Janka.

A találkozó végén a kötetlen beszél-
getés során a közönség ismét megte-
kinthette a csókai családok, a Korhecz 
és a Léderer család portréit ábrázoló 
kiállítási anyag egy részét, amely a 
Móra Ferenc Magyar Művelődési 
Egyesület Gyűjtők szakosztályának 
munkáját dicséri.                          H.N.

Фабиан Јанка 
гостовала 
у Градској 

библиотеци
Гостовање популарне књижев-

нице Фабиан Јанке из Будимпеште 
изазвало је велико интересовање 
читалаца. Књижевница, чије је пра-
во име Мезеи Јохана, прославила 
се пре свега романтичним, историј-
ским и породичним романима.

– Пријатно сам изненађена 
бројем посетилаца, веома сам 
лепо дочекана. Све лепо носим са 
собом, – рекла је ауторка.

Szabadság, 
összetartozás,

felelősség,
kisebbségi lét

Lovas Ildikó Csókán mutatta be 
Cenzúra alatti – készülődés szabómagdaságra 

című kötetét április 9-én 
a Városi Könyvtár olvasótermében

Sokan voltak kíváncsiak Lovas Ildikó tavaly 
megjelent regényének bemutatójára, amely sok 
kérdést tesz fel az olvasónak, és azokra lehetsé-
ges válaszokat is kínál számunkra. 

„Mit jelent a szabadság, mit jelent az össze-
tartozás, mit jelent a felelősség, a felvállalás? 
Vajon a kizárólagosság, a peremre szorultság 
az mindig a kisebbségben élőknek a sorsa, vagy 
esetleg a többségben élők is megélhetik ezt?” Az 
írónővel Gruik Ibolya, a Magyar Szó újságírója 
beszélgetett. Az est során a regény megszületé-
sének körülményeit is megismerhettük, míg ma-
gát a regényt most már Önök is elolvashatják, 
hiszen a  könyvtárunkból már kikölcsönözhető. 

H.N.

Március 15-ére emlékeztek Csókán
A magyar történelem legszebb és egyben legismertebb 

fejezete az 1848-as forradalom és szabadságharc, 
amelynek össznemzeti mivolta a mai napig éltető, eleven 
erő. Március 15-e olyan ünnep, amellyel valamilyen 
módon minden korosztály, minden társadalmi réteg 
azonosulni tud.

Csókán a helyi Művelődési és 
Oktatási Központ szervezésében 
tartottak emlékműsort. Ünnepi kö-
szöntőt Balázs Ferenc, Csóka köz-
ség elnöke mondott. Az összeállítás 
első részében az Orpheus Egyesület 
Pannónia férfikara Kossuth-nótákat 
énekelt. A Móra Ferenc Magyar Mű-
velődési Egyesület Csalogány asz-
szony- és Pilike leánykórusa Bródy 
János Ha én rózsa volnék című dalát 
és Petőfi Sándor Nemzeti dal című 
versét adta elő megzenésített formá-
ban. Zongorán, illetve gitáron kísért 
Rúzsa Ildikó és Korponai László. 
Pásztor Dániel, a csókai Vegyészeti-
Élelmiszeripari Középiskola negye-

dik osztályos tanu-
lója Petőfi Sándor 
közismert költemé-
nyét, a Nemzeti dalt 
mondta el. 

A folytatásában „Hol vagy március?” 
címmel a Zentai Magyar Kamaraszínház 
művészeinek produkcióját láthatta 
a közönség. Közreműködött: Dévai 
Zoltán, Lőrinc Tímea, Nagyabonyi 
Emese, Nesity Máté, Papp Arnold, 
Virág György. A műsort Szabó László 
állította össze, a moderátor szerepét Tóth 
Lívia látta el.                                          (Tha) 

Сећање на 15. март у чоки
Најпознатије и најлепше поглавље мађарске 

историје је револуција 1848. године и борба за 
независност. Културно-образовни центар Чока 
је приредио програм у сећање на овај догађај. 
Поздравни говор је одржао Ференц Балаж, 
председник општине Чока, док су за организацију 
програма били задужени Тот Ливиа и Сабо Ласло.

Fábián Jankával Horváth Noémi beszélgetett
Ноеми Хорват у разговору са Фабиан Јанком

A népes közönség          ☐          Многобројна публика 
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историја из прве руке  —  Драгољуб Мићуновић „Живот у невремену“
Промоција прве и друге књиге мемо-

ара професора филозофије, председ-
ника Политичког савета Демократске 
странке, Драгољуба Мићуновића – 
„Живот у невремену” и „Живот у невре-
мену II”, одржана је крајем марта, у ор-
ганизацији Удружења грађана „Развој 
села - РАСЕЛ“, у чоканској биоскопској 
сали. Поред аутора, који у издању Из-
давачке куће „Архипелаг” припрема и 
трећи део свог животописа, о његовим 
делима говорили су др Момчило Гру-
бач и Гојко Божовић.

Пре промоције проф. Мићуновић 
дао је интервју за Радио Макс Чока, 
чији мањи део преносимо.

Виталан и насмејан проф. Мићуно-
вић делује управо у складу са његовом 
констатацијом да цени доброту. Док се 
рукујемо пролази ми та реченица кроз 
главу: „Да бисмо били себични и зли 
довољни су нам нагони. Али, да бисмо 
били добри потребан нам је напор да 
савладамо лоше у себи, да бисмо се 
морално уздигли и били часни људи. 
Истина, правда, љубав, солидарност, 
доброта, радозналост. Увек сам желео 
све да видим…”

Ваше књиге представљају запра-
во, на неки начин, Ваш и живот људи 
који су Вас окруживали; протка-

не веома интересантним, 
истинитим дешавањима. 
Реч је о више од хиљаду 
личности и мноштву исто-
ријских догађаја?

– Време у коме сам живео 
било је турбулентно, да ми је 
понекад изгледало као вре-
менска непогода, невреме. 
Ево мог примера. Рођен сам 
у Краљевини Југославији, а 
до Републике Србије, у којој 
сада живим, променило се 
осам држава, три уређења, 
три друштвено-економска 
поретка, три система вредно-
сти. Ми смо својеврстан фе-
номен, увек је то тешко обја-
снити странцима. Добро је да 
смо и нормални с обзиром на 
сва дешавања. До пунолет-
ства сам преживео немачко 
бомбардовање у Другом свет-
ском рату, окупацију и прогон, 
односно етничко чишћење, 
избеглиштво, глад, суровост 
окупацијског режима, анти-
фашистички отпор и грађан-
ски рат, потом одушевљење слободом 
и разочарење новим револуционарним 
режимом; уследило је хапшење док 
сам био гимназијалац, концентраци-
они логор, Голи оток... Скоро све „те-
ковине” грозног 20. века искусио сам 
до своје осамнаесте године. Када сам 
дошао на студије у Београд био сам, 
као јунаци у једном Маркесовом рома-
ну – „стар” бар 200 година! Отуда је, 
мислим, наслов мемоара адекватан. 
Знао сам да ћу све то што сам прожи-
вео морати „проћи“ поново, сетити се, 
и да записујем.

Може ли се говорити о тренуци-
ма када Вам је било најтеже? Голи 
оток?

– Да, на Голом отоку, мада је и пре 
тога, а и касније било тешких тренута-
ка. На Голом отоку није био ни један 

једини кривац! Страх паралише, знао 
сам то из теорије и зато сам се трудио 
да се не плашим, јер уплашен човек 

је до пола поражен. То је једно по-
нижавајуће осећање, мада то само 
понижење пада теже од страха. 
Једном сам ту животну поуку запи-
сао: „Све је мање страшно него што 
изгледа, јер може се много више 
издржати него што се мисли. И мно-
ги хендикепи се могу претворити 
у предности, а најважније је бити 
у складу с оним делом себе самог 
који највише волимо”. Живи, јер жи-
вот нема алтернативу.

У другом тому Ваших мемоара 
сведочите о периоду од оснива-
ња Демократске странке у фебру-
ару 1990, до формирања Владе 
Зорана Ђинђића почетком 2001. 
године.

– Покушао сам да представим 
савремену историју и политику 
уживо из прве руке и из највеће 
могуће близине, усковитлану сце-
ну друштвеног и политичког живота 
деведесетих година прошлог века, 
стотине догађаја и више од хиљаду 
личности. Хтео сам да дам нови по-
глед, полемичко виђење и сведоче-
ња о политици, друштву и кључним 

актерима у Србији у последњој деце-
нији 20. века...

Манда Вуковић

Történelem első kézből
Március végén a csókai moziteremben megtartották Dragoljub Mićunovićnak, 

a filozófia professzorának, a DP Politikai Tanácsa elnökének két életrajzi ihletésű 
könyvét, a Život u nevremenu I-II-t (Élet a viharban).

Az első könyvben Mićunović professzor saját viharos életét mutatja be. A Szerb 
Királyságban született, most a Szerb Köztársaságban él, összesen nyolc országnak 
volt állampolgára, három társadalmi berendezkedést tapasztalt meg. Átélte a német 
bombázásokat, a megszállást, a nyomort, az antifasiszta ellenállást, a polgárháborút, 
a felszabadulást, letartóztatást, koncentrációs tábort, Goli otokot... teljességében a 
XX. századot.

A második könyvben a Demokrata Párt megalakulásától (1990) Zoran Đinđić 
kormányának megalakulásáig (2001) tartó időszakot meséli el. Ebben a kötetben is 
történelmi hitelességgel írja le a szerbiai történéseket, az események alakulását, és 
azok legfontosabb szereplőit.                                                                  Manda Vuković

            плесна атмосфера                  Vizsgabáli hangulat

свим грађанима општине Чока
веселе празничне дане жели 
Ференц Балаж председник општине Чока

Мирјана Марјанов председница Со Чока
и уредништво Чоканске хронике

Csóka község minden polgárának
vidám ünnepnapokat kíván
Balázs Ferenc, Csóka község elnöke,

Mirjana Marjanov, a KKT elnöke
és a Csókai Krónika szerkesztősége

Сведок дешавања
Проф. Мићуновић је сведок на-

станка политичких странака у но-
вијој историји Србије, о кризи и 
распаду Југославије, о генералима 
који су хтели да буду политичари 
и о политичарима који су хтели да 
буду генерали, о дипломатији и ме-
ђународним преговорима, ратова 
вођених за југословенско наслеђе, 
косовске драме, НАТО бомбардова-
ња, инфлације, политичких сукоба... 
Човек који је посетио бројне светске 
метрополе, светске музеје, упознао 
огроман број људи...

Vasárnap este, a koraesti órákban a Művelődési 
Ház színpadán a csókai Jovan Popović Általános 
Iskola végzőseinek vizsgabálját tartotta a Midnight 
tánciskola. Teltház előtt mutatták be mindazt, amit 
ez a néhány hónap alatt, szorgalmas gyakorlással 
a 25 nyolcadikos megtanult. A vizsgabemutatón 
latin-amerikai, standard és néptánc mellett még táncjátékokat 
is láthatott a közönség, míg a szünetekben a táncklub vendég 
csoportjai tartottak bemutatót. A tartalmas estén a bemutató 
mellett versenyeztek is a párok. A zsűri az idei vizsgabál első 
helyezettjének Piri Attila – Kobrehel Nikolett, második helye-
zettjének Petrov Dejan – Homolya Ivett, míg harmadik helye-
zettjének Tóth Ákos – Losonc Inez párost választották. A nézők 
szavazatai alapján a bálkirálynő Kobrehel Nikolett lett, míg a 
bálkirály Cöndör Tamás. A táncosok egymás között is megvá-
lasztották a legszimpatikusabb fiút és lányt. A fiúk szavazatai 
alapján a legszimpatikusabb lány Fehér Zsóka, míg a lányok 
szavazatai alapján a legszimpatikusabb fiú Tóth Ákos lett. A 
táncosok egy közös angolkeringővel búcsúztak a közönségtől. 

H.N.

Плесна школа „Midnight“ је у недељу приредила завршно 
вече за своје полазнике, ученике ОШ „Јован Поповић“, 
на бини Дома културе. Пред пуном салом су приказали 
плесове које су научили у протеклих неколико месеци, а 
публику су забављале плесне групе и занимљиве игре. 
Плесни парови су се и такмичили, те су прво место заузели 

Кобрехел Николет и Пири Атила, друго место Хомоја 
Ивет и Дејан Петров,а треће место Лошонц Инез и Тот 
Акош. Краљицом бала проглашена је Кобрехел Николет, 
а краљем Цендер Тамаш. За најсимпатичнију девојку 
прогласили су Фехер Жоку, а дечака Тот Акоша. Плесачи 
су на крају енглеским валцером поздравили публику.



            чоканска хроника   —   csókai krónika април 2015.10

обележавање Цветног петка у чоки
Кокицама и ватром терали демоне

По обновљеној традицији на Лаза-
рички или Цветни петак, који се обеле-
жава уочи Лазареве суботе и Врбице, 
недељу дана пред Васкрс, по јулијан-
ском календару, у Београдској улици 
у Чоки, испред куће Милорада Миха-
љева Бачике, окупе се десетине одва-
жних малишана, девојака и момака 
који прескачу ватру, док им одрасли на 
великом решету спремају кокице. Ба-
чика вели да је ово вековна традиција 
овдашњих Срба коју је заједно са при-
јатељима обновио пре седам година. 

– Наши преци су веровали да па-
љењем и прескакањем ватре терају 
демоне, а кокицама, које се кокају у 
великом решету на другој ватри, при-
жељкују добро здравље, родну годину 
и плодне жене са толико деце колико 
кокица излети из решета, – објашњава 
обичај Бачика. Он каже да су се не-
када ватре палиле на сваком ћошку у 
селу, а да је временом овај лепи оби-
чај скоро нестао. 

– Немој заборавити да посебно 
истакнеш наше жене Грозду Миха-
љев, Лазину жену Бубу, жену Драгана 
Пидаљке, Наташу и Јасмину, Лазину 
сестру, које су правиле погачице за 
децу из фолклорног друштва и да се 
захвалим свима из КУД „Свети Сава“ 
и мештанима који су донели част и 
помогли да се ова традиција настави. 
Иако је ово обичај православних Срба, 
овде су и наше комшије Мађари, који 
Васкрс обележавају недељу дана ра-
није, а заједно са нама се радују до-
лазећем празнику, – поносан је Бачика 
што овај, прастари обичај Срба из овог 
дела Баната чува од заборава и прено-
си на млађи нараштај. Да би атмосфе-
ра била свечанија, чланови најмлађе 
фолклорне групе КУД „Свети Сава“ 
извели су сплет игара, које је и поред 
хладне и ветровите вечери, поздра-
вило стотинак житеља Чоке који су се 
окупили да присуствују овом обичају.

Н. Колунџија

Pattogatott kukoricával és tűzugrálással 
űzték a rossz szellemeket

A pravoszláv – Juliánus-naptár szerin-
ti Lázár péntekjén, illetve virágpénteken, 
Lázár szombatjának, a „Vrbica”-nak (bar-
kaszentelés) előestéjén Csókán, a Beogradi 
utcában, Milorad Mihaljev – Bačika háza 
előtt sok fiatal ugrálta a tüzet, míg szüle-
ik nagy rostában kukoricát pattogattak. A 
Szent Száva ME gyermektánccsoportja is 
megjelent itt ezen az estén, népi táncokkal 
szórakoztatták a több száz érdeklődőt. 

– Ez az itteni szerbek több évszázados 
hagyománya, melyet már őseink ápoltak. 

A tűzgyújtás és a kukoricapattogatás elűzi 
a rossz szellemeket, jó egészséget és jó 
termést hoz nekünk, és az asszonyok any-
nyi gyereket szülnek, ahány kukoricaszem 
kirepül a rostából – magyarázza Bačika e 
népszokás lényegét. Azt meséli, hogy vala-
mikor minden utcasarkon gyújtottak tüzet, 
de idővel ez a szokás szinte teljesen fele-
désbe merült. Néhány évvel ezelőtt családi 
összefogással felújították ezt a népszokást, 
amely iránt egyre nagyobb az érdeklődés.

N. Kolundžija

Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozó
A fennállásának 45. évfordulóját ünneplő csókai 

Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület egyik 
alapítójának és első elnökének emlékére meghirdeti az 
I. Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozót. 

A rendezvényre az általános iskolák és a 
középiskolák tanulói, valamint felnőtt vers- és 
prózamondók jelentkezhetnek (kategóriák: az 
általános iskola alsós diákjai, az általános iskola felsős 
diákjai, középiskolások és felnőttek). A résztvevők 
az idei vetélkedőn kizárólag Cs. Simon István író, 
költő, újságíró (1942-2007) verseivel vagy prózáival 
vehetnek részt – minden fellépőnek egy verset vagy 
egy prózát kell előadnia.

Az I. Cs. Simon István Vers- és Prózamondó 
Találkozó 2015. május 9-én, szombaton, 10 órakor 
kezdődik Csókán a Móra Ferenc Magyar Művelődési 
Egyesület székházában, Tisza mente (Potiska) utca 18. 

Jelentkezni lehet e-mailben (wia17@open.telekom.rs)
vagy levélben: Móra Ferenc Magyar Művelődési 
Egyesület, Potiska 18., 23320 Csóka.

A jelentkezési határidő: 2015. április 30.
A jelentkezésben tüntessék fel a versenyző adatait 

(név, helység, iskola vagy művelődési egyesület, 
osztály), a felkészítő tanár vagy a kísérő nevét és 
elérhetőségét (telefon vagy e-mail), a választott vers 
vagy próza címét. 

A versenyről érdeklődni lehet Tóth Líviánál a 
a wia17@open.telekom.rs email-címen, vagy a 
063/49-99-17-es telefonszámon, illetve Kiss Tóth 
Erikánál, a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület 
elnökénél, a 062/400-925-ös telefonszámon.

A Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület 
elnöksége

пролећни концерт фолклора
У суботу, 21. марта, у Дому културе у чоки одржан је традиционални 

пролећни концерт кУД-а „Свети Сава“ овога пута заједно са кУД-ом „новак 
Радонић“ из Мола и изворном Групом Валакоње буково-бољевац. 

Tavaszi folklór-koncert

Március 21-én a csókai Művelődé-
si Otthonban a Sveti Sava ME a moholi 
Novak Radonić és a boljevaci Valakonje 
Bukovo néptáncegyüttesek vendégszerep-
lésével megtartotta hagyományos tavaszi 
bemutatóját. A nézők nagyszerű előadást 
láttak. A moholiak vajdasági, szerémsé-

gi és mácsvai, a boljevaciak havasalföldi 
táncokat mutattak be. A csókai egyesület 
minden csoportja fellépett, nagyszerű tán-
cokkal szórakoztatták a megjelenteket.

A Sveti Sava ME-ben folyamatban 
van a generációváltás, egyre több fiatal 
tehetség mutatkozik be.                  M.M.I.

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Csókán

Сећање на Ференца II Ракоција у чоки
Поводом 339-годишњице рођења принца Ференца II Ракоција 

обележен дан сећања испред католичке цркве у Чоки. Мушки 
хор „Ракоци“ из Чоке је у оквиру пригодног програма певао 
песме у духу ослобођења, те су чланови хора положили венац 
на споменик.                                                                                Г.Ј.

G y ö k e r e i n k
A tavaszi ünnepköröket ismertették a tiszaszent-

miklósi Körben az érdeklődő fiatalokkal március 
23-án. Kis szütyőket és illatos tarsolyokat varrtak az 
ügyes kezű gyermekek az egyesület tagjaival. Termé-
szetesen népi gyermekjátékok sem maradhattak el a 
megérdemelt pihenőben. Célunk, hogy a falubeli gye-
rekeket megismertessük őseink kincsével – mondta az 
egyesület elnöke, Reperger Miklós. Minden alkalom-
mal hagyományos ebéddel kedveskednek a résztve-
vőknek az egyháztanács tagjai: Szeles Rozália, Berák 
Ilona és az egyesület aktív tagja, Szeles Anasztázia.

Dienes Brigitta

A Sveti Sava ME felnőttcsoportja

Николета Мркшић и Огњен Јолић 
позвали су све присутне да заиграју и 
запевају у име очувања традиције. До-
маћини су отворили програм припрем-
ним ансамблом и играма из Шумадије. 
Гости из Мола одушевили су публику 
играма из Војводине, Шумадије и Ма-
чве употпунивши богат програм, док су 
се Бољевчани, добитници многих при-
знања за приказивање влашких црно-
речких игара, представили Влашким 
играма. Чокани су донели изузетно 
лепе наступе извођачког ансамбла, 
играма из Лесковца и Шопским игра-
ма, припремног ансамбла, средње гру-

пе односно дечјег ансамбла у извође-
њу „Катанке“ као и певачке групе.

„Захваљујем свим учесницима на 
одличном концерту, а посебно бих 
честитао Николети Мркшић и дечијем 
фолклорном ансамблу. Били су сјајни“ 
, рекао је Млађен Ерић, уметнички ру-
ководилац КУД-а „Свети Сава.“

Уз громогласан аплауз, још једно 
вече фолклора у Чоки је завршено. 
Полако долази до смене генерација 
и јављају се нека нова млада лица 
да кроз игру и песму достојно негују и 
очувају традицију.

М.М.И.

A gyerek néptánccsoport Katankát táncol

Дечији фолклорни ансамбл
у извођењу „Катанке

:Извођачки ансамбл КУД-а „Свети Сава“ 
– Шопске игре
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A Rákóczi-emléknap alkalmából Csókán a katolikus templom 
mellett II. Rákóczi Ferenc szobránál tartottak megemlékezést a 
nagyságos fejedelem születésének 339. évfordulója tiszteletére. Az 
alkalmi ünnepségen a csókai Rákóczi Férfikórus a Rákóczi-szabad-
ságharcot idéző nótákat énekelt, majd a kórustagok megkoszorúzták 
a fejedelem egészalakos szobrát.                                                    Ger
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Hagyományos húsvéti készülődés
A Móra Ferenc Magyar Művelődési 

Egyesület Százszorszép kézimunkacso-
portja az idén is műhelymunkára hívta meg 
az alsós diákokat, hogy közösen hangolód-
janak a közelgő húsvétra. Minden évben új 
ötletek kerülnek elő az ügyes asszonyok 
tarsolyából, így a gyerekek is folyamatosan 
új kézügyességet igénylő technikákat sajá-
títanak el. Az idén húsvéti képeslapokat 
és origami lepkéket készítettek, amelyek 
aztán hamar szárnyra keltek, és gazdára is 
találtak. A foglalkozáson a 30 gyerek és ta-
nítóik egyaránt meglepetésben részesültek, 
hiszen az asszonyok számukra is készültek 
apró figyelmességgel.                          H.N.

традиционална ускршња припрема
Група „Százszorszép“, при МКУД „Мора Ференц“, је и ове године позвала 30 ученика 
са својим учитељицама на ускршњу радионицу. Овога пута су правили честитке и 
лептириће оригами техником.

Húsvéti készülődés
A Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkörben hagyományos tojásírásra és 

festésre került sor az Emberi Erőforrás és Balassi Intézet jóvoltából. 
A helybeli kisiskolások a húsvéti szokásokkal ismerkedtek meg ezeken a 

márciusvégi szombat délelőttökön. A lurkók megismerkedhettek az írókás 
tojás rejtelmeivel. 
Ezenkívül a varrás 
alapelemeit is meg-
tanulhatták. Minden-
ki készített magának 
egy nemez tűtartót 
vagy telefontartót. 
A szünetekben népi 
gyermekjátékokat 
elevenítettek fel Cs. 
Berák Benitta együtt-
működésével. 

 Dienes Brigitta

Újra működik néptánccsoport és leánykórus
a padéi Takáts Rafael Kultúrkörben

Hosszú idő eltelte után újra 
gyerekek töltik be a padéi 
kultúrkör termeit heti két al-
kalommal. A néptánccsoport 
Sóti Éva adai néptáncoktató 
vezetésével és Komáromi 
Róbert, a Takáts Rafael Kul-
túrkör tagjának felügyelete 
mellett már egész márciusban 
tevékenykedett, a leánykórus 
viszont áprilistól kezdve indul 
Pintér Patrícia, a kultúrkör asz-
szonykórusának vezetője irá-
nyítása alatt. A végső létszám 
még mindkét csoport esetében alakulóban van, 
de a néptánccsoport esetében már húsz főnél 
is több gyerekről beszélhetünk, a lánykórus 
azonban egyelőre négy-öt fővel indul meg. A 
gyerekek mindkét csoport esetében többnyire 
az általános iskola alsós korosztályából kerül-

tek ki, de a legidősebbek is csak hatodikosak. 
A próbák mindkét esetben este hat órakor 
kezdődnek, a néptáncoktatás szerdánként, 
az ének pedig hétfőnként. Az érdeklődőket a 
továbbiakban is szívesen fogadják a próbák 
időpontjában.                                                PP

Hódegyházán a Kodály Zoltán Művelődési Egyesület tagjai négy év után új 
elnököt választottak, aki Urbán Róbert, helyettese pedig Gönci Attila lett. A ta-
gok valamint az új vezetőség elemezte az elmúlt periódust, és új erővel próbál 
belevágni az elkövetkezendő időszakba. Terveik végtelenek és kimeríthetetlenek, 
melyeknek csak a pénz hiánya szabhat határt.

Első megmozdulásuk a húsvéti tojásfestés volt. A gyerekek nagy örömmel és 
lelkesedéssel vetették magukat a munkába. Különlegességnek számított, hogy a 
festést tojásírás technikával végezték el, ezzel hagyományainkat szerették volna 

feleleveníteni. Mindenki a saját 
maga tudása, szorgalma szerint 
dolgozott, persze egyesek ügyeseb-
ben, szebben végezték el a rájuk 
bízott feladatot. Ösztönzésként ha-
tott a gyerekekre, hogy elkészített 
munkáikat hazavihették, a többi 
kifestett tojás közé tehették.

A kézműves munkában mint-
egy harmincöt gyerek vett részt. A 
szükséges felszerelést az egyesület 
biztosította, csak kifújt vagy főtt 

tojást kellett a kis „tojásírók”-nak vinni.
Az újból életre kapott egyesület az 

első próbát igen sikeresen teljesítette, 
mert a gyerekek amellett, hogy kézmű-
ves foglalkozáson vettek részt, nagyon 
jól érezték magukat.      Urbán Csilla

Ускршње даривање у вртићу
Удружење жена „Орхидеја“ из 

Остојићева изненадила је ускршњим 
поклонима забавиштанце. Деца су 
чланице удружења дочекала песма-
ма и рецитацијама, док су запослени 
за ту прилику припремили торту. У 
будућности се планирају активности 
у којима ће учествовати деца, зајед-
ничко фарбање и куцкање ускршњим 

јајима. Марија Ковач, председница 
удружења, уједно је рекла како ће 
удружење учествовати на „МИРК“-у, 
на организованом куцкању ускршњим 
јајима у селу, на поподневној чајанци 
МКУД „Мора Ференц“. Крајем месеца 
ће ићи у Кикинду на годишњи саста-
нак Удружења „Сувача“.

Диенеш Бригита

Készülnek a képeslapok
Припрема ускршњих честитки

Mi is tojást festettünk

поливање
девојака
у падеју

Културни круг „Такач Рафаел“ 
је и ове године организовао 
традиционално ускршње по-
ливање девојака. У понеде-
љак, 6. априла, једанаестори-
ца момака кренуло је у поли-
вање. Предвођени Комароми 
Робертом обишли су девет 
кућа у којима су дочекани пи-
ћем, колачима, цвећем и ускр-
шњим јајима. За добро распо-
ложење момака побринула се 
чоканска група „Alföldi Fiúk“.

Пинтер Патрициа

Húsvéti ajándékozás az óvodában 
A tiszaszentmiklósi Orchidea Nő-

egylet a húsvéti ünnepek előtt gazdag 
ajándékokkal lepte meg az óvoda gyer-
mekeit. Példaértékű a segítőkészségű 
asszonykoszorú, akik nem feledkeztek 
meg az ovisokról a húsvéti ünnepekben. 
A gyermekek dalokkal, szavalatokkal fo-
gadták őket. Az ott dolgozók pedig tortá-
val fejezték ki köszönetüket. Az óvónők 
kezdeményezésére a jövőben alkalmat 
teremtenek majd arra, hogy bekapcsol-
ják a legkisebbeket különböző kézmű-

ves foglalkozásokba. Egyúttal közös 
tojásfestésbe és tojáskoccintásba is részt 
vesznek. Kovač Marija, az egyesület el-
nök asszonya egyúttal elmondta, hogy 
az egyesületük részt vesz a MIRK-en, a 
faluban megszervezésre kerülő húsvéti 
tojáskoccintáson valamint a csókai Móra 
Ferenc Művelődési Egyesületben meg-
szervezésre kerülő teadélutánon. Nagy-
kikindán pedig a hónap végén a „Suvača“ 
egyesület évi közgyűlésén vesznek részt.

Dienes Brigitta

Locsolkodás Padén 
Az idei évben a padéi Takáts Rafael Kultúrkör 

szervezésében ismét megrendezésre került a 
hagyományőrző húsvéti locsolkodás. Április 6-án, 
hétfőn tizenegy legény indult útra parfümökkel 
felfegyverkezve, hogy tegyenek a padéi lányok, 
asszonyok elhervadása ellen.

A Komáromi Róbert által vezetett kis csapat 
kilenc házat járt végig, melyek mindegyikénél 
itallal, kaláccsal, virággal és nem utolsó sorban 
hímes tojással várták az ifjakat.

A társaság jó hangulatáról a Csókai Alföldi Fiúk 
zenekar gondoskodott. Pintér Patrícia

Фарбање
ускршњих јаја

Прва активност КУД „Кодај Золтан“ 
из Јазова, након бирања новог 
председника Урбан Роберта, била је 
фарбање ускршњих јаја, на радост 
све присутне деце.
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књига која је постала хит
„Фајронт у Сарајеву“ др нелета карајлића

Крајем марта ново-
кнежевачка библиоте-
ка „Бранислав Нушић” 
угостила је истакнутог 
музичара др Нелета Ка-
рајлића, мање познатог 
као Ненада Јанковића, 
који је промовисао сво-
ју књигу „Фајронт у Са-
рајеву”. У разговору са 
књижевником Вулетом 
Журићем, пред много-
бројном публиком, др 

Неле је сведочио о култним догађајима описаним у 
поменутој књизи, која је за кратко време постала хит 
доживевши неколико десетина хиљада продатих при-
мерака, о родном Сарајеву 80-их, рок музици…

Др Неле се у изјави за „Чоканску хронику“ присетио 
и недавног одласка у свој родни град где је доживео 
непријатно искуство, о четири апокалипсе које нас, 
каже, уништавају: рат, санкције, приватизација, тур-
бофолк. Кроз аутобиографско штиво (Издавачка кућа 
„Лагуна“ и Компанија „Новости“), популарни фронт-
мен „Забрањеног пушења“, испричао је неодољиву 
причу о одрастању, сазревању и старењу у једној 
земљи која се крваво распала. „Фајронт у Сарајеву“ 
је, како је истакнуто, један од оних рок концерата на 
којима је др Неле „скинуо“ све са себе, бацио се међ‘ 
рају и оставио и последњу кап свог кошевског зноја.

– Писао сам пријатељски, с пуно љубави, али то 
што сам написао у суштини не препоручује никоме да 
се врати у то време. Нема ту много људских разлога, 
то је политика. Сарајево је кренуло, као и цела БиХ 
путем с којим се нисам слагао, али то је ваљда и ло-
гично. Може Сарајево без мене, – каже лаконски Неле. 

М.В.

пензионери у падеју све сиромашнији
ПАДЕЈ – Сваки четврти житељ Падеја, који броји 
2.450 становника је пензионер, чији стандард је 
из године у годину све мањи, – речено је на збору 
пензионера овог села. 

– Све мање њих користи чак и могућност да на 
кредит набави угаљ, дрва, кромпир,брашно или 
друге прехрамбене намирнице, јер ни то не могу 
отплатити – истакао је председник удружења Рат-

ко Прошић износећи податак да је за ове намене 
промет месног удружења пензионера у прошлој 
години износио 2,5 милиона динара, што је за 
пола милиона мање него претходне године. 

Председник Општинског удружења пензионе-
ра Чока, Ђуро Јаић, који је присуствовао збору, 
похвалио је рад руководства Месног удружења 
пензионера Падеја, потврђујући податак да се из 

године у годину смању-
је куповна моћ пензио-
нера, што се види и по 
набавци прехрамбених 
артикала и огрева преко 
удружења пензионера, 
иако је дата могућност 
да се набаве по попу-
ларним ценама и на бес-
каматни кредит. Према 
његовим речима промет 
општинског удружења у 
прошлој години износио 
је око 13,5 милиона ди-
нара, што је за око 5,5 
милиона мање него у 
2013. години.

Н. Колунџија

Egyre szegényebbek a padéi nyugdíjasok 
Padé 2450 lakosa közül minden negyedik nyug-

díjas, akiknek az életszínvonala évről évre csökken 
− hangzott el a falu nyugdíjasainak közgyűlésén.

– Egyre kevesebben élnek azzal a lehetőséggel 
is, hogy részletfizetésre vásároljanak szenet, fát, 
krumplit, lisztet és egyebet, mert még így sem tud-
ják fizetni − mondta a Nyugdíjas Egyesület elnöke, 
Ratko Prošić. Elmondta, hogy tavaly az egyesületen 
keresztül mintegy 2,5 millió dinár értékű forgalom 

bonyolódott le, ami közel fél millióval kevesebb, 
mint az előző évben.

Az összejövetelen jelen volt Đuro Jaić, a Községi 
Nyugdíjas Egyesület elnöke is, aki dicsérően szólt a 
padéi vezetőség munkájáról. Ő is igazolta azt az ál-
lítást, hogy a nyugdíjasok egyre kevesebb tüzelőt és 
élelmiszert tudnak vásárolni. A községi egyesület for-
galma tavaly 13,5 millió dinár volt, közel 5,5 millióval 
kevesebb, mint 2013-ban.                       N. Kolundžija

Tűzoltók közgyűlése Hódegyházán
Az idei évben is, mint minden évben az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége 
megtartotta évi közgyűlését.

A gyűlésen elsősorban az évi munkajelentést ismertették, 
pénzügyi beszámolót tartottak. Sajnos ez utóbbi témát igen 
gyorsan kimerítették, mert az egyesületnek az elmúlt évben 
nem sok bevétele volt (a hóeltakarításból származó pénz 
igen kevésnek mondható). Milenkov Kosta helyi lakost új 
taggá választották, és három ember előléptetésben részesült: 
Kólinger Eleket, Urbán Szabolcsot és Vastag Balázst első 
osztályú tűzoltóvá választották aktivitásuk alapján.

A környező településekről is voltak meghívottak, Padéról 
és Tótfaluból érkeztek aktív tűzoltók, sajnos különféle okok 
miatt Feketetóról, Csókáról és Bordányból nem jött el senki.

Az elmúlt évben felújították a tűzoltó termet, befestették, 
két fémseprűvel és egy háti tűzoltó eszközzel is gazdagabb 
lett a szervezet. A pénzt községi pályázatokon nyerték. 

Az idei terveik közé tartozik az új garázsajtók felszerelése 
és a plafon kijavítása. Mivel pénz igen kevés áll a szervezet 
rendelkezésére, pályázatok által próbálják terveiket megva-
lósítani, testvér településükkel, Bordánnyal igyekeznek kö-
zösen pályázni. 

A szervezetnek közel hetven tagja van, köztük fiatalabbak 
és idősebbek is. Minden évben részt vesznek a tűzoltó verse-
nyen kisebb-nagyobb sikerekkel; az idei évben is ezt tervezik.

Jövőre a szervezeten belül választói közgyűlést tartanak, 
mert az elnöknek, Tóth Tibornak letelik a négyéves kinevezése.

Immár hagyománynak számít, hogy a gyűlést miután az 
elnök bezárta, a megjelenteket vacsorával vendégelik meg, 
ez az idén is így történt.                                       Urbán Csilla

Ватрогасна скупштина у Јазову
Руководство Добровољног ватрогасног друштва из Јазо-

ва је и ове, као и сваке претходне године, одржало годишњу 
скупштину. На састанку су разматрани годишњи извештај 
рада као и финансијски извештај. Састанак је завршен вече-
ром, која је већ постала традиција.                      Урбан Чила

Светски човек
Ненад Јанковић, др Неле Карајлић, студирао 

је оријенталистику на Филозофском факултету у 
Сарајеву. Оснивач је групе „Забрањено пушење“ с 
којом је успешно наступао широм света, аутор је и 
глумац култне ТВ серије „Топ листа надреалиста“ 
у којој је наговештен распад Југославије, затим 
серије „Код сложне браће“... Аутор је музике за 
филм прослављеног Емира Кустурице „Црна 
мачка, бели мачор“. Због срчаних проблема 
повукао се с музичке сцене и отиснуо у свет 
писања.

Érkezik a segítség a Pásztor családnak
A sanyarú sorban tengődő, fiát egyedül nevelő, 

csókai, 52 éves Pásztor Pál önhibáján kívül maradt 
munka nélkül, és októberig még szociális segély-
re sem jogosult. A vasútállomás szomszédságában 
egy lepusztult vasutas épületben húzta meg magát a 
csonka család. A csókai önkormányzat közbenjárásá-
ra kapnak ebédet a Vöröskereszt ingyen konyháján, 
és egyszeri pénzsegélyben részesült a vasút omla-
dozó épületében meghúzódott és megtűrt Pásztor és 
fia. Továbbra is megoldatlan azonban a villanyáram 
kérdése. 

Időközben több helyi és külföldi segítség érkezett 
Pásztorékhoz. Március 20-án a magyarkanizsai Se-
gítsük Egymást Vajdaság Civil Szervezet küldött két 
zsáknyi ruhaneműt, egy csomag tartós élelmiszert és 
játékokat Pásztor Pálnak és fiának. A ruhaadományt 
megelőzően egy Bánátból elszármazott kanadai pol-
gár, Pozsár Pál száz eurót küldött a leg-
égetőbb gondok enyhítésére. Az adomá-
nyozó pénzbeli támogatása ugyancsak a 
Segítsük Egymást Vajdaság Civil Szer-
vezet közreműködésével érkezett meg. 

Az apa alkalmi munkákból próbál 
némi jövedelemre szert tenni, de a napi 
betevő mellett már sem tüzelőre sem 
egyéb szükségletekre nem futja. A fiú 
vérszegény, ezért többféle gyógyszerre 
és jobb kosztra lenne szüksége, de mind-
ez pénzbe kerül.                                      GJ

Стиже помоћ породици пастор
Самохрани родитељ Пастор Пал (52), који у тешким условима подиже 

сина, остао је без посла и права на социјалну помоћ до октобра месеца. 
Пал живи са сином у оштећеној кући крај железничке станице. На 
иницијативу Локалне самоуправе добијају бесплатан ручак у Црвеном 
крсту и једнократну социјалну помоћ. Струја је и даље под знаком 
питања. У међувремену помоћ стиже са свих страна. Цивилно удружење 
„Помозимо једни другима“ из Кањиже послало је 20. марта два џака 
гардеробе, пакет дуготрајне хране и играчке. Пожар Пал, пореклом из 
Баната, послао је новчану помоћ за решавање најхитнијих проблема, 
посредством удружења из Кањиже. Отац повременим пословима не 
може да обезбеди огрев и остале потрепштине. Дечак је малокрван, 
потребни су му лекови и боља храна, а то кошта.                                     Г.Ј.

Годишња скупштина
општинског удружења

18. априла у „Ждрепцу“
На седници Извршног одбора Општинског 

удружења пензионера Чока констатовано је да 
су одржане годишње скупштине у свим месним 
организацијама удружења пензионера у општи-
ни, па је Годишња скупштина општинског удру-
жења заказана за суботу 18. априла у Ресторану 
„Ждребац- Белавила“ у Чоки. Чланови извршног 
одбора усвојили су годишње извештаје, план 
рада, извештај Надзорног одбора и завршни ра-
чун за прошлу годину, а констатовано је да је и 
поред смањеног промета, остварен вишак при-
хода у износу од 132 хиљаде динара.

Községi évi közgyűlés
április 18-án

a Ždrebac vendéglőben
A Községi Nyugdíjas Egyesület Végrehajtó 

Bizottságának gyűlésén megállapították, hogy a 
község minden településének nyugdíjas szerve-
zete megtartotta évi közgyűlését. Megbeszélték, 
hogy a községi közgyűlést április 18-án tartják 
meg a csókai Ždrebac étteremben. 

A Végrehajtó Bizottság elfogadta az évi jelen-
téseket, a munkaterveket, a Felügyelő Bizottság 
jelentését a zárszámadásokról. Megállapították, 
hogy a csökkenő forgalom ellenére a tavalyi évet 
132 ezer dinár többlettel zárták.

Са збора пензионера у Падеју
A padéi nyugdíjasok közgyűlése
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Húsvét, az ünnepek ünnepe
A húsvét a keresztény világ legna-

gyobb ünnepe. A keresztény egyházak 
tanítása szerint húsvét Jézus Krisztus fel-
támadásának és vele az emberiség meg-
váltásának ünnepe. 

A 325-ben megtartott első niceai zsinat 
döntése értelmében húsvét ideje a tavaszi 
napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni 
első vasárnap. Mivel ez az időpont évről-
évre változó, a húsvét ún. mozgó ünnep, 
amely március 22-e és április 25-e között 
lehetséges, és ehhez igazodik az egyházi 
év valamennyi változó idejű ünnepe.

Az ünnepet negyvennapos, a ham-
vazószerdától nagyszombatig tartó böj-
ti időszak készíti elő – Jézus 40 napos 
pusztai böjtjének emlékére – ez a lelki és 
testi megtisztulás ideje. 

Virágvasárnap a húsvétvasárnap előtti 
vasárnap, nagyböjt utolsó vasárnapja és 
egyben a nagyhét kezdete. Az evangéli-
um tanúsága szerint ezen a napon vonult 
be Jézus diadalmenetben Jeruzsálembe. A 
nép pálmaágakat lengetve, ruháját a föld-
re terítve dicsérte őt, (ugyanaz a nép, aki 
nagypénteken már egyre türelmetlenebbül 
követelte a halálát). Ennek a bevonulás-
nak az emlékét őrzi napjainkban is a vi-
rágvasárnapi barkaszentelés és körmenet. 

A nagyhét utolsó három napja a húsvé-
ti szent háromnap. A vallásos emberek e 
napokon emlékeztek, és emlékeznek ma 
is Jézus Krisztus kínszenvedéséről, ke-
reszthaláláról és feltámadásáról. 

Nagycsütörtök az utolsó vacso-
ra emléknapja, Jézus elfogyasztot-
ta az utolsó vacsorát tanítványaival. 
Ekkor volt az első szentmise, az első 
szentáldozás, az első papszentelés.  
Az ünnepi mise örömben kezdődik. Szól-
nak a harangok, az orgona. Ugyanakkor 
az utolsó vacsora fényét beárnyékolja a 
fájdalom: Júdás vacsora közben elment, 
hogy elárulja Mesterét: nagycsütörtök 
Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt 

elfogatását idézi emlékezetünkbe. A ha-
rangok, az orgona elnémulnak. A mise 
csendben folytatódik. Jelzi ez, hogy drá-
mai események előtt állunk.

Nagypénteken halt kereszthalált Jé-
zus. A keresztények körében a bűnbánat, 
a mély gyász és a szigorú böjt napja. A 
templomokban az oltárokat letakarják, a 
harangok némák. Rómában minden év-
ben a pápa közreműködésével elevenítik 
fel a keresztút (Via Crucis) stációit. 

Nagyszombat húsvét vigíliája, Krisz-
tus sírban pihenésének emléknapja. A 
nagyszombati esti szertartás a tűzszente-
léssel kezdődik, majd a pap meggyújtja a 
húsvéti gyertyát, amelynek fénye a feltá-
madt Jézus Krisztust jelzi, aki új reményt 
ad az embernek. A misén felhangzó Alle-
luját harangzúgás, csengőszó és az orgo-
na hangjai kísérik. Az egész hívő közös-
ség megújítja keresztségi fogadalmait: 
hitet tesz Isten mellett, és ellene mond a 
sátán kísértésének. A szentmise befejező 
részében a hívek körmenetet tartanak, 
hogy az egész világ számára elvigyék az 
örömhírt: Krisztus feltámadt.

Húsvétvasárnap a kereszténység 
legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását 
ünnepli.

Húsvéthétfő, húsvét másnapja. A népélet-
ben gazdag szokásvilága alakult ki. Az 
előző napok liturgikus ünneplései után 
már az egyszerű világias emberi örömnek 
a napja, elsősorban a fiatalságnak az ün-
nepe. Hagyományos mulatságai közül a 
legismertebb a húsvéti locsolás, melyért 
festett tojás jár. A víz megtisztító, meg-
újító erejébe vetett hit az alapja ennek a 
szokásnak, mely aztán idővel, mint köl-
nivízzel való locsolás maradt fenn nap-
jainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak 

a locsolkodás hagyományának, eszerint a 
Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás 
hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekez-
tek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták 
őket. Régi korokban a piros színnek védő 
erőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások 
piros színe egyes feltételezések szerint 
Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés 
szokása és a tojások díszítése az egész 
világon elterjedt.                                 Á.O.

поливање девојака у Санаду
У организацији Културно-уметничког 

друштва „Вук Караџић“ из Санада одр-
жана је традиционална манифестација 
„Поливање девојака на Васкршњи поне-
дељак“, ове године по једанаести пут. „Да 
се традиција не заборави“ био је мото 
под којим је друштво 2004. године обно-
вило овај леп и заборављен обичај Срба 
у Санаду, на Васкршњи понедељак.

Фијакери, музика, весели момци и 
лепе девојке и ове године унели су ра-
дост и весеље у срца мештана и гости-
ју на највеселији хришћански празник. 
Поливачи Бранислав, Драган, Чедомир, 
Бојан и Емил обишли су куће девојака и 
полили Душанку, Сашку, Јовану, Анђелу, 
Сунчицу и Николину, које су их дарива-
ле шареним јајима, колачима, домаћим 
вином и ракијом. Вожња фијакерима не 
би била могућа без помоћи коњичких 
клубова из Санада, Сенте, Остојићева 
и Новог Кнежевца. Добро расположе-
не поливаче на хармоници пратили су 
Столе и Чеда. Манифестација је завр-

шена културним програмом у дворишту 
основне школе, резањем колача и осве-
ћењем кољива од стране православног 
свештеника јереја Дејана Бојанића. У 
културном програму учествовале су све 
четири фолклорне групе као и гости из 
Румуније, Српско културно-уметничко 
друштво „Свети Сава“ из Великог Семи-
клуша, које је ове године по први пут у 

Санаду. Гости су изразили жељу за на-
ставком дружења ова два друштва. На-
кон програма уприличен је свечани ру-
чак у Ловачком дому, а забава је трајала 
до касно у ноћ.

Организацију ове манифестације 
помогли су Месна заједница Санад, 
Културно-образовни центар Чока, Удру-
жење ловаца „Јастреб“ Санад, Српска 
православна црквена општина Санад, 
Основна школа „Јован Поповић“, СЗР 
„Зека-пласт“ из Чоке ,пекара „Q-MENI“, 
као и многи појединци који су својим ра-
дом помогли у овој организацији.

С.О.

Васкршњи концерт
Поводом највећег  хришћанског пра-

зника Васкрса, којим се прославља 
Исусов повратак у живот- васкрсење, у 
понедељак 13. априла, у организацији 
Културно-образовног центра, одржан 
је Васкршњи концерт. Наиме, у великој 
сали Дома културе са почетком у 19 
часова свечано је уприличен Васкр-
шњи концерт духовне музике у изво-
ђењу хора „Светог Василија Великог“ 
Православне црквене општине Обили-
ћево из Новог Кнежевца.

На почетку програма хор је отпевао 
песму „Воскресење твоје“, а касније 
су се низале композиције под дири-
гентском палицом професора Ненада 
Кнежевића. Пригодним речима, у духу 
Васкрса, водитељка програма Манда 
Вуковић обогатила је овај свечани про-
грам. Најрадоснији хришћански пра-
зник увеличао је и свештеник  Радоје 
Перин из Обилићева који је одржао Ва-
скршњу беседу. На крају се присутни-
ма обратио чокански парох Светолик 

Симулов који се, уз 
речи да је сваки поче-
так тежак, али да му 
је срце испуњено, за-
хвалио гостима и ор-
ганизаторима који су 
препознали важност 
концерта и изразио 
наду да ће програм 
бити све лепши и са-
држајнији из године у 
годину, а да ће Чока-
на бити што више.

М.М.И.

Barkás körmenet 
virágvasárnapon

основано културно-уметничко друштво „Вишљани“
Поводом верског празника Ускрса, најмлађи чланови новооснованог Културно-у-

метничког друштва „Вишљани из Остојићева“ фарбали су ускршња јаја, а такође су 
обилазили куће и поливали девојке на Васкршњи понедељак, како обичај налаже.

Културно-уметничко друштво „Вишљани из Остојићева“ званично је основано 
марта 2015. године са циљем да негује, промовише, унапређује и чува пољску 
традицију, културу, обичаје, језик, игре и остало. Као неформална група, КУД је 
почео са радом крајем 2014. године, када су и оформљене две секције, фол-
клорна и певачка група. Фолклорну групу чине деца основношколског узраста, 
која уче пољске народне игре и песме, а певачку групу чине одрасли чланови 
КУД-а. Певачка секција чува од заборава песме, које су преношене са колена на 
колено од првих Пољака, који су дошли у Остојићево. Планиране активности за 
ову годину укључују оснаживање организације у виду проширивања чланства, 
обогаћивања фундуса народних ношњи и опремање просторија за рад КУД-а. 

Д. Грбин Спремни за поливање

Хор „Свети Василије Велики“
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Megkezdődött a 
„Biztonságos – face, like, share, comment...”

projekt megvalósítása

„Здрави бубрези – здравље за све“
Од 2006. године сваког другог четвртка у марту 

месецу обележава се Светски дан бубрега, сваке 
године под другим слоганом. Овогодишњи слоган 
„Здрави бубрези – здравље за све“ потврђује нам да 
су здрави бубрези неопходни за здрав живот, је осло-
бађају организам од бројних штетних и непотребних 
материја. Оболели бубрези не могу да врше своју 

функцију, штетне материје накупљају се у телу, по-
већава се ризик од настанка повишеног крвног при-
тиска, срчаних болести, шећерне болести, настаје 
тзв. хронична бубрежна инсуфицијенција, стање које 
може довести до потпуног отказивања рада бубре-
га и следствене потребе за хемодијализом и транс-
плантацијом бубрега.

Једно од обољења које може да 
ремети рад бубрега и да доведе до 
бројних поремећаја је појава ства-
рања камена у бубрегу. Оно наста-
је између осталог код недовољног 
уноса течности, пре свега воде.

Овај дан, Светски дан бубре-
га прилика је да се подсетимо 
да наши бубрези вредно раде, 
одржавају наш живот, а такође је 
прилика да симболичним гестом 
испијања чаше воде подржимо 
ову кампању, помогнемо нашим 
бубрезима да несметано раде 
и понудимо у истом циљу чашу 
воде другој особи.

Чпајаковић др Освит

„Egészséges vesét mindenkinek”
2006 óta minden évben március második csütörtökén 
tartják a vese világnapját. Az idei mottó − „Egészséges 
vesét mindenkinek” − arra hívja fel a figyelmet, hogy az 

egészséges élet elengedhetetlen feltétele az egészséges vese. Ez a szervünk sok káros anyagot szűr 
ki a szervezetünkből. A beteg vese nem tudja ellátni ezt a funkcióját, a káros anyagok felgyülemle-
nek a szervezetben, ami növeli a magas vérnyomás, a szívbetegség, a cukorbetegség kialakulásának 
veszélyét. Akut veseelégtelenség (inszufficiencia) alakulhat ki, ami a veseműködés teljes leállásá-
hoz vezethet. Ilyenkor válik szükségessé a hemodialízis, vagy a veseátültetés.

A vese egyik gyakori megbetegedése a vesekő kialakulása. Ennek egyik oka a nem elegendő 
mennyiségű folyadék (elsősorban víz) fogyasztása. A vese világnapja jó alkalom arra, hogy felhív-
juk a figyelmet vesénk egészséges működésének fontosságára. Igyunk kellő mennyiségű vizet, és 
ismerőseinket is biztassuk erre!                                                                             Dr. Čpajaković Osvit

Дипломирани правници Центра за социјални рад за општину 
Чока присуствовали су едукацији без провере знања на тему „Уче-
шће сродника у издржавању корисника пре и после судске одлуке“, 
која је одржана у Кули дана 26.3.2015. године. Наведену едукацију, 
која је била пријављена Комори социјалне заштите, организовао 
је Центар за социјални рад општине Кула. Едукацији су присуство-
вали дипломирани правници/е запослени у центрима за социјални 
рад на територији Војводине, као и Весна Кантар из Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и 
Сања Грмуша из Покрајинског завода за социјалну заштиту. Уче-
сници едукације ће остварити бодове у складу са Правилником о 
лиценцирању стручних радника у социјалној заштити.

Такође, током месеца марта 2015. године стручни радници Цен-
тра за социјални рад за општину Чока учествовали су на још два 
скупа. Наиме, дана 28.3.2015. године, у Центру за социјални рад 
града Суботице одржана је обука под називом „Примена института 
хипотеке у социјалној заштити“. Аутори и реализатори програма су 
Вукота Влаховић из Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Републике Србије и Зоран Миросављевић, ру-
ководилац Одељења Обреновац Градског центра за социјални рад 
у Београду.

Супервизор Центра за социјални рад за општину Чока присуство-
вао је стручном скупу супервизора у форми округлог стола, који је 
организовала супервизорка Центра за социјални рад Кањижа дана 
30.3.2015. године на тему усвојења. Стручном скупу присуствова-
ли су супервизори из центара за социјални рад Кикинда, Сента, 
Кањижа, Бачка Паланка, Темерин, Жабаљ и Тител, Сечањ, Нова 
Црња, Нови Бечеј и Бечеј, као и саветница Покрајинског завода за 
социјалну заштиту.                                                                  А.Тамара

Szakmai tanácskozások
március folyamán

A csókai Szociális Központ jogászai részt vettek egy pontszerző 
továbbképzésen, amelynek témája A rokonok eltartási kötelességei 
a bírósági ítélet előtt és után volt. Ezt a tanácskozást a vajdasági 
szociális központok jogászai számára szervezték meg 2015. március 
26-án Kúlán.

A központ szakmunkatársai március 28-án a szabadkai Szociális 
Központban A jelzálog alkalmazása a szociális védelemben címmel 
tartott ismertetőn voltak jelen.

Március 30-án a csókai központ szupervízora egy kerekasztal-
megbeszélésen vett részt Magyarkanizsán.                                 A.Tamara

Стручни скупови
у марту 2015. године

Донација деци и младима у Дневном боравку 
и „Дан отворених врата“

Владимир Штеванов, координатор Волон-
терског центра Чока и Бојан Фараго, власник 
диско клуба у Чоки посетили су 13. марта 
Дневни боравак за децу и младе са сметња-
ма у развоју у Чоки.

На иницијативу власника диско клуба 
остварена је сарадња са Волонтерским цен-
тром Чока са циљем да се на 
заједничким хуманитарним 
журкама, које посећује велики 
број младих из наше општи-
не и околине прикупља новац 
који би се утрошио на дона-
цију Дневном боравку. Овим 
хуманим чином прикупљено 
је 13 000 динара. У договору 
са координаторком Дневног 
боравка Тиханом Млађено-
вић одлучено је да се купи 
лежај који деца и млади ко-
ристе за одмор. На тај начин 
волонтери се труде да у сво-
јим активностима обухвате 
омладину како би се подигла 
свест о хуманости и превази-
шле предрасуде које се везују 
за особе које пате од било ког 
облика инвалидитета.

У оквиру Центра за социјални рад, за-
послени из Дневног борака у сарадњи са 
запосленима из OJ Волонтерског центра 
организовали су 27. марта у просторијама 
организационе јединице акцију под називом 
„Дан отворених врата“. Акција је приређена 
у форми креативне радионице на тему ускр-

шњих празника. На 
радионици су при-
суствовали заинте-
ресовани грађани, 
волонтери, деца и 
млади из Дневног 
боравка у пратњи 
својих васпитача и 
неговатељица као 
и представнице Ло-
калне самоуправе, 
директорка Центра 
за социјални рад 
Александра Раиче-
вић, руководилац 
Тамара Ардала, а 
целу акцију су пред-
водили Владимир 
Штеванов и Тихана 
Млађеновић.

Д.Тењовић

Támogatás a Nappali Központnak és Nyílt nap
Vladimir Števanov, a csókai Önkéntes Köz-

pont koordinátora és Bojan Farago, a csókai 
diszkó tulajdonosa közös emberbaráti akciót 
szervezett márciusban. A diszkóban rendezett 

táncesteken pénzt gyűjtöttek a fogyatékkal élő 
gyermekek és fiatalok Nappali Központjának 
támogatására. Az összegyűjtött 13.000 dináron 
egy heverőt vásároltak a fiatalok számára.

Az Önkéntes Köz-
pont épületében már-
cius 27-én a Nyílt nap 
nevű akció keretében 
műhelymunkát szer-
veztek. A műhely té-
mája a húsvéti ünne-
pekhez kapcsolódott, 
érdeklődő polgárok, 
önkéntesek, a Nappa-
li Központ fiataljai és 
nevelőik vettek részt 
rajta. 

D. Tenjović

A  Tartományi Sport- és Ifjúságügyi  Titkárság jóváhagyta a 
csókai Szociális Központ Biztonságos – face, like, share, comment... 
nevű projektjét. A projekt célja, hogy felhívja a gyermekek és az 
ifjúság figyelmét az internetes erőszak veszélyeire és annak for-
máira. A márciustól májusig tartó időszakban oktatási műhelyek 
segítségével megtanítják a résztvevőkkel az ilyen jellegű erőszak 
elleni védekezést. Ezeken az oktatásokon 18 évesnél fiatalabb 
gyerekek vesznek részt Csóka község minden településéről. 

Ardala T.
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Започела реализација пројекта
„безбедно – face, like, share, comment...“

Центру за социјални рад за општину Чока одо-
брен је од стране Покрајинског секретаријата за 
спорт и омладину пројекат под називом „Безбедно 
– face, like, share, comment ...“. Пројектна идеја се 
заснива на информисању и 
подизању свести деце и мла-
дих о електронском насиљу 
кроз укључивање деце и 
младих у пакет едукативних 
радионица у циљу њиховог 
информисања о феномену 
електронског насиља, обли-
цима истог, усвајању облика 
самозаштите као и промови-
сању безбедности младих 
од електронског насиља, с 

обзиром да се његова појава у институцијама са 
којима деца и млади имају додира не препознајe 
као довољно битна и приоритетна. У едукативне 
радионице које ће се реализовати у периоду од 

марта до маја 2015. године 
биће укључена деца и млади 
узраста до 18 година из рањи-
вих категорија друштва. С об-
зиром да ће радионицама при-
суствовати поред деце и мла-
дих из Чоке и деца и млади 
из осталих насељених места 
наше општине, њима ће бити 
организован превоз за долазак 
и одлазак са радионица.

Ардала Т.

„Mi lekapcsoltuk a villanyt,
és te?”

Oktatások az Önkéntes Központban
A csókai Önkéntes Központ aktivistái március 28-án 

csatlakoztak a Föld órája akcióhoz, amelyet 2007 óta 
szervez a Természetvédelmi Világalap (WWF). Az ön-
kéntesek „Mi lekapcsoltuk a villanyt, és te?” mottóval 

szerveztek egy találkozót, ahol figyelem-
felhívó videoklipeket néztek, és a villanyt 
egy órára lekapcsolva, gitárzene mellett 
beszélgettek.

Az aktivisták március folyamán meg-
nézték a zentai Egészségügyi Középiskola 
3/1. osztályának tanulói által készített, a 
kábítószer-élvezésről szóló dokumentum-
filmet. A Mondj jó éjszakát című film a ká-
bítószer rabságába került fiatalokról, és e 
függőség következményeiről szól.

D. Tenjović

„Ми смо искључили светло, а ти?”
Месец едукације у Волонтерском центру Чока

Волонтери волонтерског центра Чока придружили 
су се 28.3. акцији „Сат за нашу планету” коју организује 
WWF - Светски фонд за заштиту природе. Идеја акције 
је подизање свести о значају заштите животне средине 
у општини Чока. „Сат за нашу планету“ (Earth Hour) је 
настао 2007. године у Сиднеју у организацији WWF, као 
подршка иницијативи против климатских промена. 

Волонтери су гледањем едукативних и упозоравајућих 
видео клипова о нашој планети, израдом плаката, искљу-
чивањем светла и дружењем уз акустичну гитару обеле-
жили овај дан. Порука волонтера је била „Ми смо искљу-
чили светло, а ти?”. На овај начин су указали на чињеницу 
да није увек потребна електрична енергија за квалитетно 
провођење слободног времена. У току марта волонтери 
су погледали и едукативни аматерски филм „Реци лаку 
ноћ”, који је генерација ученика 2007/2011 Медицинске 
школе из Сенте 3/1 разреда снимила као семинарски рад 
на тему наркоманије. У филму су приказани млади који 
су ушли у свет зависности и његове последице. 

– Веома је важно да се млади тј. деца што више еду-
кују о опасностима и могућим исходима које „модерно 
доба“ пружа, како би се подигла свест о превенцији и 
младима пружиле све информације о опасностима које 
их окружују, – рекао је Владимир Штеванов.

Д.Тењовић

Добар почетак 
пролећног дела сезоне пФл Суботица

за Фк „Слогу“ из остојићева
Фудбалери „Слоге“ из Остојићева забележили су три 

победе и један пораз на почетку пролећног дела такми-
чења ПФЛ Суботица. Прву победу играчи из Остојићева 
остварили су на свом терену против младе екипе из Па-
лића 14. марта. Резултат на овој утакмици био је 15:0 за 
ФК „Слогу“. Остојићевчанима је потом промакла победа 
у гостима у Гунарошу 21. марта против ФК „Олимпија“. 
Домаћини из Гунароша били су бољи и ова утакмица за-
вршена је резултатом 2:1. „Слога“ је потом освојила још 
три бода на свом терену у општинском дербију 29. марта 
против екипе ФК „Чока“, а резултат на тој утакмици био 
је 4:1. У 19. колу Остојићево је 4. априла на гостујућем 
терену било боље од ФК „Потисје“ из Кањиже 0:1.

И. Кертес

Крајем марта у Санаду је одржан тра-
диционални сусрет ветерана у којем су 
учествовали чланови компаније „Корал-
шпед“ из Суботице као и ветерани из Са-
нада. Пријатељска утакмица завршила се 
победом домаћина, а након тога председ-
ник Фудбалског клуба „Јадран“, Радован 
Закић, доделио је поклон дрес свог клуба 
Љубиши Ђорђевићу, који је, као велики 
пријатељ фудбала, до сада много помо-

гао у формирању и изградњи овог тима. 
Сарадња ће се и даље наставити при ку-
повини материјала за уређење помоћних 
објеката. Дружење ветерана наставило 
се у просторијама Ловачког друштва „Ја-
стреб“, којима се челници „Јадрана“ овим 
путем захваљују на сарадњи, а такође ве-
лику захвалност упућују и директору АД 
„Санад“ Ђорђу Кнежевићу и Драгану На-
дрљанском, који су такође учествовали у 

организацији сусрета. У 
току је изградња кућица 
за резервне играче и су-
дије, а уз помоћ прија-
теља фудбала, очекује 
се израда ограде тере-
на и мреже из голова. У 
сусрет пролећном делу 
полусезоне одржане су 
пријатељске утакмице 
са „Слогом“ из Осто-
јићева, „Хајдуком“ из 
Подлокања и „Далија-
ма“ из Мокрина.

Д.С.

ФК „Јадран“ Санад
Дружење ветерана у Санаду

Језеро Јамурина
само за спортски риболов

Одлуком Управног одбора 
Удружења спортских риболоваца 
„Златица“ из Чоке, од ове године 
на језеру Јамурина, које је зашти-
ћено подручје аутохтоних врста 
риба и барске корњаче, дозво-
љен је само спортски риболов. Са 
одлуком, која значи да се сва упе-
цана риба у језеру, изузев сома, 
мора жива и неозлеђена вратити 
у језеро, на Годишњој скупштини 
чоканских риболоваца упознати 
су сви чланови удружења. 

– Прошле године имали смо 
доста проблема са рибокради-
цама и незаконитим изловом 

рибе у језеру, па смо одлучили 
да ради очувања рибљег фон-
да у језеру буде дозвољен само 
спортски риболов. Истовремено, 
због сумње да у њему има круп-
них примерака сома, који угро-
жава рибљу млађ, па и веће при-
мерке племените рибе, дозволи-
ли смо само излов сома, – каже 
потпредседник удружења Јожеф 
Терек. Он додаје да ове године 
Удружење спортских риболова-
ца „Златица“ обележава 65 годи-
на од оснивања, по чему је једно 
од најстаријих удружења у Вој-
водини. Тим поводом на језеру 

ће се одржати низ манифе-
стација и такмичења у спорт-
ском риболову за најмлађе, 
сениоре, жене и ветеране. 

– Као и ранијих година, језе-
ро и ове године порибљавамо 
рибљом млађи, па је тако по-
следњег мартовског дана пу-
штено 15 килограма једного-
дишње шаранске млађи, које 
је удружењу поклонио Золтан 
Чузди из Остојићева, а пори-
бљавање се наставља и то-
ком априла месеца, – изјавио 
је Јожеф Терек.

Н. Колунџија

A Nagygödrön csak a sporthorgászat 
engedélyezett

A csókai Zlatica Sporthorgász 
Egyesület vezetősége úgy döntött, 
hogy a Nagygödrön (amely az ősho-
nos halak és a mocsári teknősök vé-
dett élőhelye) csak sporthorgászatot 
engedélyeznek. Ez azt jelenti, hogy 
minden kifogott halat (nagyobb har-
csák kivételével) sértetlenül vissza 
kell engedni a tóba. 

– Tavaly sok gondunk volt az orv-
halászokkal és a törvényeket kijátszó 
horgászokkal, ezért a halállomány 
megőrzése érdekében úgy döntöttünk, 
hogy csak a sporthorgászatot engedé-
lyezzük. A tóban állítólag élnek nagy-

méretű harcsák is, amelyek veszélye-
sek a többi nemes halra, ezért ezek 
elvitelét engedélyezzük – ismertette 
az egyesület alelnöke, Török József.

A Zlatica idén ünnepli fennállásá-
nak 65. évfordulóját. Ennek kapcsán 
több versenyt és egyéb rendezvényt 
tartanak.

A Nagygödrön idén is halasítot-
tak. Március végén 15 kg egynyaras 
pontyot engedtek a vízbe, melyeket a 
tiszaszentmiklósi Csúzdi Zoltán aján-
dékozott az egyesületnek. A halasítást 
áprilisban is folytatják.

N. Kolundžija

Порибљавање језера шаранском млађи
Halasítás pontyivadékokkal
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У СЛИЦИ И РЕЧИ СА ФУДБАЛСКОГ ДЕРБИЈА

Дрес „Слоге“ фудбалској легенди
Пре почетка општинског дербија Подручне фудбалске лиге Суботица 

између „Слоге“ и „Чоке“ (4:1), који је на фудбалском игралишту у Остоји-
ћеву окупио 400 гледалаца, руководство „Слоге“ је уприличило предају 
почасног дреса са бројем „9“ и одштампаним именом Живку Зецу (67), 

фудбалској легенди из Осто-
јићева. Живко је био најбољи 
играч „златне генерације“ „Сло-
ге“, која је жарила и палила 
фудбалским небом Војводине 
пре скоро четири деценије, а по-
том и дугогодишњи њен тренер. 
Дрес са бројем „9“, који је носио 
док је играо, у знак признања и 
захвалности за све што је пру-
жио клубу, предао му је пред-
седник клуба Ненад Тепавац.

Н. Колунџија

чокански каратисти настављају
са изванредним резултатима

на два највећа турнира освојено 48 медаља
Чланови Карате клуба „Чока“ протеклог месеца учествовали су на четири 

турнира. У Бачу су најмлађи чланови постигли одличне резултате, као и 
у Ловћенцу-Фекетићу на 5. Његош купу, а квалитет чоканских каратиста 
потврђен је и на првенству Војводине у Фекетићу и Супер Енпи купу у 
Суботици. Тренер Чокана Александар Муиџа издваја првенство Војводине 
у Фекетићу где су у конкуренцији 32 клуба и 520 такмичара, Чокани 
освојили 30 медаља, од којих је 14 златних, 8 сребрних и 8 бронзаних, 
што им је у генералном пласману донело четврто место у Војводини. На 
једном од највећих карате турнира у Европи, 16. Енпи купу у Суботици 
надметало се 90 клубова са 1720 каратиста из 12 европских земаља.

– Резултати постигнути на овом турниру по значају сврставају се у 
медаље освојене на државним, европским, па и светским такмичењима. 
Наши каратисти „окитили“ су се са 18 медаља, од којих је 6 златних, 
4 сребрне и 8 бронзаних, што је одличан резултат и мотив за још већи 
рад у клубу. Убеђен сам да ће наши такмичари, уз помоћ тренера, управе 
клуба, родитеља и Локалне самоуправе и убудуће на најбољи начин 
презентовати Чоку на свим великим такмичењима каратиста у земљи и 
иностранству, – каже Александар Муиџа.                                        Н. Колунџија

A két legnagyobb tornán 48 érmet szereztek
A Csóka Karateklub versenyzői a múlt hónapban négy versenyen vettek 

részt, és igen sikeresen szerepeltek. Edzőjük, Aleksandar Muidža a Feketicsen 
rendezett Vajdaság bajnokságát és a szabadkai 16. Enpi Kupát emelte ki. A 
feketicsi versenyen a csókaiak 30 érmet (14 arany, 8 ezüst, 8 bronz), Szabadkán 
pedig 18 érmet (6 arany, 4 ezüst, 8 bronz) szereztek. Ezek az eredmények ismét 
megmutatták a klubban folyó munka minőségét.

петлићи Фк „чока“ први на турниру у кикинди
Петлићи Фудбалског 

клуба „Чока“ освојили су 
7. марта прво место на 
Турниру у малом фуд-
балу за дечаке 2001. 
и млађе годиште који 
се одигравао у Спорт-
ском центру „Језеро“ у 
Кикинди. На турниру је 
учествовало шест еки-
па, међу којима су били 
домаћини турнира ОФК 
„Кикинда“, затим де-
чаци из ФК „Бечеј“, ФК 
„Нови Бечеј“, ФК „Ада“ 
и ФК „ЖАК“ из Кикинде.

На такмичењу, на 
којем је била изузетно 
јака и тешка конкурен-
ција, млади фудбале-
ри Чоке успели су да 
заузму прво место, 
будући да су, како се 
играло по принци-
пу „свако са сваким“, 
освојили највећи број бодова. Они 
су остварили чак четири победе и 
само једна утакмица завршена је 
нерешеним резултатом. За петлиће 
из Чоке наступали су Лазар Радић, 
Михајло Поповић, Никола Поповић, 
Миљан Драшковић, Андраш Ружа, 
Давид Борош Ђеви, Марк Кекењ и 
Атила Калман. Чокански голман, Ла-
зар Радић, проглашен је за најбољег 
голмана на такмичењу. Друго место 
на турниру припало је ФК „Бечеј“, 
а треће су освојили фудбалери из 
ОФК „Кикинда“.

Чокански петлићи наставили су 
такмичење и у првенству Суботичке 
лиге за петлиће где су остварили две 
победе против екипе ФК „Суботица“ 
(5:2) и ФК „Спартак“ из Суботице (4:2).

И. Кертес

A Csóka ifjúsági csapata
nyerte a nagykikindai tornát

A Csóka labdarúgóklub fiataljai (2001-ben és 
később született fiúk) nyerték meg a március 7-én 
Nagykikindán megrendezett kispályás labdarúgó 
tornát. A versenyen hat csapat indult, mindenki 
mindenkivel játszott. A csókai gyerekek négy mér-
kőzést megnyertek, egy meccsük döntetlenre vég-
ződött, ezzel a legtöbb pontot szerezték. A csókai 
csapatban felléptek: Lazar Radić (a torna legjobb 
kapusa lett), Mihajlo Popović, Nikola Popović, 
Miljan Drašković, Rúzsa András, Borosgyevi Dá-
vid, Kökény Márk és Kálmán Attila.

A Csóka ifjúsági csapata jól szerepel a 
Szabadkai liga küzdelemsorozatában.

Kertész I.

Рукометашице „Слоге“ победом су за-
почеле пролећни део такмичења у Тре-
ћој рукометној лиги (ТРЛ) „Банат“. Наи-
ме, оне су у првој утакмици након паузе, 
4. априла на свом терену победиле мла-
ду и неискусну екипу из Александрова 
резултатом 54:4. Највише голова међу 
Остојићевчанкама постигле су Радмила 
Мирић, Иконија Грбин и Тамара Бекеди.

Следећу утакмицу „Слога“ ће играти 
за недељу дана гостујући екипи РК 
„Младост“ из Опова, а за две недеље 

такође ће гостовати рукометашицама из 
Мокрина.

Да подсетимо, рукометашице из 
Остојићева завршиле су средином ок-
тобра јесењи део такмичења Треће ру-
кометне лиге (ТРЛ) „Банат“ на четвртом 
месту на табели. Јесењи првак у жен-
ској конкуренцији ТРЛ „Банат“ била је 
екипа ЖРК „Мокрин“ из Мокрина, док 
су на другом и трећем месту завршиле 
екипе „Младост“ из Опова и „Сента“.

И. Кертес

Семинар 
Милана Муиџе

Шеф стручног штаба чоканских 
каратиста Милан Муиџа, но-
силац црног појаса 6. дан, као 
председник тренерске комисије 
Војводине, одржао је на првен-
ству Војводине у Фекетићу ве-
ома посећен семинар на тему 
рад са фокусерима.

Каратисти Чоке са Миланом Муиџом   ☐   Csókai karatésok Milan Muidžával

Milan Muidža 
szemináriuma

A csókai karatésok vezetőedzője, 
Milan Muidža a Vajdasági Edzők 
Bizottságának elnöke Feketicsen, 
Vajdaság bajnokságán nagyszámú 
érdeklődő számára előadást tartott 
a védőfelszerelések alkalmazásáról. 

Рукометашице „Слоге“ из Остојићева са гостујућом екипом РК „Александрово“

почео пролећни део сезоне
за рукометашице „Слоге“


