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Csóka tíz év alatt 200 millió dinárt kapott

Branislav Bogaroški tartományi mezőgazdasági, vízügyi és erdőgazdálkodási titkár Csókára és Tiszaszentmiklósra látogatott. Csókán elbeszélgetett az önkormányzat
képviselőivel és a vízvezetékcsere munkálatainak kivitelezőivel. Tiszaszentmiklóson
találkozott a Potiski ratar mezőgazdasági egyesület tagjaival és megtekintette az első
észak-bánáti málnaültetvényt.
Balázs Ferenc községi elnök köszönetet mondott a tartományi
titkárságnak a csókai vízvezeték cseréjéhez nyújtott támogatásért.
‒ A titkárság támogatásával az utóbbi másfél évben sikerült befejeznünk három szakaszt, mintegy 6,5 km azbesztbeton csövet cseréltünk ki, így több mint 500 háztartás fogyaszthat egészségesebb
ivóvizet. A három szakasz cseréje mintegy 45 millió dinárba került,
ennek több mint a felét a tartományi mezőgazdasági titkárság biztosította ‒ mondta a polgármester. Hozzátette, hogy reméli, hogy a
negyedik és az ötödik szakasz cseréjét is támogatja majd a titkárság.
Branislav Bogaroški elmondta, hogy az általa vezetett titkárság
az utóbbi tíz évben 200 millió dinárral támogatta Csókát. Ezzel a
pénzzel a dűlőutak és a csatornahálózat rendbehozását, a vízvezeték felújítását és a mezőgazdasági termelőket támogatták.
‒ Csóka mindig nagyon jó projektekkel pályázott, így segíthettünk ezek megvalósításában. A vízvezeték negyedik szakaszának
cseréjéhez 16 millió dinárral járulunk hozzá, valamint erdőtelepítést is támogatunk ‒ mondta a titkár.
A csókai megbeszélések befejeztével
Bogaroški Tiszaszentmiklóson megtekintette a Kéra határrészben ültetett első
észak-bánáti málnást. Az ottani mezőgazdasági termelőkkel folytatott beszélgetésen
elmondta, hogy támogatás igényelhető a
titkárságtól újabb ültetvények telepítéséhez, öntözőrendszerek felállításához és
egyéb befektetésekhez is. Azt is megemlítette, hogy a csókai termelők nem haszBogaroški, Balázs és Dulka
a tiszaszentmiklósi málnaültetvényen nálják ki kellőképpen a titkárság nyújtotta
kedvezményes támogatásokat.
Богарошки, Балаж и Дулка
у Остојићеву у новом малињаку
N. Kolundžija

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бранислав Богарошки

посетио је Чоку и Остојићево, где је разговарао са представницима Локалне самоуправе
и извођачима радова на реконструкцији водовода у Чоки и представницима Удружења пољопривредника „Потиски ратари“, који су тим
поводом започели садњу малина и подизање
првог малињака у Северном Банату. Поздрављајући госта, председник општине Чока Ференц Балаж захвалио се покрајинском секретару на досадашњем учешћу у реконструкцији
водовода у Чоки.
– Уз помоћ секретаријата у последњих годину и по успели смо да окончамо радове на три
фазе реконструкције водовода у дужини од

– Већ следеће недеље настављамо са радовима у Падеју, што очито показује политику Дирекције да водимо рачуна о
селима и трудимо се да једнаке услове обезбедимо свим становницима у нашој општини. Као и у 2015. години, када нам је
акценат био на селима, тако ће се наставити и у 2016. години,
– поручио је Борис Илић. Председник општине Чока Ференц Балаж рекао је да му је драго да је пројекат асфалтирање улице у
Јазову окончан у овој години.
– После Остојићева, Врбице и Јазова исти тренд се наставља у Падеју, то значи у руралним срединама су у изградњи
инфраструктурни пројекти, у чему имамо доброг партнера у
Управи за капитална улагања и већина урађених уличних инфраструктурних радова обављено је захваљујући Управи за
капитална улагања АП Војводине, према којима конкуришемо и
обезбеђујемо већи део средстава. У изградњи инфраструктуре
учествујемо и са властитим средствима, па ће тако једна улица
ускоро, ако то временски услови дозволе, из овог извора добити
савремени коловоз и у Банатском Моноштору – каже председник општине Чока Ференц Балаж.
Н. Колунџијa

Директор Управе за капитална улагања АП Војводине Небојша Маленковић посетио је село Јазово у општини Чока, у коме
је завршена реконструкција Пролетерске улице, која је добила савремену асфалтирану саобраћајницу ширине 3 и дужине
690 метара.
– Политика Покрајинске владе је врло јасна и врло прецизна.
Желимо да живне војвођанско село, јер једино ако живну војвођанска села Војводина и Србија имају перспективу. Због тога смо
у партнерству са општином Чока уложили у ову улицу 9,6 милиона динара, од чега Покрајинска влада 8 милиона. Желимо да
наредних дана решимо и Партизанску улицу у Падеју, – рекао
је Небојша Маленковић. Он је додао да је само у овој години
уложено 51 милион динара у побољшању саобраћане инфраструктуре у општини Чока, што је један додатни импулс да Покрајинска влада улаже за развој не само Чоке, већ и осталих
села у Војводини. Директор Дирекције за развој општине Чока
Борис Илић рекао је да данас завршавамо пут у Пролетерској
улици у Јазову.

2015. december

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Бранислав Богарошки посетио Чоку

Покрајина и општина изградиле нови пут у Јазову

Нова асфалтирана Пролетерска улица у Јазову
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За десет година Чока добила 200 милиона динара

Пролетерска улица добила савремену саобраћајницу

Az újonnan aszfaltozott Proletár utca Hódegyházán

csóka község közlönye

око 6,5 километара, где су цементно-азбестне цеви постављене од 1965. године, замењене еколошки здравијим, па већ преко 500
домаћинстава добија здравију воду. Укупна
инвестиција за прве три фазе износила је око
45 милиона динара, од чега је више од половине обезбедио Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, –
изјавио је Ференц Балаж, изразивши наду да
ће уз властита средства у 4. и 5. фази реконструкције водовода учествовати и Покрајински
секретаријат.
Бранислав Богарошки је изјавио да је секретаријат на чијем је челу последњих десет година помогао Чоки са око 200 милиона динара
за атарске путеве, санацију каналске мреже,
водовод и пољопривредне произвођаче.
– Чока је увек имала добре пројекте, па смо
могли да учествујемо у њиховој реализацији,
а део средстава у износу од око 16 милиона
динара обезбедиће се и за 4. фазу реконструкције водовода у Чоки, као и за пошумљавање, за шта ће ускоро бити потписани уговори, – рекао је Богарошки.
Он је после Чоке обишао први малињак у
Северном Банату, који је подигнут у делу атара Кера бара у Остојићеву, где се сусрео са
пољопривредницима и информисао их о могућностима помоћи и подршке овог секретаријата око нових засада, наводњавања и других
инвестиција пољопривредницима, јер како је
приметио пољопривредници Чоке недовољно
користе могућност обезбеђивања повољних
средстава од Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Н. Колунџија

Aszfaltozott utat kapott
a Proletár utca

A Vajdasági Nagyberuházási Alap igazgatója, Nebojša Malenković Hódegyházára
látogatott abból az alkalomból, hogy a Proletár utcában elkészült a 3 m széles és 690 m
hosszú út aszfaltozása.
‒ A tartományi kormány eltökélt célja, hogy
újjáélessze és fejlessze a vajdasági falvakat,
mert csak ezzel lehet Vajdaságnak és Szerbiának is perspektívája. Ezért Csóka községgel
közösen biztosítottuk a hódegyházi utca aszfaltozásához szükséges 9,6 millió dinárt, amiből a
tartomány 8 milliót adott. Rövidesen elkészül
Padén a Partizán utca felújítása is ‒ mondta
Malenković. Hozzátette, hogy az idén Csóka
község az úthálózat felújítására 51 millió dinár
támogatásban részesült. A kormány hasonlóképpen támogatja Vajdaság más falvait is.
‒ Már a jövő héten megkezdjük a
munkát Padén, ami bizonyítja azt a
törekvésünket, hogy községünkben
minden településen hasonló életkörülményeket teremtsünk. Falvaink fejlesztését a 2016-os évben is folytatni fogjuk
– nyilatkozta Boris Ilić, az Építkezési
Igazgatóság Közvállalat igazgatója.
‒ Nagyon örülök, hogy elkészült a hódegyházi utca aszfaltozása.
Tiszaszentmiklós, Egyházaskér és Hódegyháza után most Padé következik.
Projektjeink megvalósításához nagy
segítséget nyújt a Vajdasági Nagyberuházási Alap. Terveink szerint rövidesen
egy kanizsamonostori utca is korszerű
burkolatot kap ‒ mondta Balázs Ferenc,
Csóka község elnöke.
N. Kolundžija
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Hétszázhúsz hektár termőföld válik öntözhetővé
Az önkormányzat 5 millió dinárt ruház be az új szivattyú felszerelésébe

A községi önkormányzata a rendelkezésére álló eszközforrások
felhasználásával évről évre igyekszik a mezőgazdasági termelés
feltételeinek a javítására, az öntözhető földterületek nagyságának
a bővítésére. Ezt a célt szolgálja a község újabb, ötmillió dinár értékű beruházása, amellyel lehetővé válik több mint hétszáz hektár
termőföld öntözése Tiszaszentmiklós határában, a Tisza mellett
húzódó, Kera Bara nevű határrészben és egy kisebb ötvenhektáros
egykori árterületen. A réti, kötött feketeföld az alacsony fekvése és jó vízmegtartó tulajdonsága ellenére az egyre gyakrabban
jelentkező aszályos, magas hőmérsékletekkel kísért években öntözésre szorul. Az öntözhetővé váló földeken gazdaságosabb és
intenzívebb
művelést
igényelő növényi kultúrák is termeszthetők.
A beruházással kapcsolatban Balázs Ferenc
községi elnök elmondta:
– Az állami földek
bérbeadásából a csókai
községnek megmaradó
pénzt igyekszünk vis�szaforgatni a mezőgazdaság fejlesztésébe, ezt
a célt szolgálja a jelenleg folyamatban lévő, a
Tisza szentmiklósi folyókanyarulatában meglévő pumpaállomás
bővítése is. Mostanáig ez a pumpaállomás a belvizek Tiszába való
átpumpálására volt csak alkalmas.
Jövőre a mezőgazdasági termelők már hasznát fogják látni az
újításnak, amely abból áll, hogy a meglévő pumpa mellé tavaszig

Завршена лицитација
државног земљишта

Први круг јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока одржан је 17 и 18. новембра, док је рок за
пријаву био до 16. новембра. Лицитација је одржана у
биоскопској сали Културно-образовног центра у Чоки.
Годишњим програмом за издавање пољопривредног
земљишта у државној својини предвиђено је издавање
3526,4532 ха, а од чега је излицитирано 1366,2633 ха,
све по почетним ценама. Највише је издато земље у
катастарским општинама Падеј, Црна Бара и Санад.
Оно што се ове године десило, што до сада
није, јесте да су неке пријаве за лицитацију морале
бити одбијене, јер нису биле предате на време
и благовремено. Стога се моле грађани, будући
закупци, да не чекају последњи дан
већ на време припреме и предају
своје пријаве са свом потребном
документацијом.
Д.К.

Befejeződött az állami földek árverezése

Csókán november 17-én és 18-án lezajlott az állami földek bérbeadásának első fordulója. Az érdekeltek
a jelentkezési papírjaikat november 16-áig adhatták
át. Az árverést a moziteremben tartották. A tervezett
3526, 4532 hektár termőföldből ez alkalommal 1366,
2633 hektárt béreltek ki, mindet kikiáltási áron. A legtöbb földet Padé, Feketetó és Szanád kataszteri községekben adták bérbe.
Az idén néhány termelő nem vehetett részt az árverésen, mert nem adták át idejében a jelentkezési papírjaikat. Ezúttal is felhívják a licitálni kívánó termelőket,
hogy a jövőben ne hagyják az utolsó pillanatra a szükséges dokumentáció átadását.
D.K.

egy új nagykapacitású szivattyút szerelünk fel, amely lehetővé teszi,
Изградњом новог цевовода и уградњом реверhogy szárazság idején a Tiszából kiemelt vizet a környező réti csator- зибилне пумпе у постојећој црпној станици на Тиси
nahálózatba pumpázzuk. A réti kanálisokból azután a gazdálkodók у делу атара „Кера бара“ у Остојићеву, могућност
наводњавања добиће још
saját öntözőberendezéseikkel folyamatosan lo720 хектара ораница.
csolhatják, öntözhetik a szomjazó növényeket.
– Наводњавањем се смаA környék ismert a dinnye és a fűszerpaprika
њује ризик временских услова
termesztéséről is – mondta a polgármester.
и интензивира ратарска производња, а овом инвестицијом
Az Észak Bánát Vízgazdálkodási Vállalat
вредном 5 милиона динара,
Rt. igazgatója Dragan Felbab és Balázs Feобезбеђених из општинског
renc szerdán megtekintette a Tisza töltésén
буџета од издавања државfolyó munkálatokat, a kedvező időjárásnak
ног пољопривредног земљиköszönhetően a napokban
шта у закуп, укупна површина
која се може наводњавати у
befejeződik a folyó és a
нашем атару, повећана је на
pumpaház összekapcsoоко 3.200 хектара ораница, –
lása, a fél méter átmérőjű
изјавио је председник општиúj csövek lefektetésével
Ференц Балаж и Драган Фелбаб
не Чока Ференц Балаж.
másodpercenként 400-500
Директор Водопривредног
Balázs Ferenc és Dragan Felbab
предузећа доо „Горњи Банат“
liter vizet tudnak nyerni a
legmelegebb nyári hónapokban is az öntöző- из Кикинде Драган Фелбаб каже да на територији
csatornák vízszintjének a fenntartására. A Kera општине Чока постоји могућност наводњавања
на око 15% укупне површине пољопривредног
Bara mellett, a kisebb, mintegy ötven hektárt земљишта, што је у односу на око 2%, колико
kitevő Đurđeva Bara is öntözhetővé válik.
се може наводњавати у Србији доказ да се
Csóka községben az új beruházásnak kö- овој важној агротехничкој мери у општини Чока
szönhetően az öntözhető földterületek nagy- посвећује дужна пажња. Он додаје да ће радови
sága meghaladja a 3200 hektárt. Az öntözé- бити окончани у планираном року, а поред
досадашње могућности за одвођење сувишних
si lehetőség bővül, a mezőgazdasági termelőkön múlik, hogy вода из њива постојећом каналском мрежом,
kedvező hitelekkel – a tartományi mezőgazdasági titkárság fo- новом реверзибилном пумпом и цевоводом
lyamatosan pályázatok útján támogatja az öntözőberendezések омогућиће се наводњавање ораница у овом делу
beszerzését – vagy más formában megoldják a termőterületeik атара већ за наредну пољопривредну сезону, без
GJ разлике на водостај у реци Тиси.
vízutánpótlását az aszályos években.
Н. Колунџија

Завршена два јавна рада на територији општине Чока

Јавни радови, које су спроводили Удружење грађана економских објеката, јавних саобраћајница, грађевинског
„Моба“ и ЈП Дирекција за изградњу општине Чока, на тери- реона и омогућују да вишак атмосферских вода буде изветорији наше општине завршени су у новембру месецу. Први ден из насеља.
Захваљујући јавним радовима на територији општине
јавни рад, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова тра- Чока уређени су атмосферски канали у 32 улице, од којих
јао је шест месеци, док је други јавни рад финансиран од је највише урађено у насељеном месту Чока и то у улицама
Иве Лоле Рибара, Бориса Кидрича, Вука Караџића и Маршастране Општине Чока трајао четири месеца.
Путем ових јавних радова било је запослено укупно 35 ла Тита. Поред наведеног посла, запослени су још радили и
радника у скоро свим насељима општине Чока, који су били нивелисање ћуприја, постављање бетонских цеви, бетониангажовани на позицији Извршилац на пословима одржава- рање, санитарну сечу у Старом парку у Чоки, постављање
клупа на јавним површинама и слично.
ња комуналних објеката, јавних и зелених површина.
Д. Грбин
Како је директор ЈП Дирекција
за изградњу општине Чока Борис
Илић оценио, јавни радови су успеNovemberben befejeződött két a tek, közterületek és zöldterületek karшно спроведени у складу са планом
közmunka Csóka községben. Az egyik, bantartásán dolgoztak.
дирекције и њиховом реализацијом
Boris Ilić, az Építkezési Igazgatóság
amelyet a tartományi foglalkoztatási titрешена су два проблема. – Први
kárság finanszírozott, hat hónapig tartott, Közvállalat igazgatója elmondta, hogy
подразумева то што ангажујемо
a másik pedig, melyet Csóka község pén- a közmunkák megszervezésével két
незапослена лица и обезбеђујемо
problémát oldottak meg: egyrészt kezelt, négy hónapig.
приходе њиховим породицама, а
A közmunkában 35 munkás volt reseti lehetőséget biztosítottak a munдруги је тај да решавамо проблем
foglalkoztatva a község szinte minden kanélkülieknek, másrészt rendbe tették
одвођења атмосферских вода. У
településén. Ők a kommunális épüle- a csapadékvíz elvezetésére szolgáló
нашим селима приликом падавина
árkokatat. 2015 folyamán Csóka
појављује се проблем одвођења
атмосферских вода и путем јавközség területén mintegy 32 utcáног рада ангажујемо лица која
ban összesen több mint 15 km árkot
раде на уређењу атмосферских
mélyítettek ki. Ez a lakó- és gazdaканала, – рекао је директор и доsági épületek, utak, közterületek véдао да се то показало као врло
delmét szolgálja.
успешно, јер је само у току 2015.
A közmunkások segítettek még
године урађено више од 15 км
a hidak szintezésében, betoncsövek
атмосферских канала.
lefektetésében, betonozásban, a park
Радови на чишћењу атмоbeteg fáinak kivágásában és köztéri
сферских канала значајно доpadok felállításában is.
приносе очувању стамбених и
D. Grbin

Делегација Радовишa из Македоније посетила Чоку

Спортско пријатељство настало кроз Забавну школу фудбала између представника
фудбалских клубова Чока и Радовиша у Македонији прераста у сарадњу двеју општина
ових суседних земаља. То потврђује последња посета делегације из овог македонског
града, познатог по руднику бакра и злата,
нашој општини и сусрету са челницима општине. Спортске раднике Радовиша предводио је начелник општинске
управе Станко Манчевски,
а примио их је председник
општине Чока Ференц Балаж. Разговарано је о могућностима проширивања
сарадње у области спорта
и културе, а једнодушна
оцена је да има услова да

се она прошири и на друге области. Домаћин гостима из Радовиша, лидер Забавне
школе фудбала и помоћник председника
општине Саша Дулка изјавио је да удаљеност градова не сме да буде препрека за још
бољу сарадњу на обострану корист житеља
двеју општина. Да тако мисле и чланови
спортских и културних друштава Чоке доказује и велики број склопљених пријатељстава младих из Чоке и Радовиша. За време боравка у Чоки
гости из Македоније обишли
су Винарију и знаменитости
Чоке и посетили Нови Сад и
Нови Бечеј, а упутили су позив за узвратну посету својим
домаћинима из Чоке.
Н. Колунџија

A macedóniai Radoviš küldöttsége Csókán

A Szórakoztató futballiskola kapcsán alakult ki baráti kapcsolat a csókai és a radoviši
labdarúgóklubok között, ami később a két
község együttműködését eredményezte.
Nemrég e réz- és aranybányájáról ismert macedón város küldöttsége látogatott el Csókára
Stanko Mančevski, a községi közigazgatási
hivatal első embere vezetésével. A vendégeket Balázs Ferenc községi elnök is fogadta.
Tárgyaltak a sport és a művelődés területén

Наводњавање на још
720 хектара ораница

kialakult kapcsolatok bővítéséről. A Szórakoztató futballiskola csókai vezetője és a polgármester tanácsadója, Saša Dulka kiemelte,
hogy a két község közti nagy távolság nem
lehet akadálya a további együttműködésnek.
Itt tartózkodásuk alatt a vendégek felkeresték a Vinarija pincészetet, megtekintették
Csóka nevezetességeit, ellátogattak Újvidékre
és Törökbecsére is. Búcsúzáskor a radovišiek
meghívták a csókaiakat látogatóba.

Befejeződött két közmunka Csóka községben

Падеј: Јавна чесма у процесу легализације

Месна заједница Падеј током 2011. године
обезбедила је средства путем конкурса Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство за изградњу јавне чесме (на слици),
а касније и за пречистач за воду. Међутим, јавна
чесма још није пуштена у рад.
Како председница Савета МЗ Падеј Стана
Ђембер објашњава у времену изградње, тадашњи закони нису бранили изградњу јавне чесме.
– Да смо тада тражили дозволу требало нам је
пуно средстава, а ми то нисмо имали, а нисмо ни
могли да вратимо добијена средства, па смо решили да ми ту чесму изградимо и у међувремену
да поднесемо захтев за легализацију објекта, што
смо и урадили, – рекла је председница Савета МЗ
Падеј. Она је још додала да је тренутно урађен
пројекат изведеног стања, где још треба да додају
и постављени пречишћивач и да га предају Локалној самоуправи. – Разговарала сам и са председником општине Чока и са начелницом Управе за
урбанизам и наишла на њихово разумевање и ако
све буде у реду ми би то у марту и пустили у рад.
Једна од главних кочница за све ово било је то
што Општина Чока није имала детаљан регулациони план. Међутим, он је усвојен пре неких годину
дана и јавна чесма је уведена у тај план, – објаснила је Стана Ђембер.
Месна заједница одржава изграђени објекат.
Током новембра месеца 2015. године јавна чесма
је окречена, урађена је расвета, а анализа је показала да је вода исправна за пиће.
Д. Грбин

Folyamatban van a padéi
közkút engedélyeztetése

A padéi helyi közösség még 2011ben támogatást nyert a tartományi mezőgazdasági titkárságtól egy közkút
(képünkön) felállítására és egy vízszűrő berendezés beszerzésére. A munkálatok elkészültek, de a kutat a mai
napig sem használják, mert a legalizálásra eddig nem jutott pénz. Remélhetőleg hamarosan ez a gond is megszűnik, márciusban használatba vehetik a
kutat, amelynek a vize az elemzések
szerint iható ‒ nyilatkozta Gyömbér
Stana, a helyi közösség elnöke.
A kutat a helyi közösség tartja karban. Novemberben bemeszelték az
épületet és elkészült a világítás is.
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XXVIII седница Скупштине општине Чока

Csóka község képviselő-testületének XXVIII. ülése

фица за финансије такође се осврнула
November 18-án tartották Csóka község zor végett. Kihangsúlyozta, hogy a kilenc hóи на овај документ за који каже да је био képviselő-testületének (KT) XXVIII. ülését, nap alatt kevesebb volt a kiadás a bevételek
у обавези да се прилагоди са законом и melyen elsők között elfogadták Csóka község összegétől, és hogy továbbra is a más hatalmi
да је порез утврђен на основу процена költségvetésének végrehajtásáról szóló jelen- szintek átutalásából származó bevételek a legтржишне
вредtést a 2015. január 1-től jelentősebbek, valamint a vagyonadóból szárности које је ураszeptember 30-ig terjedő mazó bevételek.
дила
Пореска
Ezután kiszavazták Csóka község területén
időszakra. A jelentést a
управа. Она је
Pénzügyosztály vezető- a vagyonadó 2016-os évi meghatározásához a
рекла да су ове
je, Joó Irén ismertette rö- megfelelő ingatlanok négyzetmétere átlagáráпроцене повећане углавном код
viden a tanácsnokokkal, nak meghatározásáról szóló határozat-javasпољопривредног
és elmondta, hogy min- latot. A Pénzügyosztály vezetője tájékoztatta
земљишта где је
dent a törvényes határ- a tanácsnokokat erről a dokumentumról is,
повећана просечidőben elvégeztek, vala- melyet össze kellett hangolni a törvénnyel, és
на тржишна вредmint hogy a bevételeket az adót az adóhivatal által elvégzett piaci érност за прву зону,
és kiadásokat ezrekben ték-becslés alapján határozták meg. Elmondta,
као и за остале
mutatták ki a banki tre- hogy főleg a mezőgazdasági földterületeknél
зоне такође, али
növekedett az adó, mert az első, de a
се то кориговало висином пореске стопе поCsóka KKT tanácsnokainak a képviselő-testület többi zónában is emelkedett a piaci ár.
реза на имовину која је смањена у односу
ülése után alkalmuk volt részt venni az elektronikus Ezt a növekedést korrigálták a vagyonна претходну годину како се укупан порез
szavazási rendszer bevezetésével kapcsolatos képкоји ће наши грађани плаadó adókulcsának összegével, amely az
zésen, mely rendszer alkalmazása már a következő
Одборници СО Чока имали су прилику да након одр- ћати не би много повећао у
KT ülésen megkezdődik. Ugyanis Csóka község a előző időszakhoz viszonyítva csökkent,
жане Скупштине општине присуствују обуци поводом уво- односу на претходну годину.
Banat RCR-vel közösen megkezdte Csóka község ez által a polgárok által fizetett adó
ђења система за електронско гласање који са применом Усвојен је и Предлог Одлуке
szervei munkájának korszerűsítése – elektronikus teljes összege az előző évhez viszoпочиње већ од следеће седнице. Наиме, СО Чока је у са- о висини стопе амортизациszavazási rendszer bevezetése elnevezésű projektum nyítva nagymértékben nem növekszik.
радњи са партнером РЦР „Банат“ почела са реализацијом је за утврђивање пореза на
megvalósítását. Ezt a projektumot a Régiók közötti Elfogadták a Vagyonadó meghatározáпројекта „Модернизација рада општинских органа општи- имовину, као и Извештаји о
együttműködés Tartományi Titkársága hagyta jóvá sára az amortizációs kulcs összegéről
не Чока – увођење система за електронско гласање“. Овај раду за школску 2014/2015.
és az elektronikus szavazás mellett az elektronikus szóló határozat-javaslatot, valamint a
пројекат одобрен је код Покрајинског секретаријата за годину и Годишњи планови
ülések rendszerét is bevezetik a helyi önkormányzat Dr. Tihomir Ostojić Á.I. és a csókai Veмеђурегионалну сарадњу и осим електронског гласања, рада за 2015/2016. годину
munkájának nyilvánossága érdekében. A KT üléseit gyészeti- Élelmiszeripari Középiskola
уводи се и систем електронских седница ради транспа- ОШ „Др Тихомир Остојић“
is elektronikus úton fogják összehívni, de a vitában
рентности рада Локалне самоуправе. Седнице СО сази- из Остојићева и Хемијско
2014/2015-ös évi munkájáról szóló jevaló részvételre vonatkozó bejelentkezés is ezúton
ваће се електронским путем, пријављивање за учешће у -прехрамбене средње шкоtörténik, míg a nyilvános szavazás a táblagép gomb- lentéseket és a 2015/2016-os iskolaévi
расправи такође ће моћи да се врши електронски, а јавно ле у Чоки.
munkaterveket.
jának megnyomásával történik.
гласање вршиће се притиском на тастер на таблету.
Kertész I.
И. Кертес

У среду, 18. новембра одржана је XXVIII
седница Скупштине општине (СО) Чока где
је међу првим тачкама дневног реда усвојен Извештај о извршењу буџета општине
Чока за период од 1. јануара до 30. септембра 2015. године. Овај Извештај је одборницима укратко предочила шефица за
финансије Ирен Јо која је рекла да је све
обављено унутар законских рокова и да су
укупни приходи и расходи у извештају исказани у хиљадама динара због Трезора.
Она је том приликом истакла да је за девет
месеци било мање трошкова од прихода и
да су и даље најзначајнији приходи трансфери од других нивоа власти, па приходи
од пореза на имовину.
Потом је изгласан и Предлог Одлуке о
утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину на територији општине Чока. Ше-

Пријављена 22 насиља у породици

– У овој години, до сада смо
имали 22 пријављена случаја
породичног насиља, од којих
су у 20 случајева насилници
партнери, а у два сродници,
односно деца. Два насиља су над
мушкарцима, а преостали над
женским особама. У 13 случајева
је психолошко насиље, а 9 физичко иако су обично у
комбинацији. Изречено је 5 забрана приласка, 9 забрана
узнемиравања, 3 забране приласку места рада и становања и
5 приближавања, као и мере упозорења. Овај број је већи него
претходне године, када је забележено и једно убиство жене, –
каже Александра Раичевић.
Н. Колунџија

Huszonkét alkalommal jelentettek
családon belüli erőszakot

Idén eddig 22 családon belüli erőszakot jelentettek be, melyből 20 esetben az erőszaktevők partnerek voltak, 2 esetben rokonok, illetve gyerekek. 2 erőszak férfiak ellen történt, a többi
nők ellen. 13 esetben pszichológiai erőszak, 9 esetben fizikai,
habár általában vegyesen történik. 5 esetben megtiltották a közeledést, 9 esetben a háborgatást, 3 esetben a munkahely és a
lakhely megközelítését, 5 esetben a távoltartást és figyelmeztetést róttak ki. Ez a szám az elmúlt évhez viszonyítva magasabb,
amikor egy nőt is meggyilkoltak – mondta Aleksandra Raičević.

Felújítások a padéi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületben

November folyamán munkaakciók által kétszer is megújult a
padéi ÖTE. Először a jövő évre tervezett új fészer megépítéséhez öntötték le az alapot az egyesület önkéntesei. Ez alkalommal
nyolc-kilenc ember segédkezett a betonozásban. Második alkalommal pedig Pámer Attila, az egyesület altisztje működött közre
a három garázs zárjainak a megerősítésében, felújításában.
Az ÖTE reméli, hogy a következő évben tovább tudnak haladni, és még több felújítást el tudnak majd végezni.
Pintér Patrícia

„Жива реч против насиља“
Председница Скупштине Општине (СО) Чока Мирјана
Марјанов је у сарадњи са Центром за социјални рад Чока
у среду, 25. новембра организовала округли сто у оквиру
кампање „16 дана активизма против насиља над женама“, која сваке године почиње 25. новембра, Међународним даном борбе против насиља над женама, а завршава
се 10. децембра, Међународним даном људских права.

„Овогодишњи округли сто смо назвали „Жива реч против насиља“, a својим присуством овај догађај увеличале
су представница удружења „Феномена“, Весна Ристовић
из Краљева, која је испричала своје животно искуство, као
жртва насиља у породици и представница Аутономног
женског центра, Марина Илић из Београда која ради на
СОС телефону и разговара са женама које су изложене
насиљу и које траже
помоћ“, изјавила је
председница СО Мирјана Марјанов.
Она је са одборницама СО Чока, представницама
јавних
установа и удружења
жена наше општине,
као и са представницима установа задужених
за превенцију насиља
у породици разговарала о овој теми са
циљем да заједнички
покушају да промене
свест жена да насиље
није приватна ствар. У
Председница СО Мирјана Марјанов са учесницима округлог стола
организацији округлог
Csóka KKT elnök asszonya, Mirjana Marjanov a kerekasztal résztvevőivel
стола учествовао је и
Владимир Штеванов, координатор Волонтерског центра Чока, који припада Центру
Csóka KKT elnök asszonya, Mirjana Marjanov a csókai Szociális Mun- за социјални рад.
kaügyi Központtal együttműködve november 25-én kerekasztal beszélgetést
Директорица Центра за социјални рад
tartott a „16 nap aktivitás a nők elleni erőszak ellen” elnevezésű kampány Александра Раичевић се на округлом стоkeretében, amely minden évben november 25-én, a nők elleni erőszak elleni лу осврнула на статистичке податке из
harc nemzetközi napján kezdődik és december 10-én az emberi jogok nem- наше општине који полако показују да је
zetközi napján fejeződik be.
све више жена оснажено да ипак затражи
Az idei kerekasztal beszélgetés az Élőszóval az erőszak ellen elnevezést помоћ, да се о овом феномену више не
kapta, melyen vendégként részt vett a kraljevói Fenomen Egyesület elnö- ћути и да се више насиље не крије.
ke és a családon belüli erőszak áldozata, Vesna Ristić, valamint Belgrádból
Да подсетимо, „16 дана борбе против
az Autonóm Női Központ elnöke, egyben az SOS segélyvonal munkatársa, насиља“ је глобална кампања која се обеMarina Ilić.
лежава у више од 100 земаља света. МеA beszélgetés célja az volt, hogy tudatosítsuk a nőkben, hogy az erőszak ђународни дан борбе против насиља над
nem magánügy. A csókai SZMK igazgatónője adatokkal támasztotta alá azt, женама проглашен је на првом састанку
hogy községünkben a nők mind jobban ráébrednek arra, hogy az erőszakot феминисткиња Латинске Америке и Кариnem szabad elhallgatni, hanem segítséget kell kérni.
ба одржаном у Боготи 1981. године, а УјеEmlékeztetőül elmondjuk, hogy ez egy globális kampány, amely több дињене Нације су 1999. године и службеmint 100 országban folyik. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1999-ben hi- но потврдиле овај датум за обележавање
борбе против насиља над женама.
vatalosan megerősítette a nők elleni erőszak elleni harc nemzetközi napját.
И. Кертес
Kertész I.

Élőszóval az erőszak ellen

Közlekedj okosan!

Радови у Добровољном
ватрогасном друштву Падеј

Падејско Добровољно ватрогасно друштво је током новембра организовало две радне акције. Прво су за изградњу шупе, предвиђене за следећу годину, излили темељ.
Другом приликом су на иницијативу Атиле Памера ојачане
браве на гаражама. Друштво се нада да ће следеће године
наставити са радовима.

A csókai rendőrkapitányság november elején
könyvajándékokkal lepte meg a hódegyházi elsősöket. A Közlekedj biztonságosan és okosan! elnevezésű akció keretein belül a rend őrei szeptemberben
már meglátogatták kis iskolánkat, és az elsősöknek
előadást tartottak arról, hogy hogyan kell helyesen és
balesetmentesen közlekedni. Most egy kedves ajándékkal lepték meg az intézmény legfiatalabbjait, egy
színes könyvvel, amelyet tanulóink azóta is szívesen
magukkal hoznak és lapoznak az iskolában.
Dienes Brigitta

Паметно у саобраћају!

Почетком новембра Полицијска
управа општине Чока књигама је даривала прваке у Јазову. Током септембра су већ били у посети нашој
школи и тада су првацима одржали
предавање о безбедности у саобраћају. Сада су најмлађима приредили
изненађење, књиге пуне слика, које
деца радо доносе са собом у школу
и прелиставају.
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Деца месила медењаке, а родитељи уређивали околину
Чланови Колпинг друштва у Падеју предњаче у активностима

Преко педесеторо деце од предшколског до средњошколског узраста правило је медењаке и израђивало божићне и новогодишње
честитке у просторијама Колпинг друштва у Падеју, док су њихови
родитељи радном акцијом уређивали околину зграде. Председница Колпинг друштва Србије Ана Ленђел каже да је у питању
играоница за више генерација младих у којој праве медењаке за
божићне и новогодишње пакетиће које ће поделити деци. Поред
медењака у оквиру играонице која се организује суботом од 10 до
12 сати у лепо опремљеном простору зграде Колпинга у селу, деца
су израђивала и честитке, које ће
упутити старијим особама које живе
саме, за Нову годину и Божић.
– Желимо да на овај начин старијим мештанима поручимо да нису
сами и да неко мисли на њих, – каже
Ана Ленђел.
Она додаје да су сировину за
медењаке обезбедиле породице
чланова Колпинга и донатори и да
се деца радо одазивају играоницама, јер је за њих ово леп и интересантан догађај, а са њима раде
просветни радници волонтери,
чланови Kолпинга.

– Родитељи често немају времена да се посвете деци док праве колаче, а ово је прилика да у опуштеној атмосфери, кроз игру
деца од нас и својих бака науче да праве омиљену посластицу, –
каже Лидија Бапковић.
Упоредо са израдом медењака, деца најмлађег узраста у прилици су да се играју под окриљем васпитачица, а пензионисана
учитељица Марија Нађ помагала је групи младих мештана са посебним потребама да праве медењаке и боје честитке.
– Сва деца су ми једнако важна и драго ми је што имам прилику да са њима радим у овом
прелепом амбијенту Колпинга,
– говори учитељица Марија, истовремено хвалећи дечака са
посебним потребама за израђену божићну честитку.
При крају играонице деца су
уз послужени чај проверила укус
медењака, а њихови родитељи
који су за то време уредили околину зграде Колпинга, почастили
су се пасуљем из бограча који је
скувао један од бројних донатора, пензионер Миклош Меланк.
Н. Колунџија

A gyerekek mézeskalácsot gyúrtak, a szülők a környezetet rendezték

Márton-napi ünnepség

Az idén is november 11-én szervezte meg a
Csókai Reneszánsz Mezőgazdasági Termelők
Egyesülete a Márton-napi ünnepséget, ahova
a község településeiről érkeztek a mezőgazdasági termelők. A hagyományt Kovács József,
a Vajdasági Gazdakörök Szövetségének elnöke elevenítette fel. A Márton nap a 40 napos
adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor
a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ezen a napon rendszeresek voltak
a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen
táncos mulatságot csapnak, ahol az asztalról
nem hiányozhat egy libafogás és az újbor.
Az Oltvány Egyesület pálinka kiállítással és
kóstolóval járult hozzá az ünnephez. A csókai
Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület
Csalogány asszonykórusa alkalmi népdalcsokorral szórakoztatta a közönséget. A szervezők nevében Erdélyi Imre mondott köszönetet
Csóka község önkormányzatának, a Csóka
Művelődési és Oktatási Központnak és a Bata
trans tulajdonosának, akik támogatták ezt a
rendezvényt.
H.N.

Aktívak a padéi Kolping Társaság tagjai

A padéi Kolping-házban több mint ötven
óvodás, általános- és középiskolás korú gyerek készített mézeskalácsot, valamint karácsonyi és újévi üdvözlőlapokat. Ez idő alatt
a szüleik az épület környékét tették rendbe.

Lengyel Anna, a Szerbiai Kolping Szövetség
elnöke elmondta, hogy szombatonként 10-től
12 óráig játszóházat rendeznek az épületben,
ennek keretében került sor a mézeskalácsok
készítésére, amik majd a karácsonyi csomagba kerülnek, és szétosztják őket
a gyerekeknek. Az üdvözlőlapokat az egyedül élő személyeknek küldik majd el az ünnepek
alkalmából. A szükséges alapanyagokat a társasághoz tartozó
családok és más adományozók
biztosították. A gyerekek szeretnek a játszóházba járni, ahol
rendezett környezetben tanügyi
munkások, önkéntesek és családtagok foglalkoznak velük.
‒ A szülőknek sokszor nincs
idejük foglalkozni a gyerekek-

Заштита биљака у органској пољопривреди

Заштита биљака у органској пољопривреди не почиње појавом штете већ
се превентивним мерама тежи спречавању појаве истих. Поред превентивних
мера ту су и мере одбране у које спадају: биолошке, физичке и хемијске.
Под превентивним (агротехничким)
мерама у зависности од културе подразумевају се: хигијенске мере (коришћење само здравих младих биљака, обавезна дезинфекција пољопривредних
машина), избор парцеле, време сетве
и садње, избор сорти, плодоред, ђубрење, калемљење, припрема земљишта и окопавање, екстракти и чајеви
самониклих биљака (хајдучка трава,
коприва, нана...)

У биолошке мере спадају: гајење биљака пријатеља који посредно (повећањем отпорности биљака) или непосредно (привлачењем на себе или одбијањем штеточина и/или изазивача болести
од гајених биљака) штите културе; затим
цветни појасеви и здруживање усева
(нпр. мрква и црни лук) које су неопходне
мере борбе у органској пољопривреди.
Веома је значајно присуство корисних
инсеката (паразита и предатора: оса,
бумбар, бубамаре) и природних организама (бактерије, вируси, гљиве), јер поред тога што су показатељи незагађености природе, истовремено су корисни за
контролу штеточина, болести и корова.
Физичко-механичке мере обухватају: скидање и спаљивање јаја и гусеница са заражених биљака, баријере или
препреке (за спречавање штета од штеточина), ограде, лепљиве клопке, хранидбени мамци, настирање земљишта,
сузбијање корова термички (пламеном
или воденом паром).
Од хемијских мера одбране користе
се биопестициди (то су хемијска једињења које стварају живи организми тј.
биљке, животиње и микроорганизми)
као и органске и неорганске материје
из природе (екстракти биљака, сумпор,
бакар...).
Дипл. инж. Наташа Вујић

Növényvédelem az organikus termelésben

A növényvédelem nem a betegségek
és kártevők megjelenésekor kezdődik,
hanem a megelőző intézkedések foganatosításával. A megelőzés mellett vannak
még biológiai, fizikai és kémiai védekező eljárások is.
A megelőző (agrotechnikai) intézkedésekhez tartozik: higiéniai intézkedések (csak egészséges palánták ültetése, a
mezőgazdasági gépek kötelező fertőtlenítése stb.), a földterület kiválasztása, a
vetés illetve ültetés idejének meghatározása, a fajták megválasztása, a vetésforgó, trágyázás, oltás, a termőterület előkészítése és kapálása, gyógynövények
kivonatai illetve teái (cickafark, csalán,
menta…).
A biológiai intézkedések: olyan növények társítása, ahol az egyik közvet-

lenül (a másik ellenállóképességének
növelésével) vagy közvetve (magukhoz
vonzzák vagy elűzik a kártevőket a védett növényről) védi a másikat, virágzó
sávok létrehozása, a szomszédos növények helyes párosítása (pl. sárgarépa és
fokhagyma). Fontos a hasznos rovarok
(fürkészdarázs, katicabogár…), valamint természetes organizmusok (baktériumok, vírusok, gombák) jelenléte is.
Fizikai-mechanikai intézkedések: a
peték és hernyók összegyűjtése és elégetése, kerítések, akadályok, csapdák felállítása, talajtakarás, gyomok megsemmisítése égetéssel vagy vízgőzzel, …
A kémiai védekezés: biopeszticidek
és természetes szerek alkalmazása (növényi kivonatok, kén, réz…).
Nataša Vujić okleveles mérnök

kel, akiknek ez jó alkalom arra, hogy kellemes hangulatban, játékosan megtanulják tőlünk és nagymamáiktól, hogyan is készül ez a
mindannyiuk által kedvelt sütemény ‒ mondta Babkovics Lídia.
A házban a legkisebbekkel nevelőnők foglalkoznak, Nagy Mária nyugdíjas tanítónő
pedig a sajátos nevelési igényű gyermekeket
segíti a munkájukban.
‒ Számomra minden gyerek egyformán
fontos, és boldog vagyok, hogy velük dolgozhatom itt a Kolping-házban ‒ mondta Mária
tanító néni.
A környezetrendezés és a süteménykészítés
befejeztével a gyerekeket teával és mézeskaláccsal kínálták, a szülők pedig elfogyasztották a bográcsban főtt babgulyást, amit az egyik
támogató, Melánk Miklós nyugdíjas főzött.
N. Kolundžija

Mikulások Hódegyházán

A hódegyházi általános iskolában és óvodában december elején meglátogatták a gyerekeket a mikulások. A helybeli Árvácska Nőegylet
tagjai napokon keresztül készítettek minden
gyermek számára egy kis macit és édességcsomagot, amellyel kedveskedni szerettek volna
Miklós napján a csemetéknek. Motorral érkeztek a zentai Zyntharew Motoros
Klub Mikulásai és a helybeli Turul
MC motorosai intézményünkbe, akik
úgyszintén megédesítették a gyerekek napját ezen a kellemes decemberi délelőttön, őrizve a hagyományokat és Szent Miklós püspök emlékét.
Jancsi bohóc bábszínháza Mészáros
Enikő bábozó óvónő jóvoltából a Mikulás és a nyuszik történetét játszotta
el az adventi időszakban Hódegyházán, amelyet a gyerekek tapssal jutalmaztak. Köszönet a Mikulásoknak,
hogy szebbé tették ezt a napot gyermekeinknek!
Dienes Brigitta

Свечаност поводом
Светог Мартина

Удружење пољопривредних произвођача
„Ренесанса“ је и ове године 11. новембра
организовало свечаност поводом Светог
Мартина. Свечаности су присуствовали
пољопривредници из околних насеља. Традиционални скуп је отворио Јожеф Ковач,
председник Савеза удружења пољопривредника Војводине. Дан Светог Мартина обележава се уочи четрдесетодневног
адвент поста, када се могу дозволити укусни залогаји. Раније су се организовала
весеља, балови, а неретко су се на трпези
нашли гушчије печење и младо вино. Удружење „Oltvány“ је направило изложбу ракија, док је Женски хор „Csalogány“ отпевао
сплет народних песама. Имре Ердељи се у
име организатора захвалио Локалној самоуправи Чока, Културно-образовном центру
Чока и власнику „Бата транс“-а на подршци.
Х.Н.

Megújult a helyi közösség épülete Hódegyházán

Sikeresen befejeződtek a munkálatok Hódegyházán, a helyi közösség épületében. Egy
régi álom vált valóra, a hódegyházai helyi közösség támogatásával felújították a folyosót, új
illemhelyet hoztak létre, és egy új iroda is épült
az ott rendelő állatorvosnak. A munkálatok hetekig folytak, és a hideg beállta előtt sikeresen
befejeződtek.

Az épületben az Árvácska Nőegylet és a
Nyugdíjas Szervezet is ott tartózkodik a titkárság és az anyakönyvezető mellett, akik mindannyian igénybe vehetik az újonnan elkészült
illemhelyet. Az egy tető alatt meglévő helyi
szervezetek mind jobban próbálják segíteni és
támogatni egymást, fontosnak tartják az egymás közötti jó kapcsolatot.
Reméljük az elkövetkező időszakban is az együttműködés megmarad, mert mint tudjuk, ,,sok jó
Дуго очекивани радови на обнови просторија Месне ember, kis helyen is elfér”.
Urbán Csilla
заједнице у Јазову успешно су приведени крају. Сред-

Обновљена зграда
Месне заједнице Јазово

ствима Месне заједнице обновљен је ходник,
изграђен нови тоалет и канцеларија за ветеринаре који ту ординирају. Радови су трајали недељама, али су завршени пре доласка хладног
времена. Просторије зграде користи Удружење
жена „Árvácska”, Удружење пензионера, ту се
налази секретаријат и уред матичара. Свима
стоји на располагању новоизграђени санитарни чвор. Сва удружења која се овде налазе под
истим кровом настоје да помажу једни другима,
узајамним разумевањем и добром сарадњом.
Надамо се да ће тако остати и убудуће.
Чила Урбан

2015. december
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Málnások a Tisza mentén

Ничу малињаци поред Тисе

A tiszaszentmiklósi Potiski ratar egyesület úttörő vállalkozása

Пионирски подухват „Потиских ратара“ из Остојићева
Садња малина на површини од 3 хектара
у атару Остојићева пионирски је подухват
чланова Удружења пољопривредника „Потиски ратар“ из овог села, којим најављују промену у сетвеној структури ораница.
Председник Удружења Миодраг Грбин каже
да су ово прве плантаже малина у Северном Банату, а засађена је сорта Полана,
настала у Пољској, која се већ више година
успешно гаји у селу Ратково код Оџака. Малињаци су подигнути уз обалу Тисе, у делу
атара Кера Бара и Лишчија умка, а преостало је да се избуше бунари и постави систем
за наводњавање „кап по кап“.
– Искључиво се бавимо сточарством и
класичним ратарством где доминирају житарице кукуруз и пшеница, где зараде нема,
па паори једва састављају крај са крајем,
– објашњава разлоге окретања производњи малина, чије плантаже још никада нису
виђене у Северном Банату, Миодраг Грбин.
– Власник плантаже из Раткова, код кога
смо били по „рецепт“, каже да му се пола
села смејало када је садио прве малине у
селу, а друга половина, не познавајући технологију, када је после прве бербе покосио
малињак. Данас у том селу малињаци заузимају 80
катастарских јутара. Ова сорта се после бербе орезује до корена из кога сваке наредне сезоне ниче све
више родних изданака, – објашњава Грбин.
Он каже да је у првој години род по садници од
200 грама до 1,5 килограма и да покрива трошкове
садница и обраде, док је у другој и каснијим годинама
принос од 1,8 до 2,5 килограма по садници.

Немци не гаје малине
због скупих надница

Микроклиматски услови у
Потисју одговарају узгоју ове
врсте малина, што потврђује
њен узгој у Пољској.
– Производили би малине и Немци, али тамо је
надница 7 евра на сат, а код нас је 1 евро, а то је
једини разлог зашто је не гаје, јер је у берби незамењив људски рад, – каже председник „Потиских
ратара“ из Остојићева.

A tiszaszentmiklósi Potiski ratar mezőgazdasági egyesület tagjai
úttörő vállalkozásba kezdtek, ugyanis a Tisza mentén fekvő termőföldeken 3 hektárnyi málnát ültettek. Miodrag Grbin, az egyesület
elnöke elmondta, hogy ezek az első málnaültetvények Észak-Bánátban. A Lengyelországból származó, jól termő polana málnafajtát
telepítették. A következő lépés kutak fúrása és a csepegtető öntözőrendszer kiépítése lesz. A tiszaszentmiklósi termelők eddig csak
állattenyésztéssel és hagyományos növénytermesztéssel foglalkoztak, ami nem jövedelmez, ezért próbálkoznak meg a málnatermesztéssel.
Miodrag Grbin részletesen kifejtette a málnatermesztés jövedelmezőségét is:
‒ Az első évben egy-egy bokor
200 gramm és 1,5 kg közti mennyiséget terem, ez lefedi az ültetés és a
munka költségeit. A következő években ez a mennyiség 1,8-2,5 kg között
van. Egy kataszteri holdon 6000 tő
ültethető. Idén a málna kilója átlagСадња малињака у Кера бари у Остојићеву
ban 200 dinár volt. Ha ezt kiszámoMálnaültetés a tiszaszentmiklósi Kéra határrészben
lom, és a kapott összeg felét termelési
– Просечна овогодишња цена је била око 200 диköltségként
levonom, akkor is több marad,
нара, а на једно катастарско јутро стане око 6.000
mint amennyit ebben az évben az 50 holсадница. Рачуница је јасна иако половина оде на
Miodrag Grbin
don termett búzáért kaptam.
производне трошкове. Ја са овогодишњих 50 јутаМиодраг
Грбин
ра под пшеницом нисам добио овај износ, – говори
A Potiski ratar egyesület első embere azt
први човек „Потиских ратара“ додајући да се морају
is elmondta, hogy a tiszaszentmiklósi termelők kénytelenek lesznek átпреоријентисати на друге културе, јер је у селу веtérni más mezőgazdasági kultúrák termesztésére, mert többségük kisterћина малих домаћинстава, а новим законом о поmelő, egyre nehezebben juthatnak bérelhető állami földekhez, így egyre
љопривреди мали произвођачи ће тешко доћи до
kevesebb a jövedelmük.
закупа државне земље.
– Ова сорта малина се бере Németországban nem kifizetődő a málnatermesztés
‒ A polana egy folytontermő
од јула месеца, па до првих мраA Tisza menti régió éghajlata kedvező a polana málnafajta, júliustól az első faзева, а не као оне које се узгајају
у Централној Србији где се берба málnafajta termesztéséhez. Ezt a fajtát sikeresen nevelik gyokig szüretelhető. A raktározást és az értékesítést megolзавршава за десетак дана. Скла- Lengyelországban is.
диштење и пласман рода је обез‒ A németek nem foglalkoznak málnatermesztéssel, dottuk, azt remélem, hogy rövid
беђен, па очекујем да се ускоро
időn belül akár tízszeresére nő a
површине под малињацима уде- mert nem fizetődik ki, ugyanis náluk a munkások órabére termőterület ‒ mondta Miodrag
сетоструче, – изјавио је Миодраг 7 euró (nálunk pedig 1 euró). A málna szüretelése sok kézi
Grbin.
Грбин.
munkát igényel ‒ mondta a Potiski ratar egyesület elnöke.
Н. Колунџија
N. Kolundžija

A tiszaszentmiklósi Csengettyű óvoda
eseményei

November végén a helybeli Katicabogárka csoport őszi műsorral kedveskedett a
nagyszülőknek. A fellépés után műhelymunka következett, ahol búzasünit lehetett
készíteni a nagyszülőkkel közösen, amit majd Luca napjától rendszeresen öntözni
kell a kis ovisoknak. Cserébe tűpárna-kalapot ajándékoztak a kisunokák az óvoda
vendégeinek. A program záró részében a nagymamák ízletes süteményét kóstolgathatták a kisunokák.
Óvodánk meghívást kapott az Orchidea Nőegylettől, és az évzáró műsorokon is
szerepelhettek a gyerekek alkalmi versekkel. A Szent Száva Otthonban üdítővel és
friss süteményekkel kedveskedtek a szervezők a meghívottaknak.
Idén a motoros mikulások a Zyntharew motoros klubból a község szinte minden
óvodájába ellátogattak. Nagy élmény volt a gyrekeknek, amikor a több mint húsz
nagymotros beparkolt az óvoda udvarába, ahol ünnepi muzsika és énekszó köszöntötte őket. Nem jöttek üres kézzel, csokoládét és cukorkát hoztak a kicsiknek.
Jancsi-bohóc Színtársulata Moholról Mikulás-napi ünnepi műsorral kedveskedett a Csengettyű óvoda lakóinak. A bábelőadás nálunk két nyelven zajlott, és
nagyon élvezték a gyerekek. A műsor után Enikő és Szuzanna Miklós
póspököt ábrázoló kifestős képecskét ajándékoztak a gyerekeinknek, amit
majd kifestve az ablakba
kell kirakniuk, hogy lássa
a jó öreg Mikulás.
A Tiszaszentmiklós
Magyar Kultúrkör is készült a Mikulás-napra
a Kacaj tábor negyedik
alkalmából. Meghívást
kaptak a falu óvodásai
és
alsós
diákjai, de a nagy napon
Активности у вртићу
megtelt a kultúrház mindkét szo„Звончић“
bája mint egy hatvan gyermekГрупа „Бубамарица“ је крајем новембра kel, voltak idős helybeliek, akik
приредила јесењу приредбу и радионицу
kiváncsiságból eljöttek megnézni
за баке и деке.
Забавиштанци су се одазвали на по- a gyermekek szerepelését is. A
зив Актива жена „Орхидеја“ и пригодним kézműves műhelyben papírméпесмицама наступили у оквиру завршне cseseket, karácsonyi képeslapokat és karácsonyfadíszt lehetett
свечаности.
Право изненађење за децу приредили készíteni, ezt követte a táncház,
су чланови Мото клуба „Zyntharew“, који су ahol minden gyermek örömmel
дошли на моторима и донели чоколадице állt be játszani. Közben szorgos
и бомбоне.
asszonyi kezek kürtöskalácsot
Деца су имала прилику да виде луткар- sütöttek, így ebből is jutott minску представу Позоришне трупе „Клован
den kedves vendégnek. A délután
Јанчи“ из Мола на два језика.
Мађарски културни круг је поводом Ми- zárórészében a Mikuláscsomaкулаша организовао четврти по реду „Камп gok átvétele volt a gyerekek legсмеха“. У оквиру божићне радионице пра- nagyobb öröme. A rendezvényt
вили су честитке, украсе, ... Деца су се нај- Csóka község és a kultúregyesüвише обрадовала пакетићима.
let támogatta.
Бенита Ч. Берак
Cs. Berák Benitta

Búcsút intett az ősz… az óvodában is

November hónapban a csókai Szivárvány óvoda számos csoportjában
őszünnepélyt tartottak. A bölcsődések
gyermekdalokkal és mondókákkal köszöntek el az ősztől, valamint szüleik
segítségével őszi fát készítettek.

Јесен се опростила и од вртића

A nagy és végzős
csoportosok ünnepélyei és műhelymunkái a nagyszülőknek
szóltak elsősorban. A
nagymamák és nagytaták lelkesen nézték
és hallgatták unokáik
szereplését, táncra is
perdültek velük, valamint szorgosan barkácsoltak a műhelymunkákon.
Á.O.

Током новембра месеца, у већини група вртића „Дуга“,
одржане су јесење прославе. Деца у јаслицама су се од
јесени опростила дечјим
песмама, доскочицама и
правила јесење дрво уз помоћ родитеља.
Радови у радионици и
представе старије и предшколске деце углавном су
били намењени бакама и
декама који су помно слушали децу, па су чак и заиграли са њима и резбарили
у радионици.
Отилија Агоштон

Tanuljunk együtt
közlekedni!

Novemberben már harmadszor találkozhattak a padéi elsősök a rendőrséggel, hogy megtanulják a szabályos
közlekedés alapjait. Az első alkalomra
még szeptemberben került sor, amikor is a rendőrség néhány tagja tartott
előadást a magyar és szerb elsős tanulóknak. Második alkalommal pedig az
elsős és másodikos diákok látogattak
el Csókára hozzájuk, majd a tűzoltóságra. Most, harmadik alkalommal
viszont ismét a rendőrség jött el a
Szervó Mihály Általános Iskolába,
ahol egy előadás alkalmával közlekedésről szóló könyveket is osztottak az
elsősöknek.
Pintér Patrícia

Сналажење у саобраћају

Током новембра месеца прваци су имали прилике по
трећи пут да се друже са полицајцима, када су учили
основна саобраћајна правила. Прво предавање су имали прваци у септембру, затим су први и други разред посетили Полицијску станицу у Чоки и Ватрогасну станицу.
Приликом трећег сусрета у ОШ „Серво Михаљ“ деца су
добила књиге са саобраћајним правилима.
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Дан школе „Јован Поповић“ из Чоке

ОШ „Јован Поповић“ из Чоке обележила
је у петак, 20. новембра Дан школе пригодним програмом у Дому културе. Приредбу
су најавили мали добошари, ученици ове
школе са наставником Владимиром Богдановићем, а потом је све присутне поздравила директорица школе Јулијана Багдал.
Ученици чоканске школе су на српском и
мађарском језику говорили о животу и делу
Јована Поповића, књижевника који је тежио
ка остварењу „свесног сна“ - среће за све
људе. Он је писао песме, есеје, критике и
приповетке и своја дела је стављао у службу политичке борбе. На његова дела су
велики утицај имале слике из детињства и
младости које је углавном провео у равној
Војводини.

Цела приредба била је обележена уметничким изведбама у његову част. Основци
из Чоке и Санада су разним рециталима,
ритмичким тачкама, драматизацијама, скечевима и музичким тачкама приказали своје
многобројне таленте.
Приредба под називом „Отворена школа“
одржана је 3. децембра у 17 часова у Дому
културе.
Чоканска школа је пре рата првобитно
била верског карактера и пружала је основна знања из читања и математике, а после
Првог светског рата постала је јавна, државна школа која је била самостална са шест
разреда. После Другог светског рата прерасла је у потпуну основну школу.
И. Кертес

A csókai Jovan Popović Általános Iskola
napját november 20-án alkalmi műsorral ünnepelték a Művelődési Otthonban. A műsort
a Vladimir Bogdanović által vezetett fiatal
dobosok együttese nyitotta meg. Utánuk az iskola igazgatónője, Julijana Bagdal üdvözölte
a megjelenteket.
A diákok szerb és magyar nyelven is megemlékeztek Jovan Popovićról, aki irodalmi
munkásságával igyekezett valóra váltani az
„éber álmot ” – legyen boldog minden ember.
Ő sokoldalú irodalmár volt: költő, novellista,

fordító, esszéista, irodalomkritikus, műveivel
politikai harcot is folytatott.
A tarka műsorban a csókai és szanádi diákok versekkel, dalokkal, zeneszámokkal,
modern táncokkal és vidám jelenetekkel szórakoztatták a közönséget.
A csókai iskola megalapításakor egyházi iskola volt, írás-olvasásból és számtanból
nyújtott alaptudást. Az első világháború után
hatosztályos állami iskolává alakult, majd a
második világháború után nyolcosztályos áltaKertész I.
lános iskola lett.

Megünnepelték a Jovan Popović iskola napját

Az óvodásokat is meglátogatta a Mikulás

A Szivárvány Óvodába egytől-egyig jó gyerek jár, hiszen kétszer is meglátogatta őket a Mikulás. Első alkalommal motorral érkezett a zentai székhelyű Zyntharew motoros klub tagjainak
személyében, másodjára pedig láthatatlanul lopózott be a folyosóra és a gyerekek a cipőikben/
csizmáikban hagyott ajándékról vették észre, hogy ott járt.
A Művelődési és Oktatási Központ idén is megszervezte a Mikulásváró ünnepséget, melyen
óvodásaink is részt vettek. Megtekintették a Téli kirakodóvásár portékáit, majd a zenés–táncos
műsor után a színpadon várta őket a nagyszakállú.
Á.O.

Úticél: Versec

A tiszaszentmiklósi általános iskola nyolcadikosai a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával Versecre szerveztek osztálykirándulást ez év novemberében. Úticéljuk Versec volt Nagykikinda–Nagybecskerek–Zichyfalva vonalán. Huszonegy tanuló és négy
tanár kíséretében a diákok új élményekkel
gazdagodtak a kirándulás alkalmával. Mindjobban közeledtek a városhoz mögötte egyre
jobban felsejlett a verseci hegy sziluettje.
A hegység lábánál a belváros, a dombokon
pedig a külvárosra figyelhettek fel. A túra a
Verseci Múzeum tárlatával kezdődött, amely
több mint 280 ezer kiállítási tárggyal büsz-

kélkedhet, amelyeknek nagy része állandó
kiállítás részeként tekinthető meg. Az épület inkább Lépcsőn álló gyógyszertár néven
ismert, ami műemléknek számít. A Lépcsőn
álló Gyógyszertár a város első és egyben
legrégibb gyógyszertára, ami 1784-ben nyílt
meg. A múzeum után a Szent Gellért templomot tekinthették meg, mely egész Szerbia
legnagyobb katolikus építménye. Magas tornyai a város különböző pontjáról is észrevehetők. A diákok megismerkedtek az épület
jellegzetességeivel, történetével, az itt élő
magyarság jelenlegi helyzetével is, valamint
a Zsigmond király idejében épült várral,
amely nevezhető
erődítménynek is,
hiszen a török betörések ellensúlyozására épült. Ezenkívül
részletes
előadást hallhattak
diákjaink a vár
küzdelmes múltjáról. A dél-bánáti
körút egy új, de feledhetetlen nappal
tette gazdagabbá
az általános iskolát
végző gyerekeket.
Köszönet érte!
Dienes Brigitta

Дестинација: Вршац

Ученици осмог разреда основне школе у Остојићеву су у новембру ишли на
екскурзију у Вршац захваљујући Мађарском националном савету. Двадесет један ученик у пратњи четири наставника
реализовали су екскурзију на релацији
Кикинда–Зрењанин–Пландиште–Вршац. Обишли су музеј у Вршцу, који
располаже са 280 експоната. Музеј је
познат под називом „Апотека на сте-

пеницама“, прва и најстарија вршачка
апотека отворена 1784. године. Затим
су обишли највећу католичку грађевину у Србији, катедралу Светог Герхарда. Ученици су имали прилику да чују
о кули саграђеној у време краља Сигисмунда. Путовање по Јужном Банату
било је ново, незаборавно искуство за
ученике. Захваљујемо на томе!
Бригита Диенеш

Lángfotométerrel gazdagodott a középiskola

A Bethlen GáborAlap egymillió forintos támogatásának köszönhetően lángfotométerrel
gazdagodott a Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola műszeres analitikai laboratóriuma.
A műszer lehetővé teszi a kálium és nátrium mennyiségi meghatározását a vízben valamint különböző oldatokban, amelyet a környezetvédelmi technikusok, a gyógyszeripari
technikusok és a vegyész technikusok is egyaránt használni fognak a fizikai kémiai gyakorlatok során. A beszállító Gramma Libero cég 2015. október 23-án kézbesítette a készüléket, amelyet már alkalmaznak a kivizsgálásokban.
A projektvezető Varga István szaktanár szerint a Bethlen Gábor Alap már több
ízben segítette az iskolát a
szakképzéshez
szükséges
eszközök, berendezések, műszerek beszerzésében. Ennek
köszönhetően az intézmény
felszereltsége igazodik a modern kor elvárásaihoz, és a
diákok korszerű gyakorlati
oktatásban részesülnek.
H.N.

Пламени фотометар за средњу школу

Микулаш посетио и забавиштанце

Децу у вртићу „Дуга“ два пута је посетио Микулаш. Првом приликом су
то били чланови Мото клуба „Zyntharew“, а другом приликом су деца по
поклончићима у ципелама и чизмицама знала да је долазио Микулаш.
Културно-образовни центар је и ове године приредио дружење поводом дочека Микулаша. Деца су имала прилику да погледају Зимски вашар, а након музичко-плесног програма, на бини их је чекао
Микулаш.
А.О.

Захваљујући донацији Фондације „Бетлен Габор“ у износу од милион форинти, аналитичка лабораторија Хемијско-прехрамбене средње школе богатија је за један савремени уређај, пламени фотометар.
Овај мерни уређај омогућава одређивање количине натријума и калијума у води
и разним растворима, атоме у алкалним металима, итд. Због свих ових својстава,
уређај је веома практичан у настави хемијско-техничке струке, еколошких техничара,
као и код фармаколошких техничара, приликом физичких и хемијских експеримената.
Фирма „Gamma Libero“ је 23. октобра 2015. године уручила уређај који се у школи
већ увелико користи у испитивању елемената. Према речима предметног професора
Иштвана Варге, Фондација „Бетлен Габор“ је у више наврата помогла школи набавком
апарата, уређаја и средстава погодним за успешније стручно усавршавање. Захваљујући томе установа се прилагођава захтевима савременог доба, а ученицима омогућава савремену практичну наставу и едукацију.
Х.Н.

Mikulás, mikulás,
kedves motoros mikulás

2015. december 3-án a padéi óvoda megnyitotta kapuit a zentai
Zyntharew motoros klub előtt. A reggeli órákban érkező, mikulás
sapkákkal rendelkező motorosokat a gyerekek énekszóval és mondókával várták. Az óvoda udvarában a
motorokkal felsorakozott mikulások a kis
műsor befejezte után banános csokit és
cukorkát osztottak a kis óvodásoknak. Ezt
követően már indultak is tovább. A gyerekek integetéssel búcsúztak a hatalmas
motorberregéssel távozó mikulásoktól.
Az eseményt évek óta Tóth Erika,
csókai óvónő szervezi. Azonban ez volt
az első alkalom, hogy a motoros mikulások Padéra is ellátogattak.
Pintér Patrícia

Микулаше, Микулаше,
драги Микулаше

Падејски вртић отворио је своја врата 3. децембра сенћанском Мото клубу
„Zyntharew“. Деца су песмицама у раним
јутарњим
сатима
дочекала
бајкере.
Чоколадне бананице
и карамеле биле су
изненађење за децу.
Након програма су
продужили
даље.
Овај догађај већ годинама васпитачица
Ерика Тот организује. Микулаш бајкери
су у Падеју били ове
године по први пут.
Патриција Пинтер

2015. december
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Mestersége színész

Következő állomásához érkezett a Csóka Művelődési és
Oktatási Központ és a Líra Egyesület közös rendezvénysorozata (Csóka község önkormányzatának támogatásával), a Mestersége színész. Az est vendégével Banka János
színművész beszélgetett a Városi Könyvtárban. Egy izgalmas utazáson vehetett részt a kedves közönség, hiszen a
Csantavérről Magyarországra elszármazott Nomád Földi
László képekben is elénk tárta a pályájának, az életének,
a kalandjainak egy részét. Sok minden kiderült ezen a beszélgetésen, de hogy pontosan mi is az ő mestersége, számomra mégsem olyan egyértelmű. Színészként bontogatta
szárnyait itthon, majd pedig választott hazájában egyaránt,
s olyan nagy nevekkel játszott együtt mint Görbe Nóra,
Eszenyi Enikő, Bán János. Ha ez még nem lett volna elég,
a regényírással is megpróbálkozott, s hasonló sikereket ért
el benne illetve ér el ma is. Legutóbbi krimi regényét is megismerhette a
csókai közönség, melynek címe Farkasfog. Ez sorban az ötödik megjelent
regénye, és már a kiadóknál van másik négy befejezett írása, s már csak a
megjelenésre vár. A közönségtalálkozó
végén előtérbe került a színészi, írói
vénája mellett a hobbija is, a vadászat.
Afrikát, Kanadát, Alaszkát megjárt vadászról van szó, akinek a kalandjait a
vetítés során is megismerhettük, illetve
számos érdekes nem mindennapi történetet, élménybeszámolót. Vadásztársai
közül megemlíthetjük Bodrogi Gyulát
vagy Stohl Adrást is. Éppen ezért gondolom azt, hogy mindenki maga döntse el, hogy szerinte mi is Nomád Földi
László mestersége.
H.N.

Вредни и креативни
средњошколци

Прво тромесечје у Хемијско-прехрамбеној средњој
школи протекло је радно, маштовито и креативно.
Ученици су били активни у области језика и
књижевности, екологије и естетског обликовања
фризура.
У новембру је организована јесења радна акција у
оквиру пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини“. Земљиште је обрађено и засађене су дрвенасте биљке: тује, јорговани, руже и перене. Техничари за заштиту животне средине покупили су опало
лишће, орезали осушене гране и склонили једногодишње биљке. Такође, професорка биологије Илдико
Хорват Бабински напомиње да су
ученици узели учешће у конкурсу
„Енергија је свуда око нас“.
14.Зборник ученичких радова
објављен је уз материјалну подршку
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Уредништво и техничка обрада
заслуга је професора Коња Шандора и Варга Иштвана. Овогодишњи
зборник садржи песме и есеје ученика на српском и мађарском језику,
радове из страних језика, енергије и
ликовне радове, фотографије сувенира, макета и чудесне геометрије.
Професорка практичне наставе
Ева Котхенц један дан је посветила раду са својим
ученицима правећи уметничке јесење фризуре, где
су, кроз естетско обликовање фризура, дошли до изражаја вештина и креативност.
М.М.И.

„Његова вештина: глумац“

Дошао је ред на још један догађај у низу догађаја
Културно-образовног центра Чока и Удружења „Лира“,
подржан од стране Локалне самоуправе Чока, „Његова
вештина: глумац“. Јанош Банка, глумац, разговарао је
са гостом у Градској библиотеци. Присутни су били део
једног узбудљивог путовања упознавши се са животом
Ласла Номада Фелдија. Током разговора се дошло до
много закључака, али не и које је тачно његово занимање. Окушао се као глумац и глумио са великим именима попут Норе Гербе, Енике Есењи, Јаноша Бана. Као
да то није било довољно, окушао се у писању романа,
остваривши подједнако велики успех. Најновији крими
роман „Зуб вука“ имала је прилике да упозна и чоканска публика. Током дружења је истакнут и хоби којим
се глумац и писац бави, лов. Реч је о лову у Африци,
Канади, на Аљасци, што је публика видела на фотографијама, слушајући о несвакидашњим доживљајима.

Nem mondhatom el

Mit üzenhet ma két versmondó a hallgatóságának, amikor úgy
dönt, hogy többnyire klasszikus költők ismert szövegeiből készít
összeállítást? Talán azt, hogy a nyolcvan, száz éve megélt és megírt
szövegek még ma is aktuálisak? Vagy arról szeretne beszélni, hogy
a „full HD”, a „flashmob” és a „3D” korszakában is érdemes lehet
beülni egy órácska verstolmácsolásra? Egyáltalán akar-e üzenni?
Lehet, hogy ezekre
a kérdésekre kerestek
választ mindazok, akik
november 9-én, hétfőn délután a Városi
Könyvtárba
érkeztek,
Tóth Péter (HU, Kunszentmiklós) és Hajvert
Ákos Radnóti-díjas versmondók verses estjére.
A Nem mondhatom el című összeállításban a magyar költészet
gyöngyszemeiből válogatva hangzottak el szavalatok, amelyben
Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes, Karinthy Frigyes, Arany János és
Petőfi Sándor versei mellett Faludy György, Kányádi Sándor, valamint Domonkos István szövegeit is megszólaltatták.
S hogy mit kaptak a nézők ezen a minőségi előadáson?
Feltöltődtünk, mintha a fellegekben járnánk... – mondták néhányan, míg mások azt kérdezték, mikor lesz legközelebb?... mert ki
nem hagynák. Varázslatos, felemelő és emlékezetes előadás volt.
H.N.

Препоручујемо

Szorgalmas és kreatív
középiskolások

A csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskolában az első
negyedévet a munka, a szellemesség és a kreativitás jellemezte. A tanulók igen aktívak voltak az irodalom, a környezetvédelem és a fodrászat területén is.
Novemberben A tisztább és zöldebb vajdasági iskolákért elnevezésű projekt keretében munkaakciót szerveztek. A talaj
előkészítése után tuját, orgonát, rózsát és más évelő növényt
ültettek. A környezetvédelmi technikusok összegyűjtötték a
lehullott leveleket, a lágyszárú növények maradványait és
lemetszették a száraz ágakat. Horváth Bábinszki Ildikó biológiatanár elmondta, hogy a diákok részt vettek Az energia
körülöttünk van nevű pályázaton.
A tartományi oktatásügyi
titkárság anyagi támogatásával megjelent a 14.
Diákalkotások gyűjteménye. A szerkesztést és a
műszaki tervezést Kónya
Sándor és Varga István
tanárok végezték. A gyűjteményben a diákok szerbül és magyarul írt versei,
esszéi, idegen nyelven írt
munkái, rajzai és fényképei találhatók.
Kothenc Éva gyakorlatvezető tanár és diákjai egy napot művészi őszi frizurák alkotására szenteltek, ahol a tanulók megmutathatták ügyességüket és kreativitásukat.
M.M.I.

Аудиција за манекене

Најмлађи манекени са Анђелом Стаменковић
У недељу, 22. новембра, у преподневним часовима у сали
A legfiatalabb modellek Anđela Stamenkovićtyal
Дома културе у Чоки, организована је аудиција за манекене
и фотомоделе модног студија „Silver fashion“.
Аудиција је била заказана у два термина, први, од 10 часова,
за најмлађе манекене до 11 година, а други, од 11 часова, за
старије од 11 до 24 године. Аудицију су водили Пеђа Козомара,
директор модног студија, и модел Анђела Стаменковић.
Упркос реклами, било је веома мало заинтересованих.
Млађих манекена било је десетак, док се од старијих пријавила само једна кандидаткиња. Имали су задатак да се прошетају, како би их фотографисали и одлучили ко је прошао аудицију. „За неколико дана биће јављено само оним кандидатима
који су прошли аудицију и за њих ће бити организована обука
у средњој школи у Чоки, коју ће водити Анђела Стаменковић. Цена обуке
November 22-én délelőtt a csókai Művelődési Otthon nagytermében a Silver
је 6000 динара и трајаће три викенда.
Идеја је да се деци из мањих средина fashion modellstúdió manöken- és fotómodell-válogatást rendezett. 10 órától a 11
пружи једнака шанса као деци у ве- évnél fiatalabb, 11 órától pedig 11‒24 éves jelentkezők mutatkoztak be. A válogaћим градовима“, рекао је Пеђа Козо- tót Peđa Kozomara, a stúdió igazgatója, és Anđela Stamenković modell vezették.
мара, директор модног студија.
A válogatón kevesen jelentek meg, a fiatalabbak száma tíz körül volt, míg az
„Silver fashion“. је 2006. године
idősebbeknél
mindössze egy lány jelentkezett. A jelölteknek sétálniuk kellett,
крупним корацима закорачио на модés
fényképezték
őket. Kozomara elmondta, hogy néhány nap után értesítik a kiну сцену Србије. У његовом саставу је
választottakat,
akik
utána részt vesznek egy képzésen, amit három hétvégén tart
школа за манекене и фотомоделе, у
којој се полазници упознају са основа- a csókai középiskolában Anđela Stamenković. Ez a képzés 6000 dinárba kerül.
A Silver fashion stúdió jelentős szerepet játszik a divat világában.
ма моделинга: кореографијама за реManöken és fotómodell iskolát is működtet, ahol a kiválasztottak elsajátítвије, позирањем, фотографисањем.
М.М.И. ják a modellkedés alapjait.
M.M.I.

Наставница Каталин Петрович била
је расположена да препоручи књиге за
читање: „Кажу да сећања могу да се
потисну, да избледе, али
да нестану – никада.
Препоручујем романе
‚Продата’ и ‚Белег на
души’ младе списатељице Марије Гојковић. Тешке животне приче жртава трговине људима
и психичког насиља отварају нам очи.
Наводе да се запитамо...“
М.М.И.

Vasútállomás

Hétfőn, november 9-én egy nem szokványos nyílt irodalmi órára invitálta meg a Csóka Művelődési és Oktatási Központ a Jovan
Popović Általános Iskola felsős diákjait, valamint a VegyészetiÉlelmiszeripari Középiskola tanulóit a színházterembe. A Kunszentmiklósról érkezett Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó
Tóth Péter Lóránt József Attila életét mutatta be kicsit másként:
verseket szavalt, történeteket mesélt a költő életéből, miközben arra
is rámutatott, miért érdemes verseket olvasni. A Vasútálllomás című
előadás a költő halálának 75. évfordulójára készült el 2013-ban.
Tóth azóta bemutatta Kárpátalján, Magyarországon és Vajdaságban,
összesen több mint 50 előadása volt. Tóth Péter Lóránt már a nyitó
sorok után a közönség elé tárta, hogy miért pont ez a címe a jól átgondolt, művészien megfromált előadásának.
– Azért Vasútállomás a címe, mert József Attila életéhez több
vonalon is köthető a vasútállomás, másrészről az én életemhez
is, ugyanis állandóan vasúttal utazom. Rengeteg időt töltöttem el
vasútállomásokon várakozva, s ez a kettő így kapcsolódott össze –
mondta el Tóth, majd
arról is szólt, hogy
a mostani vajdasági
tájolást a Vajdasági
Magyar Versmondók
Egyesülete szervezte
és az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Köznevelésért
Felelős Államtitkársága támogatta.
H.N.

Modellválogatás

„Железничка станица“

Културно-образовни центар Чока позвао је 9. новембра ученике виших разреда ОШ „Јован Поповић“ и ученике Хемијско
-прехрамбене средње школе на несвакидашњи јавни час књижевности у Дому културе. Петер Лорант Тот из Кунсентмиклоша
представио је живот Јожефа Атиле, на другачији начин, кроз
поезију и анегдоте из песниковог живота. Представа под називом „Железничка станица“ настала је поводом 75-годишњице од
песникове смрти, 2013. године. До сада је 50 пута извођена.
– Железница се на више начина може повезати са животом
песника, као и за мој живот, јер стално путујем железницом, много времена сам провео чекајући на станици, – рекао је уметник.
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Krumplirózsa – színmű egy felvonásban

November 21-én, szombaton este a Csóka
Művelődési és Oktatási Központ színpadán Lőrinc Timea és Papp Arnold diplomaelőadását
nézhette meg a közönség. A Krumplirózsa című
színmű egy pincérnő és egy szakács történetét
meséli el.
Frankie pincérnő egy New York-i kávézóban.
Egy sor fájdalmas kapcsolat után legkevésbé egy
új férfira van szüksége... amíg Johnny el nem
jön érte. A férfi barátságos ex-szélhámos, akit
felvesznek szakácsnak. Johnny teljesen belehabarodik Frankie-be. De Frankie szerint ők an�nyira különböznek, mint a rántott és a főtt tojás.
Mégis, sokszor az ellentétek vonzzák egymást.
H.N.

децембар 2015.

Дејство гама зрака на сабласне невене

У петак, 20. новембра, на сцени Дома културе у Чоки одиграна је представа „Дејство гама
зрака на сабласне невене“ по тексту Пола Зиндела у режији Изабеле Шантић и извођењу
глумаца КС „Мирослав Антић“ из Сенте.

„Ружа од кромпира“

Тимеа Леринц и Арнолд
Пап одиграли су своју дипломску представу 21.11. на сцени
КОЦ Чока. Представа „Ружа од
кромпира“ је прича једне конобарице и једног кувара. Френки
је конобарица у једном њујоршком кафеу и после неколико
неуспешних веза најмање јој је
потребан нов мушкарац све док
се не појави Џони. Опседнут је
девојком, док она сматра да су
различити као печено и кувано
јаје. Ипак, супротности се често
привлаче.

био обимнији, били вредни и дисциплиновани:
„Успели смо да пренесемо неке поруке, јер у
свакој средини, постоји мајка која на тај начин
спутава своје дете, ћерка, која је харамбаша и
ћерка која је угњетавана.“ У овако одлично написаном и одиграном комаду, најлепша порука
која може да изађе јесте да понекад дете може
да израсте у обичну особу са правим моралним вредностима, иако је одрастало у ненормалним условима.
Миљана Томаш, која тумачи лик ћерке
Тили, причала је о раду на представи: „Пробе
су текле перфектно и све више и више смо се
проналазили у ликовима и на крају смо успешно одрадили премијеру која је била 25. септембра. Било је и напорно, али
уз добре колеге и сараднике,
A gamma-sugarak hatása
све је прошло успешно.“
a százszorszépekre
Поред њих, у представи играNovember 20-án a csókai Művelődési Otthon ју: Драгана Лазић и Денис Вуszínháztermében a zentai Miroslav Antić Kamara- јичић, док су сарадници: Бранко
színház bemutatta Paul Zindel: A gamma-sugarak Вучетић, Александар И. Ђорђеhatása a százszorszépekre című drámáját. A szín- вић, Владимир Ћурчић, Владимир Цигановић, Марио Мачак,
darab egy csonka családról szól, ahol az anya egye- Стела Глушица, Сања Димић,
dül neveli két lányát. A családtagok közti viszony Гордана Николић и Марија Маfeszült, nem találják a közös hangot.
нојловић. Млада екипа глумаца
Az előadást Izabela Šantić rendezte, a szereplők у свакој представи прикаже неpedig Milica Ristović, Miljana Tomaš, Dragana Lazić што ново и другачије. Њихова
és Denis Vujičić voltak. A fiatal színészgárda színvo- озбиљност и посвећеност раду
инспирише на посебан начин.
nalas előadást mutatott be a csókai közönségnek.
М.М.И.

Необичан назив овог драмског текста донео
је тему односа родитеља и деце односно мајке распуштенице, која покушава да задржи уз
себе своје две ћерке тинејџерке. О представи
из свог угла говори редитељка Изабела Шантић: „ Ја волим друштвено ангажоване представе и, радећи у школи, видим колико све
више деце пати због одлука својих родитеља
и не може да се изрази.“
Током представе, пред публиком се откривају типизирани ликови, толико реалистично представљени, да се одмах препознају у
сваком друштву. Млада Милица Ристовић,
која верно приказује лик неурастеничне мајке
Беатрисе, сматра да су, упркос тексту који је

Paskó atya elbűvölte a csókai közönséget

Nagy érdeklődés övezte Paskó
Csaba atya szakácskönyvének a
bemutatóját, melynek címe Bácska ízei. A Csóka Művelődési és
Oktatási Központ színháztermének előcsarnoka megtelelt a gasztronómia világa iránt érdeklődőkkel. Beigazolódtak a moderátor
köszöntő szavai, hiszen valóban
különleges este volt, hasonlóképpen az est főszereplőjéhez. Paskó
Csaba római katolikus pap. Az
ember azt gondolná, hogy ez már
önmagában egy akkora hivatás,
ami mellett kevés más elfoglaltság
fér meg. Elismert karnagy, karmester, ami szintén nagy tudást,
sok időt, energiát igénylő tevékenység. Mindezek mellett mára már mint
szakácsot is jegyzik, elismerik és már
a második szakácskönyve jelenik
meg. Ez az igényes kiadvány receptekkel, színes illusztrációkkal történetekkel, borkalauzzal örvendezteti
meg az olvasót. A jó hangulatú, vidám könyvbemutatón, sok mindent
megtudhattunk a szerző életéről, világnézeteiről, értékrendjéről és arról,
hogy milyen energiával és lendülettel
éli mindennapjait.
Többek között szó esett arról,
hogy a borhoz válasszuk-e a vacsorát, vagy a vacsorához a bort, milyen
ételt tehetünk különlegessé édesköménnyel és kardamommal, valamint
hogy a gyömbér régi neve kungyökér, és már dédszüleink is használták. Minderről nagyon érzékletesen beszélt Paskó atya, mint ahogyan ő maga mondta, „a délvidéki őrült pap, aki ha nem főz, misézik, és ha nem misézik, akkor vezényel”. A remek humoráról és közvetlenségéről is ismert atya,
hamarosan mint karnagy is
bemutatkozik a csókai színpadon, hiszen december
22-én világhírű karácsonyi
koncertjét mutatja be a közönségnek. A könyvbemutatón közreműködött a csókai
Szentháromság vegyes kórus Rúzsa Ildikó vezetésével, Kónya Sándor versénekes megzenésített versekkel,
valamint az Oltvány Egyesület pálinka-kiállítással.
H.N.

Зимски вашар 2015

Културно-образовни центар Чока је 4–5. децембра организовао трећи по реду
Зимски вашар у фоајеу Дома културе у Чоки. Своје јединствене ручне радове
изложила су цивилна удружења и самостални уметници.

Плесна група „Midnight” наступила је 4. децембра у 11 часова на отварању вашара својим разноликим плесовима. На радост све присутне деце Микулаш је са својим помоћницима поделио поклоне КОЦ Чока забавиштанцима, првацима и деци
из Дневног боравка. Забавиштанци су песмама и плесом изненадила Микулаша.

Отац Пашко одушевио чоканску публику

Промоција кувара „Укуси Бачке“ оца Чабе Пашка изазвала је велико интересовање.
Публика заинтересована за гастрономију окупила се у фоајеу КОЦ Чока. Чаба Пашко је
римокатолички свештеник. Признати је диригент, али га знају и као кувара, има две књиге
рецепата. Кувар садржи рецепте, илустрације у боји, вински водич. На пријатној промоцији,
уз добро расположење, публика је сазнала нешто из ауторовог живота. Свештеник познат
по одличном смислу за хумор и непосредности ускоро ће се представити на чоканској сцени и као диригент. Наиме, 22. децембра ће одржати свој светски познат божићни концерт.
Промоцију су употпунили Мешовити хор „Света Тројица“ под вођством Илдико Ружа,
уметник Шандор Коња, а Удружење „Oltvány“ је приредило изложбу ракија.

Зимски вашар је трајао два дана ујутру од 9 до 18 часова поподне, где су посетиоци могли купити дивне ручне радове.
Х.Н.

2015. december
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Свим грађанима општине Чока
срећне божићне и новогодишње празнике желе
председник општине Чока, Ференц Балаж и
председница Скупштине oпштине Чока, Мирјана Марјанов
Csóka község minden polgárának
kellemes karácsonyi és újévi ünnepeket kíván
Balázs Ferenc, Csóka község elnöke és
Mirjana Marjanov, a községi képviselő-testület elnöke

Одржан II Сусрет певачких група Потисја
Сусрет певачких група Потисја, 2. по реду,
одржан је у недељу 6. децембра 2015. године
у Дому омладине у Остојићеву. Том приликом,
организатор
сусрета,
Културно-уметничко
друштво „Др Тихомир Остојић“ окупио је девет
певачких група из Потисја.
Програм, који је трајао више од једног сата,
отворио је црквени хор „Потиски свети Никола“
молитвом господњом „Оче наш“. У наставку
вечери наступиле су певачке групе културноуметничких друштава из Остојићева, Чоке,
Новог Кнежевца, Сенте, који су певали народне
песме на српском, мађарском и пољском језику.
Вођа певачке групе Културно-уметничког
друштва „Др Тихомир Остојић“ Весна Николин
Васић није крила задовољство због успешно
протеклог сусрета.
– Посебно ми је драго што је у овако малом селу
била пуна сала. Колико сам успела да осмотрим, сви
присутни и учесници су задовољни како је протекло.
Циљ нам је да негујемо културну баштину и да певамо,
јер волимо песму. Песма је покретач емоција, храна и
лек за душу, јер како кажу „Ко пева, зло не мисли“. Ми
ћемо се трудити да ово постане традиција. Песма нас
је одржала, њојзи хвала, – закључује вођа певачке групе КУД „Др Тихомир Остојић“.
На II Сусрету певачких група Потисја наступили су поред КУД-а
„Др Тихомир Остојић“ и КУД „Свети Сава“ из Чоке, Црквени хор
„Потиски свети Никола“ из Остојићева, Завичајна фондација
„Стеван Сремац“ из Сенте, КУД „Мора Ференц“ из Чоке, КУД
„Банат“ из Новог Кнежевца, КУД „Вишљани из Остојићева“,
Мађарски културни круг „Тисасентмиклош“, Мушка певачка група
„Панонија“ Чока.
Д. Грбин

Megtartották a Tisza menti kórusok második találkozóját

2015. december 6-án a tiszaszentmiklósi
Ifjúsági Otthonban megtartották a Tisza menti énekkarok második találkozóját. A találkozót a Dr. Tihomir
Ostojić ME szervezte, és kilenc kórus

vett részt rajta. A több mint egy órás
műsorban tiszaszentmiklósi, csókai,
törökkanizsai és zentai kórusok szerb,
magyar és lengyel népdalokkal szórakoztatták a nagyszámú közönséget.

Tóth Ferenc 75

Téli vásár 2015

A Csóka Művelődési és Oktatási Központ 2015. december 4–5-én
szervezte meg harmadik alkalommal a téli kirakodóvásárt a színházterem előcsarnokában. A standokon civilszervezetek és magánszemélyek egyaránt megjelentek saját készítésű egyedi portékáikkal.

A 75 éve született Tóth Ferenc
néprajzkutató, költő, tanár tárgyi
hagyatékából készült kiállítást tekinthették meg Csókán, a Művelődési és Oktatási Központ előcsarnokában. Tóth Ferenc a balladakutatáson kívül több tanulmányban
vizsgálta az észak-bánáti népszo-

kásokat; a szerelem, a szerelmi jóslás és a párválasztás kevéssé kutatott problémáival foglalkozott, de a
naptári év szokásaival is behatóan
megismerkedett, gazdag gyűjtés
alapján vázolta fel tanulmányait
és cikkeit. A szóbeli költészetnek
olyan területeire is kitért, amelyek

a magyar folklorisztikai szakirodalomban nem eléggé kikutatottak.
Pl. a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Balkáni néphagyományok című projektumának munkálataiban.
A kiállítást Kónya Sándor és Fehér
Viktor nyitották meg.
H.N.

Урош Петровић, најинтелигентнији човек у Србији
A vásár megnyitóján, pénteken 11 órakor a színházteremben a
Midnight táncklub tagjai léptek fel változatos táncos kavalkáddal.
Majd a gyerekek nagy örömére a mikulás is megérkezett és segítőivel
kiosztotta a Művelődési Központ ajándékait az óvodásoknak, az elsősöknek és a Nappali Központ felhasználóinak. Az ovisok énekkel, tánccal, szavalattal lepték meg a piros ruhást.
A kirakodóvásárt két napon át lehetett
megtekinteni, reggel 9 és délután 18 óra
között, ahol szebbnél szebb portékákat
vásárolhattak a látogatók.
H.N.

Талентовани дечак из Горњег Милановца, који
се као осмогодишњак преселио у Београд, тек у 36.
години се одважио да објави прво књижевно дело,
незванично, најинтелигентнији човек у Србији, један
од пет најинтелигентнијих људи на свету јесте Урош
Петровић, некадашњи председник, а сада „тек“ члан
српске Менсе, огранка светске организације која окупља особе с највишим коефицијентом интелигенције
(148), а таквих је свега два одсто на целој планети.

Петровићев коефицијент интелигенције је, тврде
упућени, толико висок да се не може ни измерити.
Он се успешно опробао у више професија него што
неки успевају са двоструко дужим животним стажом; пише, илуструје, дизајнира и фотографише и
за то осваја награде, по два пута „Доситејево перо“ и
„Невен“, награду Змајевих дечјих игара, а као аутор
епа „Усуди Балкана“, који садржи 10.000 римујућих
строфа на једној страници А4 формата, осмислио
је појам комбинаторне поезије. Уз то, Петровићеве
„Загонетне приче“ (у четири књиге) и романи „Авен
и јазопас у Земљи Ваука“, „Мистерије Гинкове улице“ и „Пети лептир“ доживели су више издања, преведени на неколико страних језика и овенчани бројним наградама и код нас и у свету. Поред осталог,
оснивач је и уредник глобалног „Mensa World Photo
Cup“-а и члан међународних удружења уметника
„Vinci Artists“ и „Poetic Genius Society“.
Ниједну ствар, истиче, не може да уради на обичан начин. Интелигенција му налаже да не упадне
у замку, да контролише сопствене емоције, од чијег
интензитета ипак зависи квалитет живота. Искористили смо Петровићев боравак у Чоки да, после креативног дружења са овдашњим малишанима, с њим
разговарамо за „Чоканску хронику“.
Наставак на следећој страни
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Урош Петровић,
најинтелигентнији човек у Србији

Наставак са претходне стране
Као слободан уметник живите искључиво од продаје својих дела и
интелектуалног рада. Да ли је за такав вид егзистенције у Србији данас
потребно доста храбрости и самопоуздања или среће?
– Ризиковао сам, али зато сада
имам задовољство да радим само оно
што заиста волим и у чему искрено
уживам. Живети од уметности је најлепша ствар на свету, јер сте тада у
прилици да откривате нове могућности
и отварате нове видике.
– Упоредо с логичким загонеткама, приповеткама за децу, од којих
су неке уврштене у школску лектиру,
и одрасле („Приче с оне стране”),
као и измишљеним светом инспирисаним Толкином и Легвиновом,
изражавате се и цртежима, којима,
осим представљања на изложбама,
илуструјете и своје књиге. Занимљива је и идеја о „потрази за животињама на изложби?
– Сваки мој литерарни или ликовни
рад је својеврстан позив на размишљање, интелектуални изазов. Једном приликом сам обећао награду свим посетиоцима у Културном центру Панчева
који на серији од 12 мојих изложених
цртежа џунгле тушем, радио сам на
њима годину дана, пронађу лик животиње са картице добијене на улазу у
галерију. Свега шесторо од 20-ак најупорнијих посетилаца је у томе успело,
али је пред цртежима била незапамћена гужва, а о „потрази за животињама“ се још дуго причало. За песму
од 10.000 строфа, исписану на једној
страни А 4 формата, тако да је свака
логички наставак било које претходне,
добио сам награду за необичну поезију „Атипика”. Назвао сам је „Оштећење
мозга” и заштитио у Заводу за интелектуалну својину.
У јавности је мање познато да сте
аутор популарних „Логичких загонетки“, односно борац за ефикаснији и креативнији образовни систем у
којем ће деца учити да размишљају
уместо да „бубају“?
– Тај програм је пре свега намењен
раду са даровитом децом, званично је
акредитован, подржали су га Министарство просвете и Савез учитеља Србије, уврштен је у обавезно усавршавање васпитача и учитеља и примењује
се у многим школама у Србији и више
европских градова. Програм смо назвали НТЦ („Никола Тесла центар“ – одсек
за даровиту децу Менсе Србије), а настао је тако што смо др Ранко Рајовић,
психијатар и оснивач Менсе Србије и
ја покушали да помогнемо нашој деци
да унапреде приступ учењу, побољшају функционално размишљање и науче
да повезују ствари и примене стечено
знање. Идеја је да покажемо васпита-

Оригиналан и узбудљив

Талентовани дечак из Горњег Милановца, који се као осмогодишњак
преселио у Београд, тек у 36. години
се одважио да објави прво књижевно
дело и то на наговор и уз подстицај
др Љиљане Пешикан-Љуштановић.
Она, поред осталог, констатује: „Авантура читања у коју Урош Петровић
води своје читаоце увек је нова, оригинална и узбудљива“.

чима и учитељима како да од свакодневних појава и планираних лекција
начине проблемска, загонетна питања
и подстакну децу да размишљају и износе сопствене идеје. Показало се да
деца обожавају такав приступ, налик на
игру, али и да напредују уз њега. Рад са
логичним питањима у виду загонетки,
који сам применио у раду с децом на
мојим „Загонетним причама”, нов је и
по свој прилици јединствен у свету.

Срећник

Петровић је, признаје, прави срећник,
јер је успео да у свакодневном раду
споји неколико љубави, према писању, логичком размишљању, образовању деце, цртању, фотографији
и природним лепотама своје земље
и да у све то укључи и породицу, супругу, двоје деце и пријатеље. Петровићева енергија и ентузијазам су велики подстицај и за његово најближе
окружење. Тако је, рецимо, поносан
и на очеве фотографије о лепотама
Србије (које су такође награђиване
на домаћим и страним конкурсима,
објављиване у бројним магазинима и
веома тражене на сајту преко којег их
аутор нуди). И Петровићев син Лука је
почео да „шкљоца“ фотоапаратом и
већ је победио на такмичењу за најбољу фотографију часописа „Национална географија јуниор”, док се ћерка
Анђела, „искусна“ балерина, одавно
упушта у аналитичка запажања, достојна студента психологије.
За откривање „малих генијалаца”
интелектуални потенцијали се најбоље развијају до 12. године – Менса,
као што је познато, користи посебне
тестове. Колико су они поуздани и
да ли се коефицијент интелигенције
може повећати током живота?
– Има много тестова на Интернету,
а иза већине се крије жеља за брзом и
лаком зарадом. Ако неко заиста жели
да поуздано провери свој IQ, најбоље
је да се обрати онима који се тиме баве
више од 60 година и чији се тест признаје у читавом свету, Менси. Коефицијент
интелигенције је урођен, врхунац достиже око 17. године и затим постепено
опада, али то никако не значи да не би
требало стално да радимо на побољшању перформанси свог мозга. Губитак
реалне брзине размишљања надокнађује се искуством, зрелошћу и осталим
квалитетима који „расту“ временом, а
поред осталог, постоје и посебна предавања на којима се уче тзв. мождани
трикови за побољшање памћења.
Добар резултат на Менсином тесту ипак не гарантује успех у животу,
славу, богатство или срећан брак,
чак је доказано да жене са већим IQ
имају мање шансе за удају?
– То зависи од много фактора и не
постоји правилна крива зависности између те две категорије. Међу нашим
члановима има научника, уметника,
професора, познатих личности (као
што су писци научне фантастике Артур
Кларк и Исак Асимов, изумитељ рачунара „Спектрум”, Кајв Синклер, аутор
„мапа ума”, Тони Бузан, холивудски
глумци Кевин Костнер и Ђина Дејвис,
певачица Мадона …), али и обичних
људи, домаћица, продаваца, возача
камиона...
М. Вуковић

Uroš Petrović, Szerbia legintelligensebb embere

Uroš Petrović, aki nyolcévesen Gornji
Milanovacról Belgrádba költözött, aki
csak 36 éves korában vette a bátorságot,
hogy megjelentesse első könyvét, nem hivatalosan Szerbia legintelligensebb embere, a világ öt legintelligensebb emberének
egyike. Egykor elnöke, ma „csak” tagja
a szerbiai Mensa egyesületnek, annak a
világszervezetnek, amely a legintelligensebb embereket gyűjti magába (148 feletti
IQ) ‒ ezek az emberiség mindössze 2%át teszik ki. Petrović intelligenciaszintje
olyan magas, hogy szinte mérhetetlen.
Ő annyi mindennel foglalkozik, amire
sokan mások nem képesek: ír, illusztrál,
rajzol, fényképez. Mindezekért több elismerésben részesült: kétszer kapta meg
a Dositej- és a Neven-díjat, a Zmaj gyermekjátékok díját... A Balkáni sors című
eposz írójaként, ami egy A4-es papíron
10 000 versszakot tartalmaz, megalkotta a
kombinatorikus költészet fogalmát.

Boldog ember
Petrović egy boldog ember, mert mindennapi munkájában több olyan dolgot
kapcsol össze, amikért rajong: az írást,
logikus gondolkodást, oktatást, rajzolást, fényképezést, a természetjárást ‒ és
mindebbe be tudja kapcsolni családját is,
feleségét, két gyerekét, sőt még a barátait
is. Energiája és lelkesedése nagy hatással van a környezetére is. Petrović büszke az apja Szerbia természeti szépségeit
megörökítő fényképeire, amelyek több
hazai és külföldi pályázaton nyertek díjat, több újságban megjelentek és nagyon
népszerűek. Fia, Luka is ügyesen bánik a
fényképezőgéppel, már nyert a National
Geographic Junior magazin fotópályázatán, a lánya, Anđela pedig, aki „tapasztalt” balerina, egy pszichológia-szakos
egyetemistához méltóan mélyed el az
analitikus megfigyelésekben.
M. Vuković

Adventi készülődés

Adventi koszorúkat
készítettek kicsik és
nagyok anyukákkal,
nagymamákkal november 27-én. Mindenki hozott valamit (eszközöket,
anyagokat,
ötleteket) pénteken az
ünnepi készülődés jegyében. A gyerekek is
saját kezűleg készítették el a közelgő advent alkalmából a koszorút, mindenki a saját ízlésének megfelelően,
szükség szerint a felnőttek segítségével őrizve
a hagyományokat. Adventkor a 19–20. század
óta szokás koszorút készíteni, melynek ősét
1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett
szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott

meg karácsonyig. Ma
a koszorú általában
fenyőágból készített
kör alakú koszorú,
melyet négy gyertyával díszítenek. A
gyertyák színe katolikus körökben lila,
kivéve a harmadik
vasárnapra
jutót,
amely rózsaszín. A
gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este)
gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése
szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten
Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az
adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény,
öröm, szeretet.
H.N.

„Вишљани из Остојићева“ организовали
„Вече пољске традиције“

Културно-уметничко друштво
„Вишљани из Остојићева“ организовало је у суботу, 21. новембра у Светосавском дому „Вече пољске традиције“ како би представили резултате
пројекта „Старим занатима чувамо
традицију“, финансиран од стране
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Посетиоци су имали прилике да
виде израђене пољске народне ношње карактеристичне за Краково,
глинене фигуре у облику змаја, које
су деца фарбала, а повезују се са
легендом Змаја из Вавела, као и да
пробају пољско национално јело пјероги. Поред тога,
чланови КУД-а „Вишљани из Остојићева“ представили су игре и песме које су учили током целе године,
а премијерно су извели и кореографију народне игре
„Краковјак“.
Циљ пројекта „Старим занатима чувамо традицију“
је неговање старих заната, израда народне ношње и сувенира, спремање традиционалних пољских јела, као и
упознавање деце са тим занатима и ширење свести јавности о важности очувања оваквих заната. На пројекту
су биле укључене све три групе КУД-а и израђено је 15
комплета мушких и женских пољских народних ношњи.
Председница овог друштва Дуња Грбин изразила
је задовољство због успешно реализованог пројекта
и додала: „Ово је први пројекат нашег КУД-а, драго ми
је да смо већ успели да обезбедимо ношње за наше
чланове и надам се да ће сваки следећи пројекат бити
бар толико успешан као овај“. Она се такође захвалила свим мама и бакама које су помогле у припреми
народних и традиционалних пољских јела за ово вече,
Еми Крак и Ермини Виловски које су сашиле све комплете ношњи за овај пројекат, као и свима онима који
подржавају рад „Вишљана из Остојићева“.

Поред оснаживања КУД-а „Вишљани из Остојићева“ у смислу обогаћивања фундуса ношњи, неговања
и промовисања пољског идентитета и традиције, реализација пројекта „Старим занатима чувамо традицију“
допринела је и унапређењу знања и вештина учесница
пројекта, како у изради традиционалних ношњи, тако и
у припремању традиционалних јела.
И. Кертес

A Tiszaszentmiklósi Wislaiak
megrendezték
a lengyel hagyományok estjét

A Tiszaszentmiklósi Wislaiak ME
(Višljani iz Ostojićeva) november 21én megrendezte a lengyel hagyományok estjét a Szent Száva Otthonban. A
rendezvényen bemutatták a Régi mesterségekkel őrizzük hagyományainkat
elnevezésű projekt eredményeit.
Az érdeklődők megtekinthették a krakkói népviseletet, a gyerekek által készített, Wáwel sárkányát mintázó agyagfigurákat, és megkóstolhatták a pierogi nevű
hagyományos lengyel ételt. A művelődési
egyesület tagjai lengyel dalokat és táncokat mutattak be, most először táncolták a
Krakovjak néptáncot.
A projekt célja a régi mesterségek
ápolása, népviseletek és emléktárgyak készítése, hagyományos lengyel ételek megismerése, a fiatalok bevezetése a hagyományokba, a
régi mesterségek megőrzése
fontosságának tudatosítása.
A projekt megvalósításában
részt vett az egyesület mindhárom csoportja, 15 komplett férfi és női lengyel népi
öltözetet készítettek.
A művelődési egyesület
elnöke, Dunja Grbin örömmel állapította meg, hogy
ez a projekt eredményesen
fejeződött be, és reményének adott hangot, hogy ezt
az elsőt még sok sikeres projekt követi
majd. Köszönetet mondott a hagyományos ételek készítőinek, a népviseleteket megvarró Ema Kraknak és Ermina
Vilovskinak, és mindenkinek, aki támogatja a Tiszaszentmiklósi Wislaiak
munkáját.

Fehér táblák
a hódegyházi iskolában

A Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola kihelyezett tagozata Hódegyházán a novemberi hónapban új tanfelszerelésekkel gazdagodott. A Magyar Nemzeti Tanács jóvoltával
ez a kis iskola teljes mértékben lecserélhette a régi zöld iskolai táblákat fehér táblákra. Az MNT 54 620 dinárral támogatta az intézményt korszerűbb felszerelés beszerzésére és
a hozzá szükséges tollak, törlők, festékek megvásárlására.
Dienes Brigitta

Беле табле у јазовачкој школи

Истурено одељење Основне школе „Др Тихомир Остојић“ у Јазову је током новембра месеца
добило нови школски прибор. Захваљујући Мађарском националном савету зелене табле у
овој малој школи замењене су белим таблама, уз сва потребна помоћна средства за писање,
брисање и бојење. МНС је са 54 620 динара финансирао набавку савременије опреме.
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Megújultak a Kis Búbójások

Úgy tagjaik, mint repertoárjuk tekintetében megújult a
padéi Takáts Rafael Kultúrkör néptánccsoportja. Az idén
ősszel harminc taggal és újult erővel induló csoport most
már sokkal vegyesebb összetétellel rendelkezik, tagjainak kora széles skálán mozog, ugyanis találhatunk köztük
nyolcadikosokat és elsősöket is.
Csoportvezetőjük, Komáromi Róbert elmondta, hogy a
kis táncosok nagyon aktívan vesznek részt a foglalkozásokon. Többségük egy hiányzással sem rendelkezik. Következő fellépésük a karácsonyi műsor alkalmával lesz, amire
teljes erőbedobással készülnek. Ezúttal nem csak táncot,
de betlehemi játékot is elő fognak adni. Ezen felül több
egyéb koreográfiát is próbálnak már, amellyel a jövő évben
szándékozzák majd szórakoztatni a nagyérdeműt.
Pintér Patrícia

Новине у плесној групи
„Kis Búbójások“

Плесна група Културног круга „Такач Рафаел“
обновила се у погледу чланова и репертоара.
Од ове јесени група има тридесет чланова,
мешовитог састава, различитих узраста, од
првака до осмака.
Роберт Комароми, руководилац групе, је
рекао како су сви играчи активни на пробама.
Већина нема ниједан изостанак. Следећи
наступ их очекује у оквиру божићног програма.
Припремају плес, а приказаће и божићни Вертеп.
Припремају још кореографија које ће приказати
публици следеће године.

CNC fémmarós felnőttképzés Padén
Az adai Műszaki Iskola közreműködésével és a ma- sek munkájukat kiválóan végezni itthon. Magabiztos
gyarországi Bethlen Gábor Alap támogatásával szer- tudással és a megszerzett ismereteiket a gyakorlatban
vezte meg az Innovációs Központ Padé a CNC fémma- is alkalmazni tudó, értékes munkavállalók legyenek.
rós felnőttképzést kilenc hallgató számára. A tanfolya- Számos nagyvállalat található környékünkön ahova
mok hetente négy alkalommal napi négy órában lettek egy megfelelően szakképzett és rátermett munkavállamegtartva. A résztveló bekerülhet, az átlagbért meghavők egy része munka
ladó jövedelmű munkalehetőséget
mellett tanult. Mind
biztosítva ezzel a maga számára.
az elméleti, mind a
A tanulók eredményesen vették az
gyakorlati oktatás az
akadályokat. Sikeresen elvégezték
iskola fémmegmunkáa záróvizsgán a feladatokat, mel�ló műhelyében történt.
lyel egy kétnyelvű (magyar, szerb)
Az idei évben először
tanúsítványt kaptak a CNC tanfoa képzésen való részlyam elvégzéséről.
H.N.
vétel alapfeltétele az
elvégzett általános iskola volt, tehát
Едукација одраслих
olyanok számára lett megszervezve,
akik nem rendelkeznek szakképzettза CNC металоглодача у Падеју
séggel. Ezáltal ők is megismerkedhetИновациони центар Падеј је у сарадњи са Техничком школом
tek a Computer Numerical Controllal из Аде и Фондацијом „Бетлен Габор“ организовао курс за одра– ami olyan szerszámgép, amely egy сле за CNC металоглодача, за девет полазника. Курс је текао чеa vezérlést végző programozható тири пута недељно у трајању од четири сата. Неколико полазника учило је уз посао. Предавања су држана у радионицама као
mikroszámítógépet tartalmaz, és amit
и редовна настава. Ове године је основни услов за похађање
szakember programoz és felügyel. A курса била завршена основна школа, дакле организована су за
számítógépek alkalmazása lehetővé оне који нису квалификовани. Полазници су се могли упознати
teszi az egyidejűleg több tengelyen са машином Computer Numerical Controll (CNC) са контролним
végzett és nem egyenes vonalon törté- микрокомпјутером који програмира и надгледа стручњак.
Компјутерска апликација омогућава вршење покрета на више
nő mozgásokat is, amit hagyományos
различитих
вратила, што обичан струг не може. Машина може
eszterga vagy marógépen egy felfoоптимално, прецизно да функционише.
gásból nem lehet kivitelezni. A szerЦиљ курса је да полазнике оспособи да са овим драгоценим
számgép állandóan optimálisan, nagy занатом у рукама квалитетно обављају посао код куће.
precizitással működtethető. A tanfoБројне велике компаније се могу наћи у нашој околини где се
lyam célja, hogy olyan munkavállaló- могу запослити квалификовани радници и обезбедити себи просечkat képezzenek, akik ezzel az értékes ну зараду. Полазници су успешно савладали све препреке. Успешно
szakmával a kezükben, az elsajátított су решили задатке на завршном испиту и добили двојезични сертиismeretekkel és gyakorlatokkal képe- фикат (на мађарском, српском језику) о завршеном CNC курсу.

Дом културе у Падеју спреман за кречење

Месна заједница Падеј започела је кречење Дома културе током новембра месеца
2015. године. Тренутно је урађена подлога
белом бојом на фасади Дома омладине, а
планови МЗ су да преуреде простор за потребе удружења из Падеја. Како председница Савета МЗ Падеј објашњава Дом културе
је објекат који има своју грађевинску дозволу, али за протеклих 30 година није завршен.

Festésre vár
a padéi Művelődési Otthon

2015 novemberében megkezdték a padéi Művelődési Otthon festési munkálatait. Befejezték a homlokzat alapozását, a festésre tavaszra kerül sor. A helyi
közösség tervei szerint az épületben helyet kapnak majd a padéi egyesületek.
‒ Az épületre már 30 éve kiadták az építkezési engedélyt, de még mindig nem készült el. Az utóbbi tíz évben sokat költöttünk arra, hogy használható állapotba hozzuk. Az épületben helyet kapott a helyi nőegylet, mert
az asszonyok lelkes munkájukkal kiérdemelték, hogy legyen egy saját termük, ahol összejöhetnek. Az ifjúsági egyesület székhelye is itt lesz, miután
megalakul ‒ mondta Gyömbér Stana, a Helyi Közösség elnöke.
A Művelődési Otthon épületén végzett munkálatokat a helyi közösség
finanszírozza.

– Ми смо ових
десетак
година
улагали у њега
да га доведемо у
стање употребе.
Ове године смо
припремили фасаду за кречење
на пролеће. Један
део дома биће
дат на коришћење
удружењу жена,
јер су својим радом
заслужиле
да добију једну просторију где
ће моћи да се друже, одржавају
чајанке. Други део је предвиђен
за удружење младих, за које су
тренутно у току разговори са
младима да се оформи и региструје, – рекла је председница
Савета МЗ Падеј.
Радови на адаптацији Дома
културе биће финансирани од
стране Месне заједнице.
Д. Грбин

Erős mezőny, kiváló versmondók

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet szakmai támogatásával és a Feketics Művelődési Egyesület közreműködésével megszervezte a XIX. Dudás Kálmán
Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozót. A kétnapos eseményre 65
résztvevő érkezett Vajdaságból és Magyarországról. Közöttük volt a
csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Kék cinkék irodalmi
csoportjának három tagja: Dupák Fanni, Marx Éva és Szabó Regina is.
A Magyar Nemzeti Tanács
kiemelt kulturális rendezvényeként nyilvántartott versenyre megtelt a bácsfeketehegyi
Kultúrotthon terme. A fellépőknek, akik gyermek-, ifjúsági-, felnőtt- és szépkorú
kategóriában jelentkezhettek,
két verssel vagy prózával kellett készülniük az egyetemes
magyar, valamint eggyel a határon túli magyar irodalomból.
Az első napon a kétfordulós elődöntőt tartották meg, amely után 31-en
jutottak be a másnapi döntőbe. A mezőny annyira erős volt, hogy a bíráló
bizottság tagjai bevallották, nem jutottak közös döntésre, így pontozással
ítélték oda a díjakat.
Az ifjúsági kategóriában a nagykanizsai és a csókai versenyzők
szerezték meg a helyezéseket. Dupák Fanni a harmadik díjat érdemelte ki,
Szabó Regina pedig különdíjas lett a nagykanizsai Baj Bianka és Micsinai
(Tha)
Dominik mögött.

Вртић „Мала сирена“

Најмлађи у посети најстаријима

Малишани вртића
„Мала сирена“ посетили су изложбу
ручних радова коју
је излагало Удружење жена „Невен“ из
Санада. Деца су могла да виде рукотворине вредних жена,
штрикане и хеклане
предмете, декупаж,
предмете од папира, разне начине
украшавања старих
предмета и многе друге ручне радове. Вредне руке су за децу припремиле укусне колаче, кифлице, переце и друге посластице. Весели
малишани испунили су просторије игром, плесом и песмом.
Почетком децембра малишане у Санаду посетили су бајкери из
Сенте, а ово је на велику радост деце био један интересантан и узбудљив начин да
се обележи долазак Микулаша. Бајкери су почастили
децу слаткишима и
изложбом мотора,
а деца су заузврат
весело играла и певала, а радозналим
окицама
пратила
сваки покрет бајкера и мотора.
Д.С.

A legfiatalabbak meglátogatták a legidősebbeket

A szanádi Kis Hableány Óvoda apróságai meglátogatták a Neven Nőegylet kézimunka-kiállítását. A gyerekek megcsodálhatták a kötött és horgolt kézimunkákat, a dekupázsolt és papírból készült dísztárgyakat, a régi
tárgyak díszítésének különböző módjait. Az asszonyok finom kalácsokkal,
kiflikkel, perecekkel és egyéb süteménnyel fogadták a kis látogatókat. Az
óvodások játékkal, tánccal, énekkel tették vidámmá a kiállítás hangulatát.
December elején, Mikulás-nap kapcsán a zentai motorosok látogatták
meg a szanádi óvodásokat. Édességet ajándékoztak a gyerekeknek és megmutatták nekik a motorjaikat. Az apróságok viszonzásul énekeltek és táncoltak a vendégeknek, és tágra nyílt szemmel figyelték a motorosokat és
csillogó, hatalmas járműveiket.
D.S.

Mikulás-bál Egyházaskéren

A közösségi házban
szervezett Mikulásbált a Gyöngyvirág
Női Egylet. Érdeklődők is akadtak
szép számban. A
környező településekről érkeztek bálozók, a helybeliekkel összesen 120-an
várták a Mikulást.
A hajnalig tartó mulatságon tombola is
várta a vendégeket.
A rendezvény sikerét látva a szervezők elhatározták, hogy ismét újévvárást is szerveznek ugyanitt. A talpalávalót szintén Lőrinc Tibor
szolgáltatja majd, a vacsorát ugyancsak a Royal Hotelből rendelik. Jegyek még kaphatók, étel és italfogyasztással együtt 2000 dináros áron.
A 064-825-2066 telefonszámon lehet érdeklődni Tóth Évánál.
H.N.
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Микулаш донео мекике деци у Падеју

Традиционално, 11. годину заредом, у центру
Падеја, поводом обележавања верског празника
Микулаша, Деда Мраз је делио деци лангоше.
Ове године, Микулаш је у Падеј стигао 4. децембра, а у припремању мекика помогле су му чланице Удружења жена „Сунце“ из Падеја.
Плато испред зграде Месне заједнице тог
дана био је препун дечјих осмеха, која су уживала у укусним мекикама, стварајући успомене
проведеног детињства у родном месту, што је и
био примарни циљ организовања ове манифестације.

Lángos sütés
Padé központjában

A helyi közösség szervezésében és
Padé női egyletének a közreműködésével 2015. december 4-én 11 órai kezdettel lángost sütöttek a Padé központjában
lévő K2 előtt. A rendezvényen a Mikulás
várta a meghívott óvodás és iskolás gyerekek hadát. Az eseményen szép számban
vettek részt kicsik és nagyok is, ráadásul
a lángos is finomra sikeredett.
Pintér Patrícia
– Циљ нам је да та деца једног дана, после много година кажу како су у свом селу
обележавали Микулаша тако што су јели
лангоше. Желим да ово прерасте у једну
традицију. Мекике су јако укусне, а то је
зато што се спремају с љубављу за сву ову
дечицу и грађане, а ту емоцију коју видите
у очима деце то нико не може ни са чим да
вам плати и то је једина поента. Љубав према деци и неки мириси детињства. Наша
жеља је била да ова деца то понесу кроз
живот, – рекла је председница Савета МЗ
Падеј Стана Ђембер.
Чланице удружења
жена „Сунце“, њих 25,
замесиле су и испекле
скоро 2.000 мекика,
које су делиле свим
грађанима Падеја тог
дана. Брашно за потребе прављења теста
спонзорисао је „Млиностеп“, док је остатак
потребних средстава
спонзорисала МЗ Падеј, а све остало је
љубав чланица УЖ
„Сунце“, напоменула
је председница Савета МЗ Падеј.
Д. Грбин

Процењено здравствено стање дрвореда
у Сенћанској и Потиској улици у Чоки

На захтев ЈП Дирекције
за изградњу општине Чока,
сарадници Института за низијско шумарство и животну средину обавили су 6.
новембра здравствени преглед стабала јасенолисног
јавора у Сенћанској улици
у Чоки. Детаљно је сагледано здравствено стање
и виталност ових стабала
у дрвореду и процењено у
којој мери она представљају ризик по људе и објекте.
На молбу директора Дирекције за изградњу наше општине, Бориса Илића и стручне сараднице за јавне и зелене површине у граду, Јасмине Мијић, прегледана су и стабла каталпе у Потиској
улици и дато стручно мишљење о даљем поступку са њима.
Према извештају овог института, стабла која су предложена за сечу
у Сенћанској и Потиској улици су у јако лошем стању и никакве мере
на санацији не могу отклонити потенцијалну опасност по људе и објекте, те морају бити комплетно посечена. Стручњаци из ове установе
такође су препоручили мере којима се може спречити даље труљење
грана и спречити његова појава код других стабала. Уједно је предложено да се стабла јавора у Сенћанској улици замене кугластим формама багрема или јасена због надземне мреже у овој улици, а стабла
каталпе у Потиској улици да се замене копривићем због довољно великог простора за развој ове биљке. Санација ових стабала ће се, према препоруци института, обавити на пролеће по кретању вегетације
када се јасно могу разликовати суве од здравих грана.
И. Кертес

Felmérték a fák egészségi állapotát Csókán
a Zentai és a Tisza mente utcákban

A Vajdasági Alföldi Erdészeti és Környezetvédelmi Intézet munkatársai a
csókai Építkezési Igazgatóság Közvállalat kérésére november 6-án elvégezték a Zentai utcában a kőrislevelű juharfák, valamint a Tisza mente utcában a
szívlevelű szivarfák egészségi állapotának felmérését. Alaposan megvizsgálták a fasorok minden egyedét, hogy megállapítsák, jelentenek-e valamilyen
veszélyt az emberekre, illetve az épületekre.
Az intézet munkatársai megállapították, hogy mely fákat kell kivágni, és
melyek azok, amelyeknél még bizonyos beavatkozással meggátolható a további állapotromlás. A szakemberek azt is tanácsolták, hogy a Zentai utcában
a villanyvezetékek miatt a juharok helyett ültessenek gömbakácot vagy kőrist, a Tisza mente utcában pedig a szivarfák helyett keleti ostorfát.
A fasorok rendbetétele tavaszra kezdődik meg.
Kertész I.

Kreatívan egy novemberi délutánon
A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és
Erdőgazdálkodási Titkárság támogatásával
a tiszaszentmiklósi Orchidea Női Aktíva
november végén Tiszaszentmiklóson kreatív délutánt szervezett közel hetven résztvevő jelentkező számára a Szent Száva
Otthon termében, ahol kézműves kiállítás mellett a selyemfestészettel is megismerkedhettek a résztvevők. A Titkárság
130 000 dinárral támogatta a rendezvényt
ez alkalommal. A női aktíva tagjai évente
több alkalommal szerveznek megmozdulásokat nemcsak egyesületükben, hanem
azon kívül is. A rendezvényt a helybeli
Csengettyű óvoda gyermekei gazdagították, akik fellépéssel tették sikeresebbé és
barátságosabbá a késő novemberi délutánt.
A gyerekek és az óvónők megköszönték az
Orchidea Egyesületnek, hogy évről évre,
nagyobb ünnepekkor ellátogatnak hozzájuk a gyermekkertbe, és ajándékokkal lepik
meg az ovisokat. A jelentkezők a helybelieken kívül Nagykikindáról, Csókáról, Pa-

déról és Szigetről érkeztek. Az eseményen
három kategóriában értékeltek a zsűri tagjai. A legízletesebb hagyományos kalács,
a legszebb munka selyemfestéssel és a
legkiemelkedőbb kiállított munka elkészítője kapott elismerést. Az egyesület elnök
asszonya, Marija Kovač megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, a közreműködőknek pedig a támogatást. Jelenlétével megtisztelték a találkozót: Mirjana Marjanov, a
Csóka község képviselő-testületének elnök
asszonya, Češljar Josip Tiszaszentmiklós
polgármestere, Dragan Đukić, plébános úr
és a faluban tevékenykedő kultúregyesületek: Dr. Tihomir Ostojić, Wisla, Wišljani
és a Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör
képviselői. A Művelődési és Oktatási Központ igazgatója és a Tartományi Titkárság
képviselői a rendezvényen nem vettek részt
egyéb elfoglaltságok miatt, viszont az elnök asszony külön köszönettel tisztelte
meg őket, hiszen nagymértékben hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez.
Dienes Brigitta

Креативно новембарско поподне

Актив жена „Орхидеја“ је под покровитељством Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство организовао поподневну чајанку
крајем новембра за близу 70 пријављених. Дружење је организовано у Светосавском дому, где су поред изложбе ручних радова присутни могли да се упознају са сликањем на свили. Секретаријат је
за ову прилику издвојио 130 000 динара.
Новембарско поподне су својим наступом обогатила деца вртића „Звончић“.
Деца и васпитачице су захвалили чланицама актива које их поклонима обрадују
приликом већих празника.
На дружењу су били присутни гости из
Кикинде, Чоке, Падеја, Сигета. Чланови

жирија су оцењивали у три категорије.
Признање је добио најукуснији традиционални колач, најлепши рад на свили и
најбољи изложени рад. Марија Ковач,
председница актива, захвалила се присутнима на сарадњи и подршци. Својим
присуством су увеличали дружење: Мирјана Марјанов, председница СО Чока, Јосип Чешљар, председник МЗ Остојићево,
свештеник Драган Ђукић и удружења
„Др Тихомир Остојић“, „Wisla“, „Wiślanie
z Ostojićeva“, представници Мађарског
културног круга. Посебну захвалност на
подршци председница актива упутила је
директору КОЦ Чока и представницима
секретаријата.
Бригита Диенеш

Teadélután Hódegyházán

Mint minden évben, az idén
is megszervezte a hódegyházi
Árvácska Női Szervezet a teadélutánját.
Rendhagyóan az Erzsébeteket is köszöntötték ezen a
napon, és meg is ajándékozták
őket. A környékbeli nőegylet
minden képviselője örömmel vett részt a mulatságon.
A talpalávalót Lehócki Tibor
húzta.
A nőegylet tagjai az idén is
kitettek magukért. Az asztalokon tökös, almás, mákos és
meggyes kalács várta a vendégeket.
Szokásos
meglepetéssel
is szolgáltak. Az idén kislányoknak és kisfiúknak voltak egyesek felöltözve, akik egy tíz-tizenöt
perces előadást adtak elő. Volt ott a
gyermekdaloktól kezdve a modern
zenéig minden, ezzel elnyerték a
megjelentek tetszését.
A mulatságot a tombola húzásával fejezték be.
Urbán Csilla

Поподневна чајанка у Јазову

Удружење жена „Árvácska“ је и ове године по обичају организовало поподневну чајанку. Том приликом су уз присуство жена
из околних удружења честитале имендан свим Јелисаветама. За
музику и добро расположење се побринуо Тибор Лехоцки. Присутне гошће су почашћене колачима са лудајом, маком, јабуком и
вишњама. Изненађење вечери су били девојчице и дечаци, који
су присутнима приредили кратак програм у виду дечјих песама и
модерне музике. На самој завршници је била томбола.

2015. december
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Advent idején... az adventi koszorúról
A karácsonyi ünnepkör bevezető része az tosságát. Második vasárnap (lila gyertya): REadvent. A keresztény kultúrkörben a karácsonyt MÉNY – jelöli a zsidó nép kiválasztottságát,
megelőző negyedik vasárnaptól (idén novem- a nagy ígéretet az élő isteni kapcsolatra, hogy
ber 29-én volt) karácsonyig számított időszak. közülük származik majd a Messiás. Harmadik
A neve a latin adventus szóból származik, vasárnap: ÖRÖM (rózsaszínű gyertya) – jelöli
melynek jelentése eljövetel, és ez a név jelzi, Szűz Máriát, a hittel, reménnyel és örömmel
hogy ez az idő az Úr eljövetelére emlékeztet.
beteljesülő harmadik ígéretet, aki a megváltó
A katolikus egyházban advent liturgikus Fiút szülte a világ örömére. Negyedik vasárszíne a lila, mely a bűnbánatot jelképezi. Ad- nap: SZERETET – jelöli Keresztelő Szent Jávent harmadik vasárnapján, Örömvasárnapon nos odaadását, aki hittel, reménnyel és örömaz Úr eljövetelének közelségét ünneplik, e nap mel hirdette Jézus eljövetelét, aki szeretet által
liturgikus színe a rózsaszín.
jut el az emberek szívéhez.
A XIX. és a XX. században vált szokássá adA gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg,
venti koszorút készíteni. Ma az adventi koszo- minden alkalommal eggyel többet. A világító
rúk legkülönbözőbb formáját megtalálhatjuk vi- gyertyák számának növekedése szimbolizálja
rágárusoknál, piacokon vagy saját készítésben a növekvő fényt, amelyet Isten Jézus
is. Ami közös bennük, hogy a koszorún találha- születésével ad a várakozónak karácsonykor.
tó négy gyertya a karácsonyt megelőző négy he- Az adventi koszorún mind a négy gyertya
tet jelképezi. A katolikus templomokban, egyes egyszerre ég az utolsó vasárnapon.
Á.O.
városok és falvak főterein és családi otthonokban egyaránt elhelyezik.
Sokan csak a karácsonyi
hangulat miatt vásárolják, és díszítik a lakást,
keveset vagy semmit nem
tudnak a koszorú által jelképezett misztériumról. A
gyertyák színe katolikus
körökben lila, kivéve a
harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín. Minden gyertya szimbolizál
egy fogalmat:
Első vasárnap (lila
gyertya): HIT – Ádámot
és Évát jelöli, vagyis az
első emberek személyét,
akiknek elsőként ígérte
Ünnepélyes gyertyagyújtás advent első vasárnapján
meg Isten a megváltást
a csókai Szentháromság-templomban
és az ebben való hit fon-

Padéi hittanosok betlehemeztek Nagybecskereken

2015. november 28-án a
padéi hittanosok is részt
vettek a nagybecskereki
székesegyházban tartott
adventi
gyertyagyújtáson. Az advent első
vasárnapját
megelőző
szombaton tizenhat hittancsoport lépett fel, műsorukat pedig dr. Német
László SVD püspök indította és zárta.
A padéiak betlehemi
játékkal készültek a nagyérdeműnek, melyre Mészáros Attila, hittantanár készítette
fel őket. Az esemény végén a püspök atya forró teával, mézeskaláccsal és pizzás
kiflikkel vendégelte meg a jelenlévőket.
Pintér Patrícia

Karácsonyi és újévi díszeket
készítettek

Деца деци

Неколико недеља пред божићни пост
(адвент) деца Основне школе „Др Тихомир
Остојић“, под вођством наставнице веронауке Енике Катић, почела су са прикупљањем прилога за децу скромнијег мате-

Gyerekektől gyerekeknek

Az adventot megelőző hetekben iskolánkban Kátity Enikő hitoktató vezetésével
a Dr. Tihomir Ostojić iskola tanulói adományokat gyűjtöttek a rászoruló nehéz anyagi
körülmények között élő gyermekek részére.
A gyűjtést a Caritas és a nagybecskereki

püspökség kezdeményezésére a gyerekek
kis karton perselyeket kaptak, ahova összegyűjthették a pénzt. A humanitárius akció
célja, hogy a gyerekeket arra tanítsuk, hogy
ugyanolyan jó adni is mint kapni.
Dienes Brigitta

Padéi és csókai diákok a szegedi
Görgey Artúr történelemversenyen

A Görgey Artúr történelemversenyre már
évek óta neveznek a csókai és padéi nyolcadikos
tanulók. A november 06án, a szegedi Tisza-parti
Általános Iskolában tartott versenyen ezúttal is
3-3 diákkal vett részt a
két iskola. Padéról részt
vettek Hornyák Yvett,
Berki Martin és Győrfi
Dániel, Csókáról pedig
Tóth Kinga, Monoki
Antal és Laczkó Márk.
A nemzetközi versenyre összesen 65 iskola nevezett, amelyből
26 határon túli volt. Az esemény e jellege
miatt az egész napos program városnézéssel
kezdődött, így a messzebbről érkezettek is betekintést nyerhettek Szeged látványosságaiba.
Ezt követte az ebéd, majd a kultúrműsor, melyen a csókai Rákóczi férfikórus is fellépett.
A csapatban zajló történelemverseny témája idén a Rákóczi-szabadságharc köré

szerveződött, melyre, mint az eddigi években is Mészáros Attila és Mészáros Kiss Tibor készítette fel a diákokat.
A történelemversenyen két eredménylistát is szokás felállítani, melyből az egyik
az összes iskolát rangsorolja, a másik pedig
csak a határon túliakat. A teljes eredmények
azonban még nem ismertek.
Pintér Patrícia

A nyugdíjasok már a jövő télre
gondolnak

Пензионери већ мисле
на следећу зиму

A nyugdíjasok Községi Egyesületében megkezdték a
2016/2017-es évre szóló szerződések kötését.
– Habár idén még el sem kezdődött a naptári tél, a Községi Nyugdíjas Egyesület végrehajtó bizottságának döntése
alapján megkezdtük a jövő téli tüzelőanyagra vonatkozó
szerződések kötését. Ily módon tagságunknak lehetővé tes�szük, hogy a szenet és a tűzifát 11 havi részletben tudják
fizetni – mondja Đuro Jaić, a csókai nyugdíjasok elnöke.
Elmondása szerint a szenet és a tűzifát idén télre időben
leszállították. Az új beszerzőnek köszönve minden vásárló
elégedett a szén minőségével és tisztaságával, ami remélhetőleg jövőre is így lesz, és ez hatással lesz a tüzelőanyag
beszerzésének növekedésére az Egyesületen keresztül.
– Erre a szezonra összesen 1315 tonna szenet és
863 m3 bükkfát szállítottunk le. December 1-jétől a szenet 7500 dináros áron szerződjük, a vásárló házáig való
szállítással együtt, ami az idei ár, míg a tűzifára az előleg
köbméterenként 5000 dinár. Az egyesületi tagok a község területén minden helyi szervezetben megköthetik a
szerződést – jelentette ki Đuro Jaić.
Nedeljko Kolundžija

У Општинском удружењу пензионера почело је
уговарање огрева за зиму 2016/17. године.
– Мада календарски ова зима још није почела,
на основу одлуке Извршног одбора Општинског
удружења пензионера, започели смо са уговарањем огрева за наредну зиму. То је из разлога да
бисмо нашим члановима омогућили да угаљ и
дрва отплаћују у 11 месечних рата, – каже председник чоканских пензионера Ђуро Јаић.
Према његовим речима за ову зиму на време
су испоручени сав угаљ и огревна дрва, а захваљујући новом добављачу сви купци су задовољни квалитетом и чистоћом угља, па се очекује да
тако буде и за наредну зиму, што ће утицати да
се интересовање за набавку огрева преко удружења пензионера повећа.
– За ову сезону испоручено је укупно
1.315 тона угља и 863 метра кубна буковог дрвета. Од 1. децембра уговарамо угаљ по цени од
7.500 динара са превозом до куће купца, што је
исто као и ове године, а аконтативна цена огревног дрвета је 5.000 динара по метру кубном. Уговоре чланови удружења могу склопити у свим
месним удружењима на територији општине, –
изјавио је Ђуро Јаић.
Н. Колунџија

Megkezdődött a szerződések kötése
a tüzelőanyagra

A Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör december 8-i vendége
Ujj Éva, békéscsabai kézműves,tanító, néprajzkutató volt. A lelkes
kis közösség serényen dolgozott és sok apró dologból, több ötlet
született: papírból, dekorgumikból, zseniliából... majd a végén a sok
kiegészítőt ízlés szerint lehetett kombinálni. Így születtek kisebb
asztaldíszek, dekorációk.
A kézműves foglalkozás szünetében kávét és péksüteményt
fogyaszthattak a résztvevők.
Éva másnap Tordára vette az útját, ott is szinte jótündérként
varázsolt.
Cs.Berák Benitta

ријалног положаја. Иницијатор акције прикупљања прилога у мале картонске кутије
су „Caritas“ и Зрењанинска бискупија. Циљ
ове хуманитарне акције је да деца схвате
како је исто тако лепо дати као и добити.

Почело уговарање огрева
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Образовање о репродуктивном здрављу

Хемијско-прехрамбена средња школа у
Чоки и ове године је део пројекта ваннаставне едукације Института за јавно
здравље Војводине: „Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу
средњошколаца у Војводини школске
2015/2016“ подржан средствима Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АПВ.
Ученици чоканске средње школе као
и ђаци готово свих војвођанских средњих
школа у прилици су да и ове године слушају предмет „Здравствено васпитање о
репродуктивном здрављу“ познатијем по
називу „Сексуално васпитање“. Предавања су ваннастваног карактера од стране
посебно обучених едукатора. У средњој
школи то је педагог Ибоја Николић, која
је наставила са својим радом у одељењима II/1, II/2 и II/3. Као и прошле године,
предвиђена је реализација 14 радионица у
трајању по сат и по времена и ученици на
добровољној бази одлучују да ли желе да
учествују у пројекту или не.
Анкета спроведена на крају школске
2014/2015. године имала је позитивне резултате, односно закључено је да тинејџе-

ри имају потребу за овим садржајима и да
много тога сазнају и науче након годину
дана.
„Уколико ефекти едукације на крају и
ове школске године буду повољни, цео
пројекат упућује се Министарству просвете
са намером да се ‚Здравствено васпитање
о репродуктивном здрављу’ уврсти као изборни предмет, поред грађанског вапитања
и верске наставе. На тај начин би ученици
могли да бирају између три факултативна
предмета“, нагласила је професорка Ибоја. Такође, примећује да су деца изузетно
заинтересована за рад, јер су чули искуства од претходне генерације, и једва су
чекали. На часовима су веома активни и
много више се отварају и учествују у односу на прошлу годину.
Један од најважнијих циљева овог пројекта јесте да се младима скрене пажња на
бригу о репродуктивном здрављу. Неке од
важних тема јесу и полно преносиве болести, контрацепција, сексуалност, али и оне
из домена психологије: када је право време
за ступање у сексуални однос, како да прихвате своје тело, шта је то заљубљеност, а
шта љубав.
М.М.И.

децембар 2015.

„Нека здрава исхрана постане право,
а не привилегија“

Сваке године обележава се Светски дан
борбе против шећерне болести, увек под
другим слоганом. Ове године слоган гласи „Нека здрава исхрана постане право, а
не привилегија“. Значај обележавања овог
дана је у постојању великог броја оболелих
од шећерне болести са тенденцијом повећања њиховог броја, као и у чињеници да
је немали број особа које не знају да имају
повишен ниво шећера у крви.
У обележавању овог важног дана
укључио се и Дом здравља у Чоки. Дана
13.11.2015. године у Културно-образовном
центру Чока у холу биоскопа одржано је
предавање о шећерној болести, њеном
раном откривању, могућностима лечења
и живљењу са дијабетесом. Предавач је
била др Елвира Тот Барна, директор Дома
здравља Чока. Пре самог предавања сви
присутни грађани могли су проверити ниво
шећера у крви, као и крвни притисак, које је
екипа медицинских сестара Дома здравља
свима одређивала.
Предавање је било занимљиво, др
Елвира је користећи видео материјал
врло илустративно присутним грађанима пренела информације шта је заправо
шећерна болест, како она настаје, како се

дијагностикује и лечи. У склопу правилног третмана ове болести од великог је
значаја правилна исхрана, такозвана дијабетична дијета. Многим пацијентима је
ово непознаница, односно прерачунавање калорија у конкретан оброк: шта, када
и колико чега појести, а да болест буде
добро контролисана. Ово предавање је
дало одговор на то често недовољно расветљено питање, приказане су илустрације разноврсно припремљених оброка
за дијабетичаре. Након предавања уследила су питања у вези шећерне болести
на које су присутни грађани од предавача
добијали одговоре и стручне савете.
Чпајаковић др Освит

„Az egészséges táplálkozás jog legyen, ne kiváltság”

Ученици другог разреда са професорком Ибојом Николић

A másodikos diákok Nikolić Ibolya tanárnővel

Reprodukciós egészségügyi nevelés

A csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola idén is részt vesz a Vajdasági Közegészségügyi Intézet A vajdasági középiskolások reprodukciós egészségügyi nevelése a
2015/2016-os iskolaévben elnevezésű projektjének megvalósításában. Ezt a projektet a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság támogatja.
A csókai középiskolások tanításon kívüli
aktivitások keretében vehetnek részt a szexuális oktatás előadásain, melyet Nikolić Ibolya
pedagógus tart. A tanárnő idén is folytatja a
tavaly megkezdett munkát a II/1, II/2 és II/3
önként jelentkezett tanulóival. Az oktatás 14
alkalommal szervezett másfél órás műhelymunka kereteiben valósul meg.
A 2014/2015-ös iskolaév végén végzett
felmérés bebizonyította, hogy a tanulók

igénylik az ilyen jellegű felvilágosítást, és
sok fontos dolgot tanultak meg.
‒ Amennyiben a projekt idén is sikeresnek
bizonyul, akkor ajánlani fogjuk az Oktatásügyi Minisztériumnak, hogy a választható
tantárgyak közé sorolja be a középiskolások
reprodukciós egészségügyi nevelése nevű
tantárgyat – mondta Nikolić Ibolya. Hozzátette, hogy idén sokkal nagyobb az érdeklődés a tanulók részéről, mint tavaly volt.
Ennek a projektnek egyik célja, hogy a fiatalokat felkészítse a szexuális életre, felhívja
a figyelmüket a nemi úton terjedő betegségekre, megismertesse a nem kívánt terhesség
megelőzésének módjait. Másrészt felkészíti
őket a szexualitás, a saját testük és a szerelem
elfogadására.
M.M.I.

Világszerte minden évben megemlékeznek a cukorbetegek napjáról. Az idei
világnap
mottója:
„Az egészséges táplálkozás jog legyen,
ne kiváltság”. Ez
a nap azért fontos,
mert egyre nő a cukorbetegek száma,
és sok ember nem is
tudja, hogy magas a
vércukorszintje.
Erről a napról
megemlékeztek
a
csókai Egészségház
dolgozói is. 2015. 11.
13-án a moziterem
előcsarnokában dr. Tóth Barna Elvira, az
Egészségház igazgatónője előadást tartott a
cukorbetegségről, annak korai felismeréséről, a gyógyítás módjáról és a diabéteszesek
életmódjáról. Az előadás előtt a polgárok
megmérettethették vércukorszintjüket és vérnyomásukat.
A doktornő video-anyaggal illusztrálva
közérthetően elmagyarázta, mi is a cukorbetegség, hogyan alakul ki, hogyan diagnosztizálják és gyógyítják. Kiemelte a cukorbe-

Скупови и едукације стручних радника у социјалној заштити
Стручни радници Центра за социјални рад за општину Чока присуствовали су током новембра бројним
стручним скуповима и едукацијама на различите теме.
Тако је дана 5.11.2015. године у Центру за стручно
усавршавање у Кикинди, а у организацији Центра за
пружање услуга социјалне заштите Кикинда одржан
од стране Републичког завода за социјалну заштиту
акредитован програм обуке „Примена скале за процену функционалне ефикасности и одређивање потребног степена подршке”. Програм обуке, који су реализовали Мирослав Бркић и Мирко Јанкелић, сем стручних
радника из Центра за социјални рад за општину Чока
похађали су и стручни радници из горе наведеног Центра за пружање услуга социјалне заштите Кикинда, као и стручни радници Дома за душевно
оболела лица у Чуругу.
Правница Центра за социјални рад за општину Чока присуствовала је дана 13.11.2015. године, у Суботици, обуци на тему „Упис у матичне
књиге рођених и остваривање права у области
држављанства, пребивалишта и боравишта грађана и породично-правне заштите, док је један
од водитељa случаја дана 16.11.2015. године
учествовао на едукативној радионици на тему
„Процена снага и мотивациони интервју” у Врбасу. На овој едукативној радионици коју је организовао Покрајински завод за социјалну заштиту
говорило се о значају и важности идентификовања снага корисника, као и познавању метода и принципа вођења мотивационог интервјуа
као важног начина комуникације који кориснике
води ка промени нежељених облика понашања.

На крају треба поменути и учешће стручног радника центра на округлом столу под називом „Повремени
породични смештај-искуства у процесу пилотирања“,
који је одржан дана 24.11.2015. године у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту у просторијама сале Дечјег села „Др Милорад Павловић“ у
Сремској Каменици. Наведена едукација је допринела
упознавању запослених у центрима за социјални рад
са нацртом смерница за развој повременог породичног смештаја као облика подршке деци са сметњама
у развоју и њиховим породицама и са искуствима у
процесу пилотирања услуге повременог породичног
смештаја.
Ардала Т.

tegek helyes étkezésének, a diabetikus diéta
betartásának fontosságát. Sok beteg nem
tudja kiszámítani az ételek kalóriatartalmát,
illetve meghatározni, hogy mikor, mit és
mennyit szabad enni. A jelenlevők megismerkedhettek több, a cukorbetegek számára
megfelelő étel készítési módjával.
Az előadás után a doktornő válaszolt a
cukorbetegséggel kapcsolatos kérdésekre, és
életviteli tanácsokat is adott.
Dr. Čpajaković Osvit

Tanácskozások és képzések
a szociális védelmi dolgozók számára

A csókai Szociális Központ munkatársai november folyamán
több szakmai tanácskozáson és továbbképzésen vettek részt.
2015. 11. 05-én a Köztársasági Szociális Védelmi Intézet munkatársai, Miroslav Brkić és Mirko Jankelić a nagykikindai központban akkreditált képzést tartottak A funkcionális
hatékonysági skála alkalmazása és a szükséges támogatási
szint meghatározása témában. Ezen a képzésen a csókaiak
mellett nagykikindai és csúrogi szakmunkatársak vettek részt.
2015. 11. 13-án a Szociális Központ jogásza részt vett a
Szabadkán megtartott, Polgári anyakönyvezés, az állampolgársági, állandó és ideiglenes lakóhelyi jogok gyakorlása
és a családi jogvédelem című továbbképzésen.
2015. 11. 16-án a központ egyik szakmunkatársa részt
vett Az erő felmérése és motivációs interjú címen megtartott képzési műhelymunkában Verbászon. Ezt a képzést a
Tartományi Szociális Védelmi Intézet szervezte, célja a
munkatársak kommunikációs készségének fejlesztése volt.
2015. 11. 24-én szintén a Tartományi Szociális Védelmi
Intézet a Sremska Kamenica-i Dr. Milorad Pavlović Gyermekfaluban Az ideiglenes családi elhelyezés ‒ a kísérletek
tapasztalatai témában kerekasztal-megbeszélést szervezett,
amelyen jelen volt a csókai központ szakmunkatársa is. A
tanácskozáson a szociális központok dolgozói a családi elhelyezés fejlesztésének tervezetével (ami a fogyatékkal élő
gyermekek és családjaik támogatásának egyik formája), valamint az e téren szerzett tapasztalatokkal ismerkedtek meg.
Ardala T.

2015. december

Признање нашој општини за успех
на Спортској олимпијади радника Војводине

Управни одбор Региона – Друштва за раднички спорт, одмор и рекреацију радника „Потисје“
Жабаљ организовао је у петак, 27. новембра
Завршну свечаност у региону „Потисје“ за 2015.
годину поводом недавно одржане Спортске
олимпијаде радника Војводине у Србобрану. Завршној манифестацији присуствовали су и представници наше Локалне самоуправе, док је домаћин било удружење „Спорт за све општине“ из
Жабља. Гости су били представници екипа и такмичари у појединачној конкуренцији који су освојили од првог до трећег места на XI Спортској
олимпијади радника Војводине – Србобран 2015,
чланови Управног и Надзорног одбора друштва
„Потисје“, чланови општинских већа задужени за
спорт, као и представници Олимпијског комитета
„Спортске олимпијаде“
и Савеза „Спорт за све“
Војводине.
Након
поздравне
речи представника овог
Олимпијског
комитета
додељене су захвалнице за остварени спортски резултат на XI Спортској олимпијади радника
Војводине и проглашени

су најуспешнији колективи и појединци у Региону „Потисје“ за 2015. годину. Наша општина
је на овогодишњој Олимпијади радника Војводине освојила три медаље, две златне и једну
сребрну. Представнице Чоке освојиле су златну
медаљу такмичећи се екипно у стоном тенису у
конкуренцији од 27 такмичара у девет група, а
Габријела Наумов такође је и појединачно освојила прво место победивши у финалу још једну
нашу представницу Ђенђи Олушки.
Признање за свеукупан учинак у радничком
спорту на територији региона „Потисје“ испред
наше општине примио је председник општине Ференц Балаж. Он је поручио да је поносан
на успех наших представника и да ће општина
Чока наставити да буде учесник Спортске олимпијаде радника Војводине и убудуће. Манифестацији је присуствовала
и чланица Општинског већа задужена за спорт у нашој општини Мелинда Шеган која је поручила да је ова олимпијада први
корак да се „Спорт за све“, који
обухвата средњу генерацију
развије на нашим просторима
уз помоћ Локалне самоуправе.
И. Кертес

November 27-én a zsablyai Potisje munkássport-egyesület záróünnepséget rendezett a Tisza
mente régióhoz tartozó azon községek képviselői
számára, akik részt vettek Szenttamáson a XI. Vajdasági Munkássport Olimpián. A rendezvényen,
melynek házigazdája a zsablyai Sport Minden
Községnek Egyesület volt, jelen voltak az önkormányzatok képviselői, a díjazott versenyzők, valamint a Munkássport Olimpiai Bizottság és a Sport
Mindenkinek Szövetség képviselői.
Az Olimpiai Bizottság elnökének üdvözlő szavai után kiosztották az okleveleket a Tisza mente
régió legsikeresebb csapatainak és egyéni verseny-

zőinek. Csóka község sportolói ezen az olimpián
három érmet nyertek, két aranyat és egy ezüstöt.
Aranyérmes lett az asztalitenisz csapat és asztalitenisz egyéniben Naumov Gabriella, aki a döntőben
a szintén csókai Oluški Gyöngyit győzte le.
A községünknek adományozott elismerő oklevelet Balázs Ferenc községi elnök vette át. Ő elmondta, hogy büszke a csókai versenyzőkre, és
községünk a jövőben is részt vesz az olimpián. A
rendezvényen jelen volt a Községi Tanács sporttal
megbízott tagja, Melinda Šegan is, aki szerint ez az
olimpia is hozzájárul a Sport mindenkinek mozgalom erősödéséhez.
Kertész I.

Községünk elismerésben részesült
a vajdasági Munkássport Olimpián elért sikerekért

Дани села и Новогодишњи вашар у Падеју
Дани села у Падеју биће обележени од 21-23. децембра 2015. године поводом
сећања на дан када су спојени Српски и Мађарски Падеј. Месна заједница Падеј
током тродневног обележавања Дана села најављује разнолик програм.
Првог дана обележавања Дана Падеја, 21.12. Месна заједница организоваће
Свечану седницу за пословне сараднике и
госте, наредног дана биће изложба дечјих
и радова Удружења жена „Сунце“, а 23.12.
биће организован Новогодишњи вашар,
најављује председница Савета МЗ Падеј
Стана Ђембер. Новогодишњи вашар у
Падеју биће прилика када ће разна удружења излагати и продавати своје радове,
Деда Мраз ће делити пакетиће свој деци
из Падеја од 1 до 15 година, а свим присутнима делиће се чај и кувано вино.
Програм Вашара планиран је у
послеподневним часовима од 14 до
18 часова, а председница Савета МЗ
Падеј позива све грађане да дођу да
се друже на падејском Новогодишњем
вашару.
Д. Грбин
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чоканска хроника — csókai krónika

Откријте лепоту природе изнад облака

Планинарење је спорт у ком је један од главних циљева освајање врха
планине. Велики број планинара има
различите мотиве, а то су углавном
изазов, уживање у нетакнутој природи и дружење. Планинарско друштво
„Кинђа“ из Кикинде постоји од 2002.
године и регистровано је у Министарству за омладину и спорт. Броји око
400 чланова са територије општина
Кикинда, Чока, Сента и Нови Сад, од
којих је око 70 активно и учествује у
организованим месечним активностима. Поред главног циља и активног
боравка у природи, планинари морају бити упознати са техничким приступом врху, специјалном опремом,
а само планинарење често захтева
и добру кондицију. Током зиме организују се акције на нижим планинама које нису екстремне, док се током
лета планинари на вишим планинским
врховима у земљи и региону. Неки од
чланова „Кинђе“ освајали су највише
врхове Јужне и Северне Америке,
Африке и Азије, а међу 30-ак активних планинара, који су се опробали
на високогорским акцијама у Европи
убрајају се и чланови са територије
општине Чока, а то су Горан и Зорица Смиљански из Падеја и Лепосава
Виловски из Остојићева. Брачни пар
Смиљански учествовао је у акцијама освајања неколико врхова, где се

Falunapi ünnepségek és újévi vásár Padén

Padén a falunapi rendezvényeket 2015. 12. 21–23-án tartják, így
emlékeznek meg Szerb-Padé és Magyar-Padé egyesülésének napjáról.
A helyi közösség a háromnapos ünnepségre
változatos programot állított össze.
December 21-én tartják meg a helyi közösség tanácsának ünnepi
ülését, amelyre vendégeket is hívnak, 22-én a gyerekek és a Napsugár
Nőegylet tagjainak munkáiból rendeznek kiállítást, 23-án pedig megtartják a hagyományos újévi vásárt. Ezen a vásáron községünk különböző egyesületei állítják ki és árusítják alkotásaikat, a Télapó csomagot
oszt minden 1-15 éves korú padéi gyermeknek, a megjelenteket teával
és forralt borral kínálják. A vásárt 14 és 16 óra között látogathatják az
érdeklődők. Gyömbér Stana, a helyi közösség elnöke felhívja a polgárokat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg.

издвајају врхови Митикас (2918м) у
Грчкој, Цугшпиц (2962м) у Немачкој и
Риси (2495м) у Пољској. У оквиру самог друштва постоји и неколико секција: оријентиринг, где се почетници могу
упознати са техникама оријентације;
алпинизам; слободно пењање и освајање врхова. Оријентиринг за децу се
до сада успешно организовао у Кикинди и Сенти. Оснивачи „Кинђе“ кажу да
у њиховом клубу има места за све који
желе рекреативно да се баве планинарењем, довољно је само да воле и
желе активно да бораве у природи.
Д.С.

A természet szépségei
a fellegek felett

A nagykikindai Kinđa Hegymászó
Társulat 2002-ben alakult. Mintegy
400 tagja van, köztük a padéi Goran és
Zorica Smiljanski és a tiszaszentmiklósi
Leposava Vilovski is. A Smiljanski házaspár több csúcsot meghódított már,
köztük a legmagasabbak a görögországi Mitikasz (2918), a németországi
Zugspitze (2962) és a lengyelországi
Risi (2495).
A Kinđa egyesület nyitott mindenki
számára, akit érdekel a hegymászás és
szeretne a fellegek felett gyönyörködni
a természet szépségeiben.

Padé a körzeti röplabdaversenyen
Kikindán

Miután 2015. november 5-én a padéi Szervó Mihály Általános Iskolában tartott községi fordulóban a fiúk és a lányok kategóriájában is Padé érte el az első helyezést, részt
vettek a körzeti versenyen is. Ez utóbbira november 17-én
került sor Kikindán. Ezúttal a fiúk második, a lányok pedig
harmadik helyezést értek el.
Pintér Patrícia

Активности Волонтерског центра током месеца новембра

заједнице у Војводини. Пољска заједница у Остојићеву одржава негујуће односе са Пољском амбасадом, а чак је претходних година потписана и повеља о братимљењу Остојићева са градом Вислом.
Падеј на окружном такмичењу
Такође, неопходно је напоменути да су за свој труд,
ангажовање и рад волонтери Волонтерског центра награу одбојци у Кикинди
ђени улазницама за позоришну представу која је одржана
На општинском такмичењу у одбојци одржаном 5. но13.11.2015. године у позоришту у Сенти. Наиме, Народно повембра у ОШ „Серво Михаљ“ екипе дечака и девојчица из
зориште из Кикинде је, у оквиру Сремчевих дана,
Падеја освојиле су прва места. Екипе су се пласирале на
гостовало у сенћанском позоришту са култном
окружно такмичење које је одржано 17. новембра у Кикинкомедијом „Каубоји“. Волонтери су имали прилику
ди. Дечаци су освојили друго, а девојчице треће место.
да одгледају представу која се бави
позориштем са елементима мјузикла, те је врло захтевна за глумце
и психички и физички, а коју је реФудбалери „Слоге“ из Остојићева завршили су полусезону
жирао редитељ Кокан Младеновић.
у Подручној фудбалској лиги (ПФЛ) Суботица на дванаестом
Ардала Т.
месту на табели са укупно 11 бодова, 20 бодова мање од првопласиране екипе „Обилића“ из Новог Кнежевца. У последња
novemberi aktivitásai
три кола Остојићевчани су са седме позиције пали на дванаесту
ban Tiszaszentmiklóson él a legnagyobb lélekszámú
изгубивши све три утакмице.
lengyel nemzeti közösség. Az itteni lengyelek szoros
Они су у 13. колу изгубили у гостима од екипе ФК „Бајша“ из
kapcsolatot tartanak fenn a Lengyel Nagykövetséggel,
Бајше резултатом 3:2. Голове за „Слогу“ постигли су Небојша
és néhány éve testvértelepülési viszonyt alakítottak ki
Баук и Чонгор Рафаи. У 14. колу Остојићево је доживело још јеWisla városával.
дан пораз на домаћем терену. Бољи су били фудбалери „Бачке“
из Мола, а коначан резултат био је 0:2. Ни последње коло пред
Munkájuk elismeréseként az Önkéntes Központ tagпаузу није завршено позитивним резултатом. „Слога“ је доживеjai ingyenjegyet kaptak egy zentai színházi előadásra.
ла тежак пораз у Кањижи (6:0). Играчи и управа остојићевчан2015. 11. 13-án Zentán vendégszerepelt a nagykikindai
ског клуба отишли су на одмор за празнике, а по повратку ће их
Népszínház a Cowboyok című komédiával, amit Kokan
у 16. колу у госте дочекати екипа „Пролетера“ из Његошева.
Mladenović rendezett. Az önkéntesek egy nagyszerű
И. Кертес
humoros, zenés-táncos előadást láthattak.

Под руководством координатора Владимира Штеванова,
волонтери Волонтерског центра у Чоки су као сарадници
чланова клуба стипендиста „Семпер Полонија“ из Београда
учествовали у реализацији пројекта под називом „Повратак
коренима“. Пројекат, чији је циљ био представљање пољске културе и традиције кроз историју, географију и музику
реализован је дана 7.11.2015. године у просторијама Дома
омладине у Остојићеву. Идеја о сарадњи са члановима горе
поменутог клуба, који чине
студенти из Србије пољског порекла настала је
приликом студијске посете
студената и координатора
Волонтерског центра Пољској. Иначе, Остојићево је
село са највише припадника пољске националне

Az Önkéntes Központ

Števanov Vladimir koordinátor vezetésével az Önkéntes Központ aktivistái a belgrádi Semper Polonia
Alapítvány tagjainak munkatársaiként részt vettek a
Visszatérés a gyökerekhez elnevezésű projekt megvalósításában. A projekt részeként 2015. 11. 7-én a
tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthonban bemutatták a
lengyel kultúrát és hagyományokat. Az Alapítvány a
Szerbiában tanuló lengyel nemzetiségű egyetemistákat támogatja. A vele való együttműködés ötletét az
egyetemisták és a koordinátor lengyelországi látogatása alkalmával fogalmazták meg. Egyébként Vajdaság-

Са дванаесте позиције на заслужени одмор
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40. Jó Pajtás-sakkverseny Csókán

40. Шаховско такмичење у Чоки

A versenyt támogatta az önkormányzat és a Vajdasági Sakkszövetség

November 14-én a csókai Jovan Popović Általános
Iskola tornatermében 98 fiú és 37 lány részvételével tartották meg a Jó Pajtás gyermeklap hagyományos őszi
sakkversenyét, immár sorrendben a negyvenediket.
1968-ban is Csóka adott otthont az első versenynek, így
a jubileumi számhoz érve (voltak évek, amikor a tornát
nem tartották meg, így jutunk el 2015-ben a 40-es számhoz) a rendezvény visszatért születésének helyére.
A versenyen jelen volt Piszár József, a sakkverseny
szülőatyja is, valamint Tamás László, aki az első Jó Pajtássakkversenyen a győztes újvidéki József Attila Általános
Iskola csapatkapitánya volt. Ők ketten adták át a díjakat.
A verseny jó hangulatban és gördülékenyen folyt
Milorad Maravić bíró vezetésével és a csókai sakkklub lelkes tagjainak a segítségével. Érkeztek versenyzők Zentáról, Szabadkáról, Törökbecséről, Újvidékről, Nagykikindáról, Aradácról, Csúrogról, Verbászról,
Bácskossuthfalváról, Bajsáról, Topolyáról, Kúláról stb.
A kategóriánkénti eredmények alapján jelenleg Sárin
(Aleksa Šantić), Csúrogon és Nagykikindán folyik a
legszínvonalasabb utánpótlás-nevelés.

Основна школа „Др Тихомир Остојић“ на традиционалном шаховском турниру „Jó Pajtás“ имала
је осморо такмичара, који су међу 130 осталих
остварили завидне резултате. У појединачном
такмичењу, у категорији од 5-8. разреда, Грбин
Стефан је освојио прво место, а Јелисавета

Такмичење подржала Локална самоуправа и
Шаховски савез Војводине

Győztesek, alsós lányok: 1.Nagy
Традиционално шаховско такмичење дечAnita (Szerbcsernye), 2.Teodora
јег листа „Jó Pajtás“, на коме је учествовало
Janković (Csúrog) 3.Jelisaveta
98 дечака и 37 девојчица, одржано је 14. ноSabo (Tiszaszentmiklós).
вембра у фискултурној сали ОШ „Јован ПоFelső osztályos lányok:
повић“. Чока је била домаћин првог такмиче1.Marijana Bilić (Nagykikinda)
ња 1968. године, те је ове године дошао ред
2.Olja Kosanović (Aleksa Šantić)
на јубилеј, 40 година, јер је било година када
3.Maja Karišik (Aleksa Šantić).
турнир није одржан.
Alsós fiúk: 1.Marko Kupusović
Присуствовали су Јожеф Писар, оснивач
(Verbász) 2.Szirovicza Alex
шаховског такмичења и Ласло Тамаш, који
(Zenta) 3.Velizar Pejović (Verbász).
је био капитен победничке екипе новосадске
Felsős fiúk: 1.Stefan Grbin
ОШ „Јожеф Атила“ на првом такмичењу. Њих
Grbin Stefan és Piszár József
(Tiszaszentmiklós) 2.Nikola
двојица су уручивали награде.
Стефан Грбин и Јожеф Писар
Skenderović (Szabadka) 3.Stefan
Такмичење је протекло у доброј атмосфеLončarski (Csúrog).
ри под вођством судије Милорада Маравића, уз помоћ чланова чоAz iskolák csapatversenyét a lányoknál az Aleksa канског шаховског клуба. Такмичари су стизали из Сенте, Суботице,
Šantić Á.I. nyerte. A fiúknál a csúrogi Đura Jakšić Новог Бечеја, Новог Сада, Кикинде, Куле, Врбаса...
Á.I. csapata lett a bajnok, második a tiszaszentmiklósi Победници, девојчице: 1.Анита Нађ (Српска Црња), 2.Теодора
GJ Јанковић (Чуруг), 3.Јелисавета Сабо (Остојићево). Девојчице из виших
Dr. Tihomir Ostojić Á.I.

разреда: 1.Маријана Билић (Кикинда),
2.Оља Косановић (Алекса Шантић),
3.Маја Каришик (Алекса Шантић)
Дечаци: 1.Марко Купусовић (Врбас),
2.Алекс Сировица (Сента), 3.Велизар
Пејовић (Врбас). Дечаци из виших
разреда: 1.Стефан Грбин (Остојићево), 2.Никола Скендеровић (Суботица), 3.Стефан Лончарски (Чуруг).
У екипној конкуренцији (девојчице)
победила је основна школа из Алексе Шантића. Прво место са екипом
дечака освојила је основна школа из
Чуруга, а друго екипа ОШ „Др Тихомир Остојић“ из Остојићева.
ГЈ

Сабо је била трећа у категорији од 1-4. разреда.
Наша установа је била на подијуму као друга и у
екипном пласману. Инструктори су били Милан
Вучковић, професор разредне наставе и Драгољуб Радишић, наставник математике у пензији.
Бригита Диенеш

Срећне новогодишње и божићне празнике
свим читаоцима жели
Чоканска хроника

Учешћем на седам такмичења у оквиру дечје лиге, као и на разним манифестацијама, са
преко 40 појединачних наступа, са 36 уписане
деце и освојених десетак медаља, вође школице и деца чланови су изузетно задовољни
овом сезоном по броју освојених медаља, а
нарочито бројем појединачних наступа.
Чињеницу да је тренд учлањења деце из
других места у околини Санада ове године не
само настављен него и проширен, потврђује
велики број позива родитеља и деце, како из
Санада, тако и из других места, који су заинтересовани за упис деце за наредну годину. Ово
је један од показатеља да је ово удружење
једно од водећих у широј околини по посвећености раду са децом, а по изјавама водећих
људи удружења, тај рад ће се наставити и у
наредним сезонама, те свако дете које жели
да се упише биће срдачно прихваћено.
У оквиру свеопштег успеха ове сезоне, нарочито се истиче успех девојчица, које су ове
године показале изузетне резултате. Тако је

- Csó

15
20

ár

а
Чок

*

Szeretetben kiteljesedő karácsonyt,
sikerekben gazdag új évet kíván olvasóinak
a Csókai Krónika

На крају јесењег дела полусезоне „Јадран“ се налази
на самом врху табеле. Са девет победа и две нерешене
утакмице челници клуба веома су задовољни оствареним
резултатима, имајући у виду да је ово трећа сезона од како
је клуб поново почео са радом. Заједнички труд се исплатио и успех овај пут није изостао.
Пред сам крај полусезоне одржан је још један у низу
сусрета ветерана на
Палићу у организацији компаније „Коралшпед“ из Суботице и ФК „Јадран“
из Санада, где је
одиграна традиционална пријатељска
утакмица, а дружење се наставило у
пријатном амбијенту
салаша „Ђорђевић“.
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Јадран на врху
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било и у последњем колу, где је Кочиш Андреа
освојила сребро, Шпирић Оливера бронзу, а након сумирања резултата целе сезоне, Кочиш Андреа је освојила треће место у општем успеху за
сезону 2015, што је прва освојена годишња медаља за „Школицу пецања“ и то
поред осталих успеха још додатно подиже успех овогодишње сезоне.
Поред наведених успеха „Школице
пецања“ управа УСР „Тиса 130“ из Санада је задовољна и радом удружења на
другим пољима, где се истиче успешно
спроведени пројекат „Вишенаменски
понтон“, где је на обали реке Тисе поред
Санада постављен квалитетно урађен
понтон димензија 6х4 м, као и организација једне масовне радне акције са преко
60 учесника и неколико мањих акција организованих углавном на уређењу обале
реке Тисе. Узимајући као мерило број посетилаца на обали реке овога лета, који
се кретао од око стотинак свакога дана и
овај делокруг рада у сезони 2015 за удружење је изузетно значајан.
Д.С.

ka

Завршетак успешне сезоне

УСР „Тиса 130“ Санад је својом „Школицом пецања“ и учешћем у последњем колу дечје лиге
на Златици у Падеју, затворило ову за њих веома
успешну сезону 2015.

csóka község közlönye

Општина Чока
Csóka Község

ул. Потиска 20 – Tisza mente u. 20.
Tel./Fax: (0230) 71-000, 71-175
e-mail:

У пролећном делу полусезоне фудбалери „Јадрана“ играће да
сачувају прву позицију и на тај начин оправдају поверење навијача, љубитеља фудбала и спорта и свих оних који су им помагали,
улагали у клуб и од првог дана били уз њих.
Д.С.

уредник

– szerkesztő:

Kormányos László
уредништво

– szerkesztőség:

Balázs Ferenc, Зоран Јованов,
Светлана Гарић, Horváth Noémi,
cokanskahronika.urednik@gmail.com
Изабела Кертес

ЧОКАНСКА ХРОНИКА
а CSÓKAI KRÓNIKA munkatársai
Драган Комлушан, Данијела Кнежевић, Kertész Izabella,
Светлана Олушки, Gergely József, Недељко Колунџија, Tóth Lívia,
др Освит Чпајаковић, Марија Марков Илић, Kónya Lívia,
Mraznica Márta, Јелена Виловски, Bálint Beáta,
Данијела Савић, Csizmadia Berák Benitta, Ágoston Ottilia,
Martonosi Mihály, Jug Josip, Манда Вуковић, Dienes Brigitta,
Дуња Грбин, Далиборка Тењовић, Pintér Patrícia

сарадници информативног билтена

