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Új személygépkocsit kapott az Egészségház

Возни парк Дома здравља у Чоки, чији је просек старости 12 година,
A csókai Egészségház gépparkja, amely átlagban 12 éves, a helyi önkormányzatnak köszönдобио је од Општине Чока ново возило за кућне посете пацијентима у се- hetően új személygépkocsival bővült. Ezt az autót a falvak betegeinek házi orvosi ellátására és
оским месним заједницама и њихов транспорт до здравствених установа.
a betegek egészségügyi intézményekbe történő szállítására használják.
– Захвални смо општини на овој донацији, која је само једна у низу ко– Hálásak vagyunk a községi önkorјом нам Локална самоуправа излази у
mányzatnak mindazokért a támogatásoсусрет у циљу побољшања здравствеkért, amelyekkel a község lakosságának
них услуга житељима општине – изјаegészségügyi ellátását javítják – jelentette
вила је директорка Дома здравља др
ki az Egészségház igazgatónője, dr. Lévai
Ибоја Леваи Сенеш.
Szenes Ibolya.
Председник општине Чока Балаж
Ференц је уручујући кључеве новог ауAz új gépkocsi kulcsainak átadásakor
томобила рекао да ће Општина Чока
Balázs Ferenc községi elnök elmondta,
наставити и убудуће да помаже здравhogy az önkormányzat a jövőben is támoствене установе.
gatni fogja az Egészségházat.
– Буџетска средства намењена
– A községi költségvetésben az egészségздравству су у односу на претходне
ügyre
előlátott összeget az előző évekhez
године увећана десет пута и намењеviszonyítva
megtízszereztük. Ezt a pénzt az
на су за обнову здравствених објекаépületek felújítására, a szakemberek továbbта, специјализацију стручних кадрова
képzésére és felszerelések vásárlására forи набавку опреме. Рад ове установе
díthatják. Mi a jövőben is támogatni fogjuk
ћемо и убудуће помагати у циљу олакшања рада здравственим радницима
ezt az intézményt, az ott dolgozók munkaу пружању квалитетнијих услуга пациkörülményeinek javítása és az egészségügyi
јентима. Ребалансом буџета настојали
ellátás színvonalának emelése céljából. A
смо да се ни једном кориснику средköltségvetés módosításakor nem csökkentetства не умањују, а резултат тога је куtük az eredetileg tervezett összeget, így leheповина возила за којим су здравствени
tőség nyílt a kért gépjármű megvásárlására
радници исказали потребу – казао је
– mondta Balázs Ferenc.
Предаја
новог
возила
Дому
здравља
Чока
Az
új
gépkocsi
átadásа
Балаж Ференц.
N. Kolundžija
Н. Колунџија

Javuló közműszolgáltatások

Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat
A Csóka Kommunális Közvállalat és az önkormányzat között fennálló gyümölcsöző együttműködés eredményéként december utolsó napján Balázs
Ferenc, a község elnöke alkalmi ünnepség keretében
egy új többfunkciós erőgépet adott át a vállalat igazgatójának Ónodi Ibolykának, aki megköszönte az
önkormányzatnak a vállalat felszerelésének korszerűsítésére tett erőfeszítéseket, amelynek eredményeként
javítani tudják a szolgáltatásaik minőségét.
– A 2013-as évben több jelentős beruházást végeztünk
a kommunális közvállalatban. December végén érkezett
meg a cégbe az a német gyártmányú többfunkciós erőgép,
amelynek már a téli hónapokban is nagy hasznát veheti
közösségünk, hiszen kiválóan alkalmas hóeltakarításra.
Nem csak az utak és járdák tisztítására vethető be, öt mé-

ter magasra kinyújtható karjának köszönhetően rakodásra, földmunkákra is használható. A korszerű német gépet
közbeszerzési pályázaton vásárolta meg az önkormányzat nem egész nyolcmillió dinárért, ez volt a legkedvezőbb ajánlat.
Az említett munkagép mellett 1,3 millió dinár értékben egyéb szükséges munkaeszközöket, betonvágót, hegesztő berendezést, nagynyomású csatornatisztító gépet
stb. is vásároltunk. Amit szintén ki kell emelni, hogy
hosszú évek után előrelépés történt a kommunális vállalat székhelyéül szolgáló épület tulajdonjogi viszonyainak a rendezésében is. A vállalat épületének utcai frontja, mintegy 60 négyzetméter a nagykikindai Projektbiro
tulajdonában volt, amit az önkormányzat megvásárolt
egymillió dinár értékben. Ez az épületrész is már az
önkormányzat, illetve a
közvállalat tulajdonát képezi, és időközben fel is
újítottuk.
A korábbi beszerzések,
új szemétszállító teherautót vett a község, és az
új befektetések nyomán a
kommunális közvállalat
jó úton halad, hogy felújítsa az igencsak elavult
gépparkját. A közműszolgáltatások minőségének
a javítása fontos feladat,
hogy a polgárok is lássák,
a közműdíjak fizetéséért
minőségi
szolgáltatást
nyújt a kommunális közvállalat – hangsúlyozta
Balázs Ferenc polgármester az új erőgép átadása és
üzembe helyezése alkalПредседник општине Балаж Ференц предаје Оноди Ибојки нову радну машину
mával.
Balázs Ferenc községi elnök átadja Ónodi Ibolykának az új erőgépet
GJ

Побољшање услуге
јавних радова

Јавно комунално предузеће богатије
за једну нову радну машину
Добра сарадња јавног комуналног предузећа
Чока и Локалне самоуправе резултирала је свечаном предајом једне вишенаменске радне машине
коју је последњег дана децембра председник општине Балаж Ференц предао директорици предузећа Оноди Ибојки. Она се захвалила Локалној самоуправи на напорима које чини у интересу модернизације предузећа, чији резултат ће бити знатно
побољшање квалитета услуга.
– У 2013. години смо имали више значајних инвестиција у Јавно комунално предузеће, а крајем
децембра је стигла и ова вишенаменска радна машина за чишћење снега из Немачке, која ће свакако
бити од велике користи нашој општини у зимским
месецима. Машина се може употребити како за чишћење путева и тротоара, тако и за радове на тлу
и утовару, захваљујући телескопском крану дугачком пет метара. Ова модерна немачка машина је
купљена за непуних осам милиона динара, по најповољнијој цени, путем конкурса за јавне набавке.
Осим ове радне машине купљена су и друга потребна средства за рад у износу од 1,3 милиона
динара, као што су уређај за сечу бетона, апарат
за варење, компресор за чишћење проточних цеви
и остало. Оно што такође вреди поменути јесте
да је након више година начињен помак у смислу
нормализације власничког односа зграде у којој је
седиште комуналног предузећа. Наиме, улични део
зграде од 60 квадратних метара је припадао Пројектбироу из Кикинде, коју је Локална самоуправа
откупила по цени од милион динара. Тај део зграде, који је недавно саниран, сада је у власништву
предузећа. Од ранијих инвестиција Општине вреди
напоменути и куповину новог возила за изношење
смећа. Подстакнута новим улагањима комунално
предузеће је на најбољем путу да обнови застарели возни парк. Побољшање јавних услуга је важан
задатак за комунално предузеће, јер сами грађани
треба да виде да им се за плаћање комуналија пружају квалитетне услуге - нагласио је председник општине Балаж Ференц приликом предаје и пуштања
у рад нове радне машине.
Г.Ј.
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чоканска хроника — csókai krónika

Folytatódtak a községfejlesztő beruházások
A csókai önkormányzat tavalyi munkáját
Balázs Ferenc községi elnök foglalta össze

- A lehetőségekhez mérten elégedett vagyok
a 2013-ban elért eredményekkel. Voltak jelentősebb befektetések a közvállalatokban, az egészségügyben, a szociális védelem terén és az oktatásban – kezdte évértékelő beszámolóját Balázs
Ferenc, Csóka község elnöke. – Állagmegőrző
felújításokat végeztünk a községháza épületén, ami idén folytatódik. Ami továbbra is nagy
gond, az a munkanélküliség, az emberek szerény
jövedelemből kénytelenek megélni, az általános
gazdasági helyzet pedig tovább romlik, ami a
fejletlennek számító Csóka községben hatványozottabban jut kifejezésre. A közmunkaprogramnak köszönhetően 30 munkanélküli személynek
tudtunk kereseti lehetőséget biztosítani háromhat hónapon keresztül. A község területén folytatott földgáz- és kőolajkutatásokban mintegy 80
személy volt alkalmazásban öt hónapon át.
Tavaly több saját erőből és tartományi meg
egyéb támogatásokból finanszírozott, korábban
megkezdett beruházást fejeztünk be. Néhány
nagyobb projektumról mindenképpen szólni
kell. A Jovan Popović Általános Iskola régi
részlegének a felújítását a Tartományi Nagyberuházási Alap támogatásával több év után
tavaly végre sikerült dűlőre vinni. A felújítási
munkálatok értéke megközelíti a 20 millió dinárt, de nem ez volt az egyetlen a beruházási
alap által támogatott és befejezésre váró projektumunk. A több évi stagnálás után folytatódott,
és az év végéig be is fejeződött az egyhazaskéri
Ifjúsági Otthon felújítása. Megtörtént az új ajtók és ablakok cseréje, a falakat újravakolták,
kicserélték az elektromos vezetékeket és elkészült a központi fűtés is. A munkálatok érétke
7 millió dinár.
Decemberben zárult a községháza önkormányzati részének a felújítása, a munkálatokra
a község a saját eszközeiből, a községi költségvetésből mintegy 7 millió dinárt költött.
Ebből a pénzből a fő épület új kétvizes tetőt
kapott, a külső falakat pedig hőszigetelő réteggel vontuk be, amitől mintegy húsz százalék
energiamegtakarítást remélünk. Hosszú távon
mindenképpen kifizetődik a beruházás, és végre
nem ázik be a tető. Végső ideje volt belefogni
a renoválásba, a községháza állagmegőrzését
nem halogathattuk tovább. A munkálatok idén
folytatódnak. Hamarosan kiírjuk a közbeszerzési pályázatot a pingpongtermet és a szociális
központot magába foglaló két északi szárny renoválására tetőcserével együtt.
A csókai óvoda padéi részlege új ablakokat
kapott, és a falak szigetelése is megtörtént, ami
cirka 1,5 millió dinárba került. Az óvoda csókai
és tiszaszentmiklósi épületében is végeztettünk
javítási, felújítási munkákat. Sokat jelent, hogy
az oktatási intézményeknek három gépkocsit
vásárolt a község, két autót kaptak az iskolák,
egyet pedig az óvoda szükségleteire szereztünk
be. Idén a padéi és a tiszaszentmiklósi általános
iskolák vannak soron a járművásárlásban.
Az egészségház műszaki felszerelésére, a
gépkocsipark felújítására is külön odafigyelünk, hozzájárulva ezzel a község lakosságának
magasabb szintű egészségvédelméhez. A község a rohamkocsi és a dialízisre szoruló betegek
szállítására alkalmas kombi beszerzését követően decemberben vásárolt egy új Dacia típusú
személygépkocsit, amit elsősorban a terepes
nővérek használnak, akik rendszeresen járják a
község falvait, ahol többek között az idős, beteg
személyeket látják el.
Ha már a járművekről beszélünk, a kommunális közvállalatba két új haszonjárművet is vásároltunk, korábban beszereztünk egy szemétszállító teherautót, amivel a szolgáltatás minősége sokat javult, gyorsabbá és higiénikusabbá
vált a háztartási hulladék összegyűjtése és elszállítása. December utolsó napján érkezett meg
a vállalatba egy többfunkciós új német erőgép,
ami hótúróként is bevethető, amire az elmúlt télen például nagy szükség lett volna. A földmunkák végzésére, rakodásra is alkalmas erőgép
megközelítőleg 8 millió dinárba került. Mellette
még betonvágó és nagynyomású csatornatisztító
berendezést is vásároltunk a kommunális közvállalatnak. Hasonló méretű és értékű eszköz-

beszerzések már nagyon régen nem történtek a
kommunális vállaltban, de ugyanez elmondható az iskolák gépkocsiparkjáról is, a járműveik
kora ugyanis már régen meghaladta a tíz évet.
Térfigyelő kamerarendszer korábban csak
a benzinkút környékén működött, ez a hálózat most tovább bővül, tartományi pályázaton
nyert támogatással az általános és középiskola
környékét is bekamerázzuk, amire a korábbi
sajnálatos események, verekedések, az iskolákba való betörések miatt igencsak szükség mutatkozik.

Балаж Ференц, председник општине Чока

Balázs Ferenc, Csóka község elnöke

Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési pályázat kiírása a Hódegyházától a hodicsi
Aranka-hídig vezető nagyon rossz állapotban
lévő makadám út aszfaltozására. Az útépítés
összértéke eléri a 15 millió dinárt, és teljesen
önerőből, a községi költségvetés eszközeiből
fogjuk kivitelezni.
A mezőőrszolgálat megszervezésével, a
jégvédelmi rakéták beszerzésével, a talajminta-elemzések költségeinek a támogatásával az
önkormányzat közvetve támogatja a mezőgazdasági termelést is. Az állami földek bérbeadásából befolyó pénzből karbantartjuk a dűlőutakat és vízelvezető csatornákat.
Csókán több évtizedes, elavult és egészségtelen azbeszt vízvezetékcsöveken keresztül
kapják a polgárok az ivóvizet. A korábban elkészült tervek alapján pályázaton mintegy 10 millió dinárt nyertünk a tartományi mezőgazdasági
titkárságtól. Ezt a pénzt megtoldjuk 6 millió dinárral, és megkezdődhet az egyre gyakrabban
meghibásodó vezetékek cseréje. Csóka település ivóvízellátásának korszerűsítése öt szakaszra bontva történik, idén az első szakasz kivitelezésén dolgozunk a helyi közösséggel együtt.
Tartományi és köztársasági támogatással
több más infrastrukturális beruházás tervdokumentációja van előkészületben. Szerény bevételekkel rendelkező község révén önerőből
ezeknek a költségeknek csak kisebb részét tudnánk fedezni. Készülnek a tervek az utcák további aszfaltozására, de születőben van Padé és
Tiszaszentmiklós területrendezési terve is. Csóka területrendezési terve már részben elkészült.
Az önkormányzat munkájáról, a községi eseményekről rendszeresen tájékoztatjuk a polgárokat, bővített terjedelemben havi rendszerességgel két nyelven megjelenik az önkormányzat közlönye, a Csókai Krónika. A helyi rádió
tájékoztató műsorait támogatja az önkormányzat, a kábeltévé jelen van a képviselő-testületi
üléseken, tehát a nyomtatott és az elektromos
média révén a lakosság informálódhat a helyi
közérdekű eseményekről is.
Az idei költségvetésünk szerényebb lesz a
tavalyinál, takarékoskodnunk kell, de ennek
ellenére a költségvetés felhasználói, az oktatási
intézmények, a közvállalatok nem fognak
kevesebb pénzt kapni, sőt inkább növeljük
az anyagi juttatásokat, és többet fordítunk a
szociális védelmi programokra is – mondta
többek között a csókai önkormányzat tavalyi
munkájáról Balázs Ferenc, községünk elnöke.
GJ
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Наставак развојних улагања

осврт председника општине на прошлогодишњи рад
Локалне самоуправе Чока
– Имајући у виду могућности веома сам задовољан постигнутим
резултатима у 2013. години. Имали
смо значајнија улагања у јавним
предузећима, здравству, социјалној заштити и просвети – почео је
свој годишњи извештај председник
општине Чоке, Балаж Ференц.
Извршено је реновирање зграде
општине које ће се наставити и
ове године. Велики проблем који
се продужава и ове године је незапосленост и скромни приходи становника општине. Економска ситуација се погоршава, што још више
долази до изражаја у неразвијеној
општини као што је Чока. Путем
јавних радова успели смо обезбедити скромна примања за 30 незапослених лица за период од три до
шест месеци. На радовима истраживања земног гаса и нафте било
је запослено око 80 лица током пет
месеци.
Прошле године је довршено
више инвестиција финансираних
делом из сопствених извора општине, а делом из покрајинских и
других извора. Морам напоменути
и неколико већих пројеката. Након
више година успели смо довршити
реновирање старог дела Основне
школе „Јован Поповић“ уз помоћ
Покрајинског фонда за капитална улагања. Ови радови достижу
вредност од 20 милиона динара.
Међутим, није само ова инвестиција приведена крају. Након више
година стагнирања, прошле године
је настављено и довршено реновирање Омладинског дома у Врбици. Замењени су прозори и врата,
омалтерисани зидови, замењена
електроинсталација и спроведено
централно грејање у вредности од
7 милиона динара.
У децембру су довршени радови на згради општине на које је из
општинских средстава утрошено
7 милиона динара. Од ових средстава главна зграда је добила нов
кров, спољњи зидови су добили
термоизолацију услед чега очекујемо енергетску уштеду од двадесет
процената. Дугорочно гледано ова
инвестиција ће се сигурно исплатити, а коначно и кров неће прокишњавати. Крајње време је било
кренути са реновирањем, више се
није могло одлагати. Радови се настављају и ове године. Ускоро ћемо
расписати тендер за реновирање и
замену крова два северна крила
који покривају салу за стони тенис
и Центар за социјални рад.
Објекат у Падеју чоканског вртића је добио нове прозоре и изоловани су зидови, што је укупно стајало
око 1,5 милиона динара. Извршене
су и поправке у вртићима у Чоки и
Остојићеву. Од великог значаја је и
куповина три аутомобила за образовне установе: два аута су добиле
школе, а један вртић. Ове године
је у плану куповина аутомобила за
потребе основних школа у Падеју и
Остојићеву.
Посебну пажњу смо посветили
обнављању техничке опреме као и
возила дома здравља, чиме ће становници Чоке добити здравствену
заштиту вишег нивоа. За хитну службу и превоз болесника на дијализу купљен је комби. Децембра прошле године је Дом здравља добио
нову „Daciu“ за теренску службу,
коју у првом реду користе медицинске сестре за обилазак старијих пацијената у околним насељима.
Када је већ реч о возилима, морам напоменути да су купљена и
два возила за комунално предузеће. Камион за одношење смећа

којим се поправио квалитет услуге
сакупљања и одношења смећа из
домаћинстава. Последњег дана
у децембру је у предузеће стигло
радно возило које се може користити и као грталица за снег, што нам је
лане веома недостајало. Вредност
радне машине погодне за земљане
радове и утовар близу је 8 милиона
динара. Поред тога купљени су још
и секач бетона и опрема за чишћење олука под високим притиском за
потребе Јавног комуналног предузећа. Одавно није купљена опрема
оволиког обима за ово предузеће,
што се, такође, може рећи и за возни парк обе школе који је одавно
прешао једну деценију старости.
Видео надзор је раније покривао
само околину бензинске пумпе, а
сада је проширен и на територију
основне и средње школе због провала, туча и других немилих догађаја. Средства за ову опрему су
добијена путем покрајинског конкурса.
Тренутно је у току расписивање
конкурса јавних набавки за асфалтирање веома лошег пута од Јазова до моста на Златици. Вредност
изградње пута достиже 15 милиона динара и у потпуности ће бити
покривена из буџетских средстава
општине.
Подршком трошкова организовања пољочуварске службе, набавке
противградних ракета и анализе
узорака земљишта Локална самоуправа индиректно субвенционише пољопривредну производњу.
Приливом новца од закупа јавног
земљишта одржавају се земљани
путеви и одводни канали.
Грађани Чоке већ више деценија
добијају воду за пиће из застарелих, нездравих азбестних водоводних цеви. На основу претходно израђених планова, путем конкурса
код Покрајинског секретаријата за
пољопривреду освојили смо10 милиона динара. Ова средства ћемо
допунити са додатних 6 милиона
и почети са заменом водоводних
инсталација. Модернизација снабдевања Чоке пијаћом водом ће се
одвијати у пет фаза. Ове године ће
се у сарадњи са Месном заједницом радити на првој фази.
У припреми је документација неколико инвестиционих инфраструктурних нацрта за покрајинску и
републичку подршку. Од скромних
прихода на нивоу општине могли
бисмо покрити само мањи део ових
трошкова. У припреми су и нацрти
за наставак асфалтирања улица,
а у току је и просторно планирање
Падеја и Остојићева. Просторни
план Чоке је делом већ израђен.
О раду Локалне самоуправе,
општинским догађајима грађани
општине се опширно и редовно на
месечном нивоу информишу путем
локалног гласила „Чоканске хронике“. Информациони програм локалног радија, такође, ужива подршку
Локалне самоуправе, кабловска телевизија је присутна на седницама
скупштине. Све у свему грађани се
о актуелним догађајима могу информисати кроз штампу или електронске медије.
Ове године ће нам буџет бити
скромнији него прошлогодишњи,
морамо штедети, али упркос томе
буџетски
корисници
(васпитне
установе, јавна предузећа) неће
добити мање новца већ више, а
више ће се улагати и у програме
социјалне заштите – рекао је између
осталог председник општине Балаж
Ференц о прошлогодишњем раду
Локалне самоуправе у Чоки.
Г.Ј.
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Буџет општине Чока за 2014. годину
главна тема на XIV седници СО
XIV седница Скупштине општине
(СО) Чока одржана је 27. децембра и
на њој је разматрано 15 тачака дневног
реда. Најистакнутија тачка била је предлог Одлуке о буџету општине Чока за
2014. годину.
„Као и сваке године ова тема је била
најосетљивија за расправу. Питања
су се углавном односила на то да ли
је буџет добро испланиран и да ли су
приходи и расходи реални. У даљем
току седнице, одборници су постављали питања и активно дискутовали на
ову тему“, изјавила је председница СО
Чока, Мирјана Марјанов.
Одлуку о буџету општине Чока за
2014. годину одборницима је образложио председник општине Ференц
Балаж, а на постављена питања је
одговарала шефица одсека за финансије, Ирена Јо. Након краће дискусије, одлука о буџету општине
Чока за 2014. је усвојена.
Укупни приходи и примања буџета наше општине за 2014. годину
утврђена су у износу од скоро 642
милиона динара, а оствариће се из
прихода буџета (491 милион), док ће
се мањи део средстава остваривати
и из донација од међународних организација и из донација од осталих
нивоа власти и сопствених прихода
корисника, а ту је укључен и нераспоређени вишак прихода из ранијих година који ће се трошити у 2014.
години, као и неутрошена средства
донација из претходних година.
Расходи у 2014. години на нивоу
општине Чока су распоређени по следећим наменама: за запослене (127
милиона), коришћење услуга и добара (361,5 милион), употреба основних
средстава (127 хиљада), отплата до-

A képviselő-testület XIV. ülésén Csóka község
2014-es évi költségvetése volt a fő téma

маћих камата (1,5 милион), субвенције (7 милиона), донације и трансфери
осталим нивоима власти (29 милиона),
накнаде за социјалну заштиту (13 милиона), остали расходи (25 милиона),
средства резерве (1 милион) и улагања
у основна средства (76 милиона).
На последњој СО у овој години је
усвојен и предлог Одлуке о ангажовању
екстерног ревизора за завршни рачун
буџета општине Чока за 2013. годину.
Разматрани су и усвојени програми
пословања јавних предузећа ЈКП Чока
и ЈП Дирекције за изградњу општине
Чока за 2014. годину. Такође су усвојена три правилника из области социјалне политике Центра за социјални рад

која се односе на рад дневног боравка
за децу и младе са сметњама у развоју,
на службу помоћи у кући за стара лица,
као и на Правилник о критеријумима и
мерилима за утврђивање цена услуга
учешћа у трошковима ових услуга.
И. Кертес

Háromhavi ösztöndíjukat kapták el
községünk ösztöndíjasai
a szerződésük aláírása napján

A szerződések aláírása
Az idén is az év végén, december 30-án írták alá a szerződést azok a községbeli hallgatók, akik megfeleltek mindazoknak a feltételeknek, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy elnyerjék az önkormányzat hallgatói támogatását.
Balázs Ferenc, községi elnök elmondta, hogy kiemelt fontosságú támogatni
a tanulókat, ezzel együtt megkönnyíteni a családok költségvetését is. Bejelentette, hogy még az aláírás napján kifizetésre kerül az első háromhavi
ösztöndíj, tehát októberre, novemberre és decemberre a havi 3000 dinár. A
tavalyi évhez képest tízzel csökkent az ösztöndíjra pályázók száma. A meghirdetett pályázaton hetvenkét diák kérelme részesült pozitív elbírálásban.
Ez azt jelenti, hogy tanulmányaikat szerbiai, állami felsőoktatási intézményben folytatják, nem ismételtek évet, nincsenek munkaviszonyban és nem
idősebbek harminc évnél. Kiemelt támogatásra azok a hallgatók jogosultak,
akik valamely hiányszak egyikén tanulnak, ilyenek például a jog-, a gyógyszerész- vagy a fogászhallgatók. Az aláírás napján Šegan Melinda, a községi
képviselő-testület oktatással sporttal és ifjúsági kérdésekkel megbízott tanácsosa is üdvözölte a község ösztöndíjasait.
H.N.

Csóka község képviselő-testületéCsóka községi szinten a 2014-es évi
nek XIV. ülését 2013. december 27kiadásokat az alábbi rendeltetések
én tartották, melyen 15 napirendi pont
szerepelt. A legfontosabb napirendi
szerint osztották szét: a dolgozóknak
pont Csóka község 2014-es évi költ(127 millió), szolgáltatások és javak
ségvetéséről szóló határozatjavaslat
használata után (361,5 millió),
volt.
alapeszközök felhasználása (127
„Mint minden évben, ez volt a legérezer), hazai kamatok fizetése (1,5
zékenyebb megvitatásra előlátott namillió), támogatások (7 millió),
pirendi pont, melyen belül a legfontosabb kérdések arra vonatkoztak, hogy
adományok és átutalások a hatalom
jól tervezték-e meg a költségvetést,
más szintjeiről (29 millió), szociális
ugyanakkor reálisak-e a bevételek és
védelmi térítmények (13 millió), egyéb
a kiadások, de miután a tanácsnokokkiadások (25 millió), tartalékeszközök
nak kiegészítő indoklást adtunk, ezt a
(1 millió), és az alapeszközökbe való
határozatot gyorsan elfogadták” - jebefektetések (76 millió).
lentette ki Csóka KKT elnök asszonya,
Mirjana Marjanov.
A pénzügyosztály vezetőjén, Joó Irénen kívül a községi elnök, Balázs Ferenc is megindokolta a költségvetés
javaslatát, hogy a tanácsnokok számára minél érthetőbb
legyen az előttük álló tervjavaslat. Rövid vita után elfogadásra került Csóka község 2014-es évi költségvetéséről
szóló határozata.
A költségvetési összbevételt a 2014-es évre közel 642
millió dinár összegben határozták meg, melyen belül a
költségvetési bevételből 491 millió dinárt terveztek, míg a
kisebb eszközrész a nemzetközi szervezetek és a hatalom
más szintjeinek támogatásából fog megvalósulni, valamint
az eszközhasználók bevételeiből, de ide csatolták az előző évek el nem osztott többletbevételét, melyet a 2014-es
évben fognak felhasználni és az előző évek támogatásából származó el nem költött eszközöket is.
A 2013-as év utolsó KKT ülésén elfogadták Csóka
község 2013-as évi zárszámadásához a külső felülvizsgáló
alkalmazásáról szóló határozatjavaslatot. Megvitatták
és elfogadták a közvállalatok (Csóka KKV és Csóka
község Építkezési Igazgatósága) 2014-es évre szóló ügyviteli terveit. Ugyanakkor
elfogadtak három szabályzatot a szociálpolitika területéről, melyeket a Szociális
Munkaügyi Központ terjesztett elő, és a fejlődésben zavart gyermekek és fiatalok
nappali tartózkodási központjának és az idős személyek házi segítségnyújtási
szolgálatának munkájára vonatkoznak, valamint A szolgáltatások költségeiben való
részvétellel kapcsolatban, a szolgáltatások árának meghatározására vonatkozó
kritériumokról és mércékről szóló szabályzatot.
Kertész I.

Студенти наше општине
потписали уговоре о стипендијама

Студенти наше општине којима је одобрена стипендија потписали су у понедељак,
30. децембра уговоре о стипендирању на
основу расписаног конкурса. Приликом потписивања уговора, студентe je поздравио
председник општине Ференц Балаж који им
је пожелео срећне новогодишње празнике и
посебно их обрадовао информацијом да су
им уплаћене прве три стипендије за месеце
октобар, новембар и децембар у износу од
по 3,000 динара.
На конкурс за доделу општинских
стипендија за студенте за школску
2013/2014. годину пријавило се 74
студента, а Комисија задужена за доделу
ових средстава одлучила је се стипендије
одобре за 72 студента, тачније за све
студенте који су испуњавали услове
наведене у конкурсу.

„Драго нам је да ћемо и ове школске године стипендирати завидан број студената
у нашој малој општини и да ћемо им овим
скромним износом помоћи у њиховом школовању, а посебно ми је драго да су им прве
три стипендије исплаћене баш пред новогодишње празнике“, изјавила је чланица
Општинског већа задужена за образовање,
спорт и омладину Мелинда Шеган.
Право на стипендије остварили су студенти наше општине који студирају на државном
факултету, нису запослени, нису старији од
30 година, не обнављају годину и нису примаоци кадровске стипендије. Број студената
који су ове године конкурисали се смањио за
око 10 студената у односу на прошлу годину,
а око 20 у односу на претпрошлу. Највише
студената похађа факултете у Новом Саду,
Суботици, Београду, Кикинди и Сомбору.
И. Кертес
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Kiosztották az építőanyagot
a menekült és kitelepített családoknak

Додељени грађевински материјали
избеглим и интерно расељеним породицама

A menekült és kitelepített családok helyzetének javítását szolgáló közОпштинска Комисија за избор корисника за
ségi akcióterv alapján a községi bizottság pályázatot írt ki ingyenes épíдоделу помоћи избеглим и интерно расељеtőanyag igénylésére. E pályázat eredménye alapján december közepén
ним лицима на територији општине Чока, среkiosztották az építőanyagot a nyerteseknek.
дином децембра извршила је доделу пакета
A bizottság 50 kérvényt bírált el, minden esetben a helyszínen is megграђевинског материјала овим породицама на
győződött a család helyzetéről. A helyszínelést két okleveles építészmérnök
територији наше општине. У складу са Закоvégezte, erről jelentést készítettek.
ном о избеглицама
Ezután a bizottság értékelte a páу јуну 2013. године
lyázatokat, rangsorolta a pályázóСкупштина општине
kat. Ezt az előzetes listát közzéЧока усвојила је Лоtették a csókai önkormányzat és
кални акциони план
minden helyi iroda hirdetőtábláján.
за унапређење поMivel senki nem fellebbezett, ezért
ложаја избеглих и
december 6-án véglegesítették a
интерно расељених
javaslatot, melynek alapján közséлица у нашој општини
günkben 12 család részesült egyкојим је предвиђена
szeri, vissza nem térítendő segélyдодела овакве врсте
ben építőnyag formájában.
помоћи.
– A lista készítésekor a szaКомисија је разbályzat előírásai mellett lehetőматрала 50 поднетих
ségeinktől függően figyelembe
захтева из свих места
vettük a pályázók szükségleteit és
наше општине и изkéréseit is – mondta a bizottság
вршила утврђивање
egyik tagja, Svetlana Garić (aki
чињеничног
стања
a községi tanács szociálpolitikáна
терену.
Извештај
Megérkezett az építőanyag a tiszaszentmiklósi Pauković családhoz,
val és egészségüggyel megbízott
о стању на терену
az átvételnél jelen volt Svetlana Garić is.
tagja). Kiemelte, hogy mind a12 Испостава грађевинског пакета породици Пауковић из Осто- сачинила су два граpályázó közel azonos értékű seђевинска инжињера
јићева коју надгледа чланица Комисије Светлана Гарић
gélyben részesült.
обиласком свих домаA közbeszerzési pályázaton a zentai Romel kft. ajánlata volt a legkedћинстава. Комисија је потом извршила бодоваvezőbb, velük kötöttek szerződést. Az építőanyag kiosztására december
ње и направила предлог листе корисника која
16-a és 26-a között került sor Svetlana Garić ellenőrzése mellett, aki ez
је објављена на огласној табли општине Чока,
alkalommal kijelentette: „Nagyon örülök, hogy községünk nehéz pénzügyi
као и у свим месним канцеларијама.
helyzete ellenére segíthettünk rászoruló polgártársainkon, javíthattunk
С обзиром да није било жалби на предлог
életkörülményeiken. Remélem, hogy jövőre a szerbiai Menekültügyi Biлисте корисника, 6. децембра донета је Одлуzottság támogatásával még nagyobb összegű segélyt tudunk osztani.”
A segélyben részesülők egyike a tiszaszentmiklósi Pauković család
volt, akik a közép-horvátországi Petrinjéről menekültek. Ők, házuk felújításához, PVC ablakokat kértek és kaptak.
Kertész I.
Megünnepelték

Falunap Padén

Ускоро нови ентеријер Дома омладине
у Остојићеву

Радови на Дому омладине у Остојићеву предвиђени пројектом
који је Општини Чока одобрило Министарство регионалног развоја
и локалне самоуправе полако се приводе крају. Извршилац радова
у потпуности је завршио са кречењем и фарбањем просторија, као
и са мењањем водоводне мреже и дотрајалих прозора и постављањем плочица. Остаје да се просторије испуне са новим намештајем
и опремом и део Дома омладине у Остојићеву који се налази до
рукометног терена добиће потпуно нови унутрашњи изглед.
Да подсетимо, Општина Чока је на конкурсу за суфинансирање
пројеката који доприносе побољшању услова
за бављење културним,
уметничким, спортским
и другим активностима
у месним заједницама
добила 950.000 динара за пројекат „Уређења и опремања Дома
омладине у Остојићеву
(просторије женског рукометног клуба ‚Слога’
и културно-уметничког
друштва ‚Др Тихомир
Остојић’)“.
Циљ пројекта јесте
да се уређењем и опремањем просторија Дома
омладине у Остојићеву
створе услови за адеМајстори приводе крају радове
кватно бављење спорту Дому омладине у Остојићеву
ским и културним активA mesterek nemsokára befejezik
ностима.
И. Кертес
a tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthon felújítását

Hamarosan megújul
a tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthon

Hamarosan befejeződnek a tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthon belső
felújítási munkálatai. Ezt a projektet a Regionális Fejlesztési és Önkormányzati Minisztérium támogatja. A kivitelezők már befejezték a festéstmázolást, a vízvezetékhálózat felújítását, a tönkrement ablakok cseréjét
és a csempézést. Még a helyiségek bebútorozása és felszerelése maradt
hátra, és az Ifjúsági Otthonnak a kézilabdapálya melletti része belsőleg
teljesen megújul.
Emlékeztetőül elmondjuk, hogy Csóka község A tiszaszentmiklósi
Ifjúsági Otthon (a Sloga női kézilabda klub és a Dr. Tihomir Ostojic ME
termei) felújítása és felszerelése nevű projekt megvalósítására 950.000
dinár támogatást nyert a minisztérium által kiírt pályázaton.
A projekt célja a művelődési-, művészeti- és sporttevékenységek
feltételeinek javítása Tiszaszentmiklóson.
Kertész I.

јануар 2014.

ка о коначној листи једнократне и бесповратне
помоћи у грађевинском материјалу за 12 породица у општини.
„У процесу сачињавања ове листе водило
се рачуна не само о елементима у складу са
Правилником, већ и о жељама и потребама
корисника, у складу са издвојеним средствима у буџету наше општине“, изјавила је једна
од чланова Комисије Светлана Гарић ( чланица Општинског већа за социјалну политику и
здравство). Комисија се трудила да додељени пакети буду приближно исте новчане вредности.
Након расписане јавне набавке, уговор о
куповини добара са испоруком потписан је са
компанијом „Ромел“ д.о.о Сента која је имала
најбољу понуду. Поделу материјала која је трајала од 16. до 26. децембра и доставу на кућну
адресу надгледала је управо Светлана Гарић
која је том приликом изјавила: „Изузетно ми је
драго што смо и поред тешке финансијске ситуације успели да доделимо ову помоћ у виду грађевинског материјала и тиме побољшамо квалитет живота нашим суграђанима. Надамо се
да ћемо следеће године удружити средства са
Комесеријатом за избеглице Републике Србије
и тако доделити помоћ у знатно већем износу“.
Једна од породица која је добила овај грађевински материјал јесте и породица Пауковић
која живи у Остојићеву а која је избегла из Петриња у централној Хрватској. Они су изразили жељу да њихов пакет буду ПВЦ прозори, те
су се сложили да ће им управо овај материјал
значити доста у сређивању куће.
И. Кертес

Дан села у Падеју

Обележено 90 година
од
спајања
српског и мађарског Падеја
Szerbpadé és Magyarpadé egyesülésének
90. évfordulóját
Дан села у Падеју обележен је низом догађаја
2013. december 21-én ünnepelték Padén a falu у суботу 21. децембра 2013. године. Овај датум
napját. 1923-ban ezen a napon egyesült az egyko- се прославља као сећање на дан кад су уједињени српски и мађарски Падеј.
ri Szerbpadé és Magyarpadé.
Тим поводом одржана је и Свечана седница
Ebből az alkalomból ünnepi ülést tartottak,
којој
су присуствовали представници Локалне саmelyen az önkormányzat és a padéi egyesületek
моуправе, чланови удружења из Падеја, чланови
képviselői, a helyi közösség tanácsának tagjai
Савета, као и други који су помогли раду Месне
és meghívott vendégek vettek részt. A gyűlést
заједнице (МЗ) Падеј. Седницу је водила предGyömbér Stana, a helyi közösség tanácsának el- седница МЗ Падеј Стана Ђембер, која је између
nöke vezette. Beszámolójában elsősorban a tanács осталог посебно истакла рад Савета у претходidei tevékenységét ismertette. Kiemelte a falu ној години. – Радили смо на превазилажењу коkommunális gondjainak
муналног уређења села,
rendezésére tett erőfeszíИзложба ручних радова уређења депоније и морам признати да смо у
téseket, és a szeméttárolás
Kézimunka-kiállítás
сарадњи са Локалном
problámájának megoldáсамоуправом постигли
sát. Mindez az önkormányдоста резултата – рекла
zat jelentős támogatásának
је председница. Она је
köszönve
valósulhatott
још додала да ће се МЗ и
meg. Az elnökasszony elдаље трудити да помогmondta, hogy a tanács a jöне финансирању свих
vőben is támogatni fogja az
удружења,
школства,
egyesületeket, az oktatást,
здравства, свега онога
az egészségügyet, és minшто чини рад Падеја. На
den olyan akciót, amely
крају седнице додељеa padéi polgárok érdekeit
не су захвалнице председнику општине Чока
szolgálja.
Балаж Ференцу, покраAz ülés végén köszönőјинском посланику Преlevelet adományoztak Baдрагу Мијићу, директору
lázs Ferenc községi elnökДирекције за изградњу
nek, Predrag Mijić tartoопштине Чока Борису
mányi képviselőnek, Boris
Илићу, заменику градоIlićnek, a községi építkezéначелника Чанадпалота
si közvállalat igazgatójának, Perneki Lászlónak, Пернеки Ласлу, представницима свих удружења
Csanádpalota alpolgármesterének, a padéi egye- из Падеја, спонзорима и другима који су помогли
sületek képviselőinek, a szponzoroknak és töb- раду МЗ Падеј. Признања за показано завидно
beknek, akik támogatták a helyi közösség mun- знање добили су ученици Основне школе „Серво
káját. Tanulmányi eredeményeikért elismerésben Михаљ“ Малетин Зорана, Недељков Катарина,
részesültek a Szervó Mihály Általános Iskola ta- Борши Виктор и Ђефи Роберт.
Преподневни часови Дана села били су резерnulói: Maletin Zorana, Nedeljkov Katarina, Borsi
висани
за спортске активности. У фискултурној
Viktor és Győrfi Róbert.
сали
Основне
школе „Серво Михаљ“ одигране су
A falunap délelőttje a sport jegyében telt. Az
три одбојкашке пријатељске утакмице између ОК
általános iskola tornatermében három barátságos
„КИ 0230“ из Кикинде и ОК „Златица“ из Падеја.
röplabdamérkőzést játszott a kikindai KI 0230 és
На фудбалском терену одржан је Међуопштински
a padéi Zlatica csapata. A labdarúgó pályán köz- турнир на којем је екипа ФК „Тиса“ из Падеја освоségközi tornát szerveztek, melynek győztese a pa- јила прво место.
déi Tisza csapata lett.
За све љубитеље ручних радова у просторијаA kézimunka kedvelői a nyugdíjas otthonban ма Удружења пензионера били су изложени раmegtekinthették a padéi Napsugár Nőegylet tag- дови чланица Удружења жена „Сунце“ из Падеја.
jainak munkáit.
D. Grbin
Д. Грбин

2014. január
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Karácsonyi vásár Padén

Божићни вашар у Падеју

Празничној атмосфери у Падеју допринео је и Божићни вашар који је
одржан у уторак, 24. децембра 2013. године на тамошњој пијаци. Новогодишњи украси, икебане, штрикани шалови и капе, ручни радови, слике и
рукотворине красиле су тезге и мамиле купце. Божићни вашар, други по
реду, организовали су чланови Удружења грађана „РАСЕЛ“ из Чоке. Према речима председника овог удружења Игора Илића идеја је да се сваке
године Вашар организује у другом месту општине Чока, а све са циљем
да се окупи што већи број удружења и грађана који ће моћи да се проведу
на оваквом једном догађају.
– Циљ нам је да ојачамо, повежемо, увежемо удружења, односно организације приватног сектора да они убудуће могу да сарађују без нас
као неког ко ће их окупљати и да за пар година они то све сами организују – рекао је Игор Илић.
Своје штандове на Божићном вашару имали су представници разних
удружења грађана из различитих села у Општини Чока, дечијег вртића,
затим дневног боравка за децу са сметњама у развоју, али и појединаци различитог талента. Један од излагача био је и сликар аматер Дарко
Радновић из Остојићева, чији штанд су красила његова уметничка дела.
Он је рекао да му је драго што је овако нешто организовано и што је имао
могућност да изложи своје радове. – Ово је одлична прилика да се људи
упознају с мојим радовима и радује ме што има заинтересованих купаца
– рекао је Радновић.
Вашар је наишао на велику подршку људи, који су како је дан одмицао
долазили у све већем броју. У богатој понуди многи су нашли нешто што
им се свиђа да купе. Посетиоци су могли да попију кувано вино или чај,
а сви присутни уживали су у ритмовима народних песама. Доказ добре
атмосфере и умећа музичара било је и коло које је заиграла група људи.

December 24-én a padéi piactéren karácsonyi
vásárt szerveztek, karácsonyi díszeket, ikebanákat, sálakat és sapkákat, kézimunkákat, festményeket és egyebeket kínáltak a vásárlóknak.
Az immár másodízben megtartott vásárt a csókai Falufejlesztő Egyesület tagjai szervezték. Igor
Ilić, az egyesület elnöke elmondta, hogy elképzelésük szerint ezt a vásárt minden évben más-más
faluban tartják meg.
– Célunk, hogy ezeken a rendezvényeken ös�szehozzuk az egyesületeket és a magánszférát,
akik a későbbiekben együttműködhetnek, és köz-

Организатори су мислили и на најмлађе посетиоце, који су могли да
украшавају јелку, а посетио их је и Деда Мраз и донео им бомбоне. У
касним послеподневним сатима приређен је и ватромет за све присутне.
Организацији Божићног вашара помогли су Месна заједница Падеј,
Дирекција за изградњу општине Чока, вртић „Радост“, Центар за социјални рад и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.
Д. Грбин

Деда Мраз посетио децу у Падеју

Деда Мраз и брдо поклона испод јелке дочекали су најмлађе становнике Падеја у просторијама
Месне заједнице у суботу 28. децембра 2013. године. Сва деца из Падеја до 15 година могла су да
дођу и узму по један пакетић, који је спремила Месна заједница.
Тог дана зграда Месне заједнице била је испуњена грајом, дечијим смехом, али и понеком сузом
док су деца долазила по своје поклоне. Понеко дете захвалило се Деда Мразу рецитацијом. Према
речима председнице МЗ Падеј сврха поделе пакетића је да пруже деци мали поклон с пуно љубави.
– Све је више деце која не добију поклон, па смо решили да
их мало обрадујемо – рекла је председница.
Од 2006. године Месна заједница Падеј практикује поделу
пакетића. Сваке године направе око 600 пакетића, који се
деле најмлађим Падејчанима, али део њих нађе пут и до
најстаријих. Сваки житељ Падеја старији од 80 година пред
Нову годину посети председница МЗ Падеј, која им лично
уручи новогодишњи поклон. – Сусрет са старијима је посебно емотиван, јер се види да су ти људи жељни пажње и да
се искрено обрадују – рекла је Стана Ђембер.
Прављење пакетића финансира се искључиво од самодоприноса и у те сврхе издвоји се од 150.000 до 200.000 динара сваке године.
Д. Грбин

reműködésünk nélkül is szervezhetnek hasonló
találkozókat – mondta Igor Ilić.
A karácsonyi vásáron megjelentek a Csóka
község falvaiban működő egyesületek, az óvodák,
a fogyatékkal élő gyermekek napközije és magánszemélyek is. Az egyik kiállító Darko Radnović
tiszaszentmiklósi amatőr festő volt. „Ez egy jó
alkalom arra, hogy az emberek megismerjék munkáimat, örülök, hogy van érdeklődés irántuk” –
mondta Radnović.
A vásárnak sok látogatója volt, mindenki találhatott magának kedvére való ajándékot. Forralt bort vagy teát is fogyaszthattak, és népzenét
is hallgathattak. A hangulat annyira jó volt, hogy
még egy kolóra is összeállt egy kör. A legkisebbek részt vehettek egy fenyőfa feldíszítésében, és
a Télapó is megjelent, cukrot osztogatott a gyerekeknek. A vásár tűzijátékkal fejeződött be a késő
délutáni órákban.
A karácsonyi vásár megszervezését a helyi közösség, Csóka község Építkezési Igazgatósága
közvállalat, az óvoda, a Szociális Központ és a
tartományi mezőgazdasági titkárság támogatta.
D. Grbin

Szenteste megtelt az egyházaskéri templom

December 24-én 17 órától celebrált ünnepi szentmisét Egyházaskéren a
törökkanizsai plébános, Sóti atya. Minden évben szenteste összegyűlnek a
falu lakói, benépesítik a kis templomot, és együtt ünnepelnek. Ez a nap tele
volt meglepetéssel. A gyerekek szavalatokkal lepték meg a hívőket, felkészítőjük Benák Kornélia volt. A helyi közösség elnöke, Nikolić Csilla elmondta, már hagyománnyá vált, hogy ezen az estén megajándékozzák a gyerekeket. A helyi közösség, az egyházaskéri Őzbak Vadászegyesület és az Andi
vegyeskereskedés nagylelkű hozzájárulásával közösen ajándékozták meg a
falubeli gyermekeket, valamint a Banini vállalat által készített csomagokat
is ezen az estén osztották ki.
H.N.
Az ajándékozás pillanatai

A Télapó látogatása
a padéi gyerekeknél

2013.december 28-án a padéi helyi közösségben, a csillogó fenyőfa alatt, csomagokkal várta a Télapó Padé legkisebb
lakosait. Mindegyik 15 éven aluli padéi gyermek eljöhetett és
kapott egy csomagot, melyet a padéi helyi közösség biztosított.
Радост на лицима најмлађих
Ezen a napon a padéi helyi közösség épületét gyerekzsivaj,
Öröm a legfiatalabbak arcán
kacagás és néhány esetben könnyek töltötték meg, amikor a
gyerekek jöttek a csomagokért. A bátrabb apróságok versikével köszönték meg a Télapónak ezt a kedves ajándékot. A helyi közösség elnök asszonya elmondta, hogy a csomagosztás célja örömet szerezni
a gyermekeknek. – Mind több az olyan gyermek, akik nem kapnak ajándékot, ezért ezzel a gesztussal
szerettünk volna nekik egy kis örömet szerezni – mondta az elnök asszony.
Padé helyi közösség minden évben megszervezi a Télapóvárást, és kb. 600 csomagot osztanak szét
Padé legfiatalabbjai között, de meglepik a legidősebb lakosokat is. Újév előtt Padé helyi közösség elnök
asszonya személyesen látogatja meg a falu 80 éven felüli lakosait, és újévi ajándékkal kedveskedik nekik. – Az idősekkel való találkozás igen megindító, mivel ezek az emberek szeretetre éhesek, és őszintén örülnek a törődésnek és e kis figyelmességnek – mondta Gyömbér Stana, akitől megtudtuk azt is,
hogy a csomagok készítése kizárólag a helyi járulékból történik, és erre a célra évente 150.000–200.000
dinárt választanak ki.
D. Grbin

Тренуци даривања

Препуна врбичка црква у благданској ноћи

Свештеник из Новог Кнежевца отац Шоти је 24. децембра у 17 часова одржао свету мису у врбичкој цркви. Становници села сваке године у благданској
ноћи попуне ову малу цркву да би у њој започели прославу божићних празника. Био је то дан пун изненађења. Деца су вернике и све присутне изненадила рецитацијама, за које их је припремила њихов ментор Корнелија Бенак.
Председница Месне заједнице Чила Николић је рекла да је даривање деце
ове вечери прерасло у традицију. Сву децу села су заједничким учешћем и
богатим поклонима даривали Месна заједница, Ловачко удружење „Срндаћ“
из Врбице и продавница мешовите робе „Анди“. Те вечери су подељени и пакети Кондиторске индустрије „Банини“.
Х.Н.
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Зимска садња
у средњој школи

Од прошле школске године Хемијско-прехрамбена средња школа
у Чоки је део програма „За чистије
и зеленије школе у Војводини“ који
има за циљ подизање свести и личне одговорности за бригу о животној
средини као и подстицање активности које ће допринети неговању и
очувању чистијег и зеленијег амбијента у предшколским установама,
основним и средњим школама.
С тим у вези 16.12.2013. ученици
смера техничари за заштиту животне средине посадили су три јелке,
четири црна ораха и четири јавора
у школско двориште. Акцијом озелењавања је заокружен и реализован годишњи план за 2013/2014. годину у оквиру поменутог програма.
„Прву садњу урадили смо у октобру када смо садили украсне жбунове- фотиније и форзиције као и
кинеско дрво- пауловнију. Јесењу
садњу финансирала је школа,а саднице ораха, јавора и јелке школи је
поклонио расадник „Иђош“ односно
Зекоња Мироја. Надамо се да ћемо
на овај начин бити добар пример
свим школама у Војводини јер желимо да укључимо у ове активности
и друге школе и институције сличне
нама. Волели бисмо и да остваримо
сарадњу са ЈКП у Чоки“, истакла је
професорка биологије Хорват Бабински Илдико. За пролеће је планирано селективно сакупљање отпада
у околини и чишћење околине школе. „Наш циљ је да се посади што
више стабљика, да се код ученика
развија еколошка етика и еколошка
култура те да се на тај начин вратимо природи јер смо њен саставни
део“ - напоменула је професорка.
М.М.И.

Спремни за зиму

Прошла зима је у Јазову задала велике бриге у саобраћају. Било је дана када је Јазово
било готово неприступачно. У
децембру прошле године је Месна заједница Јазово успела да
обезбеди за трактор добровољног ватрогасног друштва вучни
плуг за чишћење снега – рекао је
председник месне заједнице Нађ
Емил. Узевши у обзир временске
прилике протеклих година Јазовчани се већ припремају за хладније снежне дане. Према својим
могућностима са ДВД-ом заједно
настојимо да у интересу грађана
обезбедимо проходност путева,
када то буде потребно.
Диенеш Бригита

Téli faültetés
a középiskolában

A múlt iskolaévtől a csókai
Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola része lett a Tisztább és
zöldebb iskoláért Vajdaságban
elnevezésű programnak, melynek
célja a környezet iránti felelősség
kialakítása és olyan aktivitások
ösztönzése, melyek hozzájárulnak a tisztább és zöldebb környezet ápolásához és megőrzéséhez
az iskoláskor előtti intézményekben, az általános- és középiskolákban.
A környezetvédelmi-technikus
szak tanulói 2013.12.16-án az iskolaudvarban elültettek néhány
fenyőfát, fekete diófát és juharfát.
Ezeket a facsemetéket az Iđoš Faiskola és Zekonja Miroja ajándékozta az iskolának. Ezáltal megvalósult a 2013/2014-es évi terv
a fent említett program keretében.
Horvát Babinszki Ildikó, biológia szakos professzor elmondta, hogy októberben ültettek díszcserjéket és kínai díszfát, melyet
az iskola pénzelt. A professzor
kiemelte még, hogy ezekbe az
aktivitásokba be szeretnének kapcsolni még több iskolát, ugyanakkor együttműködést kialakítani a
Csóka KKV-al.
Tavaszra szelektív hulladékgyűjtést és az iskola környékének
rendezését tervezik. Tevékenységükkel szeretnék a tanulókban
emelni az ökológiai etikát és kultúrát, ezáltal visszatérni a természethez, melynek részei vagyunk.
M.M.I.

Hej, halászok, halászok…

Kézműves foglalkozások Hódegyházán,
a helybeli Kodály Zoltán Magyar Művelődési Egyesületben
A hódegyházi Kodály Zoltán Magyar Művelődési Egyesület 3. alkalommal szervezte
meg decemberben (az Emberi Erőforrás és a
Balassi Intézet által megnyert pályázat eredményeként) a magyar identitástudat megőrzése érdekében tevékenységét a hódegyházi
gyermekek részére. Ismerjük meg eleink kézművességét! megnevezéssel 20 alkalommal
terveznek kézműves foglalkozásokat Hódegyházán. A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Egyesület elnöke, Nagy Emil beszámolt arról, hogy a gyermekek aktívan vesznek részt a foglalkozásokon, amelyet eddig
Csanádi László vezetett az egyesület tagjai
segítségével. Csanádi László, a helybeli Halastó munkása kiválóan ismeri a hálókötés
csínyját-binját. A résztvevők körében is nagy
népszerűségre tett szert ez a kézművesség.
Oktatójuk figyelmesen bevezette őket a hálókötés fortélyába. Ő maga már 20 éve köti a
hálót. Laci bácsi szerint a hálókötés kitartás
és türelem kérdése. Hódegyházán is csak hárman „művelik ezt a szakmát” annak ellenére,
hogy a halászok felszerelésének úgyszólván
nélkülözhetetlen részét képezi ma is a háló.
Az elkényelmesedett hobbihalászok inkább
elmennek az üzletbe és megvásárolják azt,
ami éppen kínálaton van. Különböző rendeltetéssel és formában, szinte minden horgászüzletben megtalálható a halászháló. Gyakorlatban azonban gyorsan rájönnek, hogy ez
nem olyan, amilyet szeretnének. Ezért az a
legjobb, ha elsajátítják a hálókötés titkát. A
halászat egyébként már a honfoglaló magyarok körében is ismert élelmezési forrás volt.
Tudni kell, hogy a pusztai népek élelmezésében a halászat főleg a téli időszakra korlátozódott. Az állattenyésztésből élő lakosság
a nyarat az úgynevezett „nyári szállásokon”
töltötte, ekkor a húsfogyasztásnak alig volt
szerepe. Legfontosabb élelmezési forrásuk a
tejtermékek és a gabonafélék voltak. Az igazi
húsfogyasztás ideje a tél volt, de még ekkor is
kímélték állatállományukat. Az év melegebb

részében csak azok halásztak, akik a téli szálláson maradtak, vagyis földművelésből éltek.
A legeltető állattartással foglalkozó téli- és
nyári szállás közt ingázó állattartó lakosság a
nyarat az állatállománnyal messzi legelőkön
töltötte. A hidegebb időszakban, a téli szállásokra húzódott nép halat fogyasztott. Lehet,
hogy csak ésszerűségből vagy talán az állatállomány kímélése miatt…
A hódegyházi gyermekek nemcsak a hálókötés titkát sajátíthatják el ezeken a kézműves napokon, hanem betekintést nyerhetnek
őseink múltjába is. A Kodály Zoltán Magyar
Művelődési Egyesület a következő hónapokban is tervez több foglalkozást a kisdiákok
részére, és főleg olyan rendezvényekre fektetnek hangsúlyt, amelyek a mai világban már
ritkaságnak számítanak.
Dienes Brigitta

Риболовци

Домаћа радиност у Мађарском културном друштву „Кодај Золтан“ у Јазову
Мађарско културно друштво „Кодај Золтан“ у Јазову је по трећи пут одржало радионицу за децу у циљу очувања свести идентитета, а као резултат конкурса „Људских
ресурса“ и Установе „Балаши“. У плану је одржавање двадесет радионица под називом „Упознајмо домаћу радиност наших предака“. Председник културног друштва Нађ
Емил је изјавио да деца веома радо учествују у овим радионицама које води Чанади
Ласло, радник „Рибарског језера“.
У оквиру радионица подучава децу тајнама плетења рибарске мреже. Према његовим речима плетење мреже је само питање упорности и стрпљења. У Јазову само
тројица познају тајне ове вештине, иако је рибарска мрежа обавезан део риболовачке
опреме. Иако ју је могуће купити у било којој радњи риболовачке опреме, она не задовољава увек очекивања, те је најбоље ако је сами исплету. Не само да су током ових
сусрета мали Јазовчани научили тајне плетења рибарске мреже, већ су и „прошетали“
кроз историју својих предака. Културно друштво и наредних месеци планира сличне
радионице старих заната који се данас сматрају реткошћу.
Диенеш Бригита

Felkészülten a télre!

Az elmúlt tél sok gondot okozott
Hódegyházán a közlekedésben .
Voltak olyan napok amikor Hódegyháza szinte megközelíthetetlen volt
a közlekedésben. A hódegyházi helyi
közösség a múlt év decemberében
az önkéntes tűzoltó-egyesület traktorára hókotrót biztosított. Az elmúlt
évek zimankós időjárását figyelembe véve a hódegyháziak igyekeznek
felkészülni a hidegebb, havas időszakra – mondta Nagy Emil, a helyi
közösség elnöke. Lehetőségeinkhez
mérten, együttműködve a tűzoltó
egyesülettel, igyekszünk a lakosság
érdekeit figyelembe venni és a közutakon való közlekedést biztonságosabbá tenni a télen.
Dienes Brigitta

2014. január

Segíts..., hogy szebben beszéljek!

Mikor forduljon a szülő segítségért a gyermeke beszédfejlődésében
felmerülő problémák miatt?
„Aki jól beszél, jól gondolkodik. Ez
– legalábbis gyermekkorban – biztos,
hogy így van. Ahogy a mozgás segíti
a beszéd kibontakozását, úgy fejleszti a beszéd az önálló gondolkodást”
– olvashatjuk Vekerdy Tamás gyermekpszichológus tollából, és továbbviszi gondolatát, amely már túlmutat a
gyermekkoron: „és az önálló, belülről
vezérelt gondolkodás védi majd meg
kamaszkorában a gyereket a sodródástól, a külvilágnak való kiszolgáltatottságától”.
Sajnos a mai, rohanónak nevezett
világban egyre kevesebb idő marad a
kommunikációra, a szülő egyre kevesebbet beszél gyermekével, a gyerekek
is egyre kevesebbet beszélnek egymással, személyes kapcsolatok helyett a
számítógépes játékok, a képernyő köti
le őket.
Azután amikor a szülő vagy a pedagógus észreveszi, hogy a keveset
beszélő és ritkán meghallgatott gyerek
valamit rosszul mond, már sokszor a
legutolsó pillanatban történik a reagálás egy-egy beszédhiba vagy beszédzavar kezelésére, javítására.
A csókai Öröm Iskoláskor Előtti
Intézményben a fenti okokból kiindulva és az óvónők észrevételét figyelembe véve, miszerint évről évre
több a beszédhibás gyermek az óvodai csoportokban, úgy döntöttek,
hogy találkozót szerveznek a szülők
és Popović Milijana zentai logopédus között. Milijana ellátogatott intézményünk minden óvodájába, ahol
szerb és magyar nyelven röviden, de
lényegretörően ismertette a szülőkkel
azokat a beszédfejlődési szakaszo-

Popović Milijana logopédus a zentai Egészségház gyermekosztályán
rendel hétfőtől csütörtökig délelőtt,
pénteken pedig délután, és a csókai
gyermekorvostól kapott beutalóval
ingyenesen igénybe vehetik szolgáltatását községünk gyermekei is.

kat, amelyen minden gyermek átesik
függetlenül anyanyelvétől, és hogy
melyek azok az esetlegesen felmerülő
problémák, amikor a szülőknek szakemberhez kell fordulniuk segítségért.
A sikeres beszédfejlődéshez ép beszédszervek és jó hallás szükségesek.
A központi idegrenszer épsége is alapfeltétel. A hiányosságok korai felismerése és kezelése nagyban segíti a gyors
fejlődést. A gyermekek neme és személyisége is hatással van a beszédfejlődés ütemére. Általában gyorsabban
érnek a lányok és kevesebb beszédhiba
fordul náluk elő. Az élénk, jó mozgású gyerekek általában előbb ejtik ki az
első szavakat és beszédfejlődésük is
gyorsabb.
A logopédusnő csecsemőkortól felsorolta azokat a problémákat a gyerekek beszédfejlődésében, amelyek
arra utalnak, hogy gond van a gyerek
beszédészlelésével, beszédértésével,
hangképzésével. Amikor a gyermek
eléri az óvodáskort ( 3-4 éves ) normális beszédfejlődés mellett már meg
kell, hogy értsen egyszerű történeteket,
kérdéseket tesz fel, mondatokat képez.
Szakemberhez akkor kell fordulni, ha
beszéde idegeneknek teljes mértékben
érthetetlen. Ha csupán néhány hangra
terjed ki a beszédhibája, az magától javulhat.
A logopédusok egyetértenek abban,
hogy ötéves kor körül kezdődjék meg
a logopédiai terápia, amennyiben szükséges. Ötéves korára a gyermeknek
teljesen helyesen kell beszélnie nyelvtanilag és minden hangot( a ly-t, r-t
kivéve ) helyesen kell, hogy kiejtsen.
Milijana logopédus évekre visszanyúló tapasztalata alapján elmondta, hogy
legkönnyebben 5 és 6 éves korban
korrigálhatók a hangok a gyerekeknél,
ezért arra biztatta a szülőket, hogy bátran jelentkezzenek nála tanácsadásra
vagy terápiára, amennyiben rendellenességet fedeznek fel gyermekük beszédében.
Á.O.

Помози ми да лепше говорим!

Када би родитељ требао да се обрати за помоћ у случају
говорних проблема детета?
У данашњем начину живљења
препуном јурњаве све мање времена посвећујемо комуникацији,
родитељи све мање разговарају са
својом децом, деца све мање разговарају између себе, лични контакти су замењени компјутерским
игрицама. Често је већ касно када
приметимо да се дете тешко и лоше
изражава, да неке речи неправилно
изговара. Тада нам је већ потребна
помоћ стручњака. Из тих и сличних
разлога је Предшколска установа
„Радост“ из Чоке одлучила да организује сусрет родитеља и Милијане
Поповић, логопеда из Сенте. Она
је посетила све групе вртића и објаснила родитељима на српском и
мађарском језику периоде говорног
развоја деце. Указала је на могуће
проблеме и моменте када родитељи треба да се обрате стручњаку
за помоћ.
За правилан развој говора потребни су здрави органи говора и
слуха, као и централног нервног система. Препознавање недостатака и
одговарајући третман умногоме помажу отклањање проблема. Велику
улогу може играти и пол детета као
и његова личност. Девојчице су че-

7

чоканска хроника — csókai krónika

сто зрелије од дечака и код њих се
ређе јављају говорне мане. Активнија деца раније почињу изговарати
прве речи и развој говора код њих
иде брже. Дете од 3-4 године би требало да разуме једноставније приче
и догађаје, да поставља питања,
саставља реченице. Стручњаку се
треба обратити за помоћ ако је говор детета сасвим неразумљив. Уколико је у питању само изговор неких
гласова, обично се тај проблем сам
од себе реши. Логопеди се слажу да
са терапијом, ако је потребна, најбоље почети око пете године. Тада би
дете већ требало да зна правилно
да изговара све гласове матерњег
језика. Кориговање изговора је најбоље у узрасту од 5 до 6 година и
Милијана Поповић је саветовала родитељима да јој се обрате уколико
примете неке говорне мане код своје деце.
Агоштон Отилиа

Поповић Милијана, логопед, ординира на дечијем одељењу у
Дому здравља у Сенти, понедељак - четвртак преподне, петком
поподне. Прегледи су бесплатни
са упутом педијатра из Чоке.

Örömvasárnapon örömdalok szóltak...

Adventi műsort tartottak a csókai templomban a Pannónia férfikórus szervezésében
Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt
megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A szó jelentése „eljövetel‟. A latin
„adventus Domini‟ kifejezésből származik, ami
azt jelenti az Úr eljövetele. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát: megszületik a Megváltó.
Olyan este ez is csak, mint a többi:
olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban
Csodát takargat ez az éjszaka... !
Ennek a Wass Albert versrészletnek a hangulatát kívánta megidézni az az adventi műsor,
amelyet december 15-én, advent harmadik vasárnapján, azaz örömvasárnapon tartottak a csókai
Szentháromság római katolikus templomban.

Tápai Tibor
– A karácsony számomra a szeretet és az ös�szetartozás ünnepe, ezért tartottam fontosnak,
hogy családias hangulatú legyen az összejövetel,
az ünnepség. Ne egymás különbözőségére figyeljünk, hanem arra, hogy mindannyian Isten teremtményei vagyunk. - mondta a műsor megálmodója
Tápai Tibor, a csókai Orpheus Egyesület Pannónia férfikórusának elnöke.

Az Adventi műsor megszervezéséhez szükséges anyagiakat pályázat útján nyerte meg az egyesület kórusa. A csókai önkormányzat 2013-as évre
előlátott költségvetéséből a civil szervezeteknek
odaítélt pénzösszeg egy részét a Pannónia férfikórus kapta meg, és ezáltal valósíthatta meg a fent
leírt eseményt.
Hajdu Sándor helyi plébános nyitotta meg a műsort, aki mély áhitattal köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a Móra Ferenc MME Füzike
énekcsoportja karácsonyi dalokkal ajándékozta
meg a közönséget. Felkészítőjük: Tóth Rozália
volt, a lányok énekét Mihók Attila kísérte citerán.
Tiszaszentmiklósról lengyel nemzetiségű kisiskolások érkeztek, a Visla ME gyermekkórusa, akik
anyanyelvükön énekeltek alkalomhoz illő dalokat, Szabó Zlatko művészeti vezető irányításával.
A Pannónia férfikórus több évre visszanyúló szeretetteljes kapcsolatot ápol az adai Vadvirág as�szonykórussal, így ők is meghívást kaptak, és vendégszerepeltek az adventi műsoron. Ezt követően a
csókai Szent Száva ME énekkara lépett színre, és
szerb nyelvű egyházi dalokkal emelte a műsor színvonalát. A Móra Ferenc MME Csalogány asszonykórusa követte őket, kik karácsonyi dalcsokorral
kápráztatták el a jelenlévőket. A műsoros délután
befejező részében a Pannónia férfikórus, a Zsoldos
Rudolf által vezetett tamburazenekar kíséretében
karácsonyi énekeket adott elő.
Wass Albert Karácsonyi versek című költeményének szavalatával Tápai Tibor szervező zárta a
rendezvény műsoros részét, majd megköszönte a
fellépők és a közönség részvételét és jó egészségben eltöltött, boldog karácsonyi ünnepeket kívánt
a jelenlévőknek.
A plébániához tartozó hittanteremben minden
fellépőt állófogadásra invitáltak, amely jó alkalom volt beszélgetésre, barátkozásra is. Tápai Tibor búcsúzóul minden fellépő csoport vezetőjének
jelképes karácsonyi ajándékot nyújtott át: diót,
almát, szaloncukrot és szentképet tartalmazó kis
csomagot.
Á.O.

Адвентски програм у католичкој цркви у Чоки у организацији
мушког хора „Панониа“ Удружења „Орфеус“
Треће недеље Адвента, 15. децембра, у
цркви Пресветог Тројства одржан је адвентски програм који је свечано отворио жупник
Хајду Шандор. У програму су наступили
следећи извођачи: мушки хор „Панониа“, певачко друштво Културног друштва „Мора Ференц“ са божићним песмама у пратњи Михок
Атиле на цитри, дечији хор Културног друштва „Висла“ из Остојићева са песмама на

пољском језику, а под вођством Сабо Златка,
женски хор „Вадвираг“ из Аде, хор Културног
друштва Свети Сава и тамбурашки оркестар
под руководством Жолдош Рудолфа. На
крају програма, главни организатор и председник мушког хора „Панониа“ Тапаи Тибор
захвалио се свим учесницима на учешћу и
честитао Божић уз симболичне дарове.
Агоштон Отилиа

Ünnepi zsongás a Százszorszép házatáján

Immár ötödik alkalommal szervezte meg a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Százszorszép
kézimunkacsoportja a karácsonyi műhelymunkát. A gyerekek már türelmetlenül várták, hogy mit készítenek az idén, milyen technikával ismerkednek majd meg. Mint minden évben, így most is valami új dologgal
készült a kreatív asszonysereg, és már időben megkezdték a szükséges előkészületeket a december 16-ai
foglalkozásra. A félszáz gyerek pillanat alatt benépesítette a Móra-ház nagytermét, és nekiláttak papírcsíkokból üdvözlőlapokat díszíteni,
melyek minden várakozást felülmúltak. Szebbnél szebb képeslapok kerültek ki az apró kezek közül, és örvendeztetik meg majd azokat, akikhez ez a karácsonyi üdvözlet eljut.
Fehér Piroska, a kézimunkacsoport
vezetője elmondta, hogy a műhelymunkák, amelyeket az év folyamán
szerveznek, mindig sikeresek, hiszen
már várják a gyerekek és a szüleik is
egyaránt. A szükséges eszközöket a
Móra Ferenc Magyar Művelődési
Egyesület biztosította. Nagyon jó az
együttműködés a pedagógusokkal.
Minden évben az óvónőkkel és a tanítónőkkel közösen tűzik ki a foglalkozás dátumát, amelynek mindan�Припрема разгледница
Készülnek a képeslapok
nyian aktív résztvevői.
H.N.

Празнична врева у домаћинству секције „Százszorszép”

По пети пут заредом секција израђивача ручних радова „Százszorszép“ при Мађарском
културно-уметничком друштву „Мора Ференц“ организује божићну радионицу. Деца су као
и увек била радознала, а група креативних жена је унапред извршила припреме за 16. децембар. У седишту друштва је педесеторо деце припремало празничне честитке од папирних трака, да би их послали онима којима су намењени. Вођа секције израђивача ручних
радова Фехер Пирошка каже да су овакве радионице увек успешне и добро посећене, а сва
потребна средства обезбеђује КУД „Мора Ференц“. Сваке године је веома добра сарадња са
педагозима из школе и вртића, који нам помажу и прате ток активности.
Х.Н.
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Зимске радости у вртићу

Последњи месец првог полугодишта у вртићима је увек обележен великим узбуђењима
и ишчекивањима. Група „Дуга“ се вредно припремала за долазак Микулаша и Деда Мраза
учећи песмице и плесне кореографије. Ходници и соба су свечано украшени и одишу правом празничном атмосфером.
Децембар је био препун изненађења. Најпре
је 5. децембра децу посетио Микулаш на мотору. Сва деца, видно узбуђена и радосна, дочекала су брадатог бајкера са пратиоцима. Чика
Микулаш и пратиоци су дошли „чак“ из Сенте
и Торњоша, а пошто чокански вртић похађају
само добра деца, сви су добили поклоне.
На дан Светог Николе (Миклоша), 6. децембра, Културно-образовни центар је организовао
свечани дочек Микулаша. Рано тог јутра Микулаш је посетио јаслице и децу нижег узраста у
вртићу и поделио им поклоне. На тргу испред
КОЦ-а су дечица плесом отворила програм
чији врхунац је био појављивање Микулаша и
подела поклона. Присуствовали су и многи родитељи, а могли су погледати и концерт групе
„Мечвираг“ из Сенте и интерактивну представу
„Меца и пријатељи“, а затим и представу групе
из Мокрина. У холу КОЦ-а се за то време одржавао вашар божићних и новогодишњих украса. Од средстава добијених продајом украса
купљене су лопте за фискултурну салу вртића.
Вртиће је 16. децембра главом и брадом
посетио Деда Мраз. Овог пута није дошао саоницама, већ правом правцатом ракетом. Већ
рано ујутро се појавио у
вртићу, са децом певао
и плесао, сликао се и
на крају поделио пакетиће.
На велико изненађење васпитачица и деце
17. децембра се опет
појавила прилика у црвеном оделу и са белом
брадом. Зачас се по вртићу прочуло да је опет
дошао Деда Мраз, али овај пут на ролерима.
Једна од васпитачица се маскирала у Деда
Мраза и нашалила са децом која су врло брзо
схватила ко се у ствари крије иза беле браде.
Ипак им то није сметало да се сви заједно окупе у фискултурној сали и добро провеселе уз
песму и игру.
Ове године смо били сведоци да дошао Микулаш или Деда Мраз, на мотору, пешке, ракети или пак ролерима, сјаја радости у дечијим
очима никада не мањка.
Агоштон Отилиа

Decemberi örömök az óvodában

Az első félév utolsó hónapját, a decembert mindig nagy várakozás és izgalom előzi meg a gyerekek körében az óvodákban.
A Szivárvány óvoda csoportjaiban is lázas készülődés folyt a
Mikulás napját és a Télapóvárást megelőző hetekben. Verseket,
dalokat tanultak a gyerekek, a nagyobbak tánckoreográfiákkal is
készültek a Mikulás és Télapóváró ünnepségekre. A csoportszobákat és folyósókat is ünnepi díszbe öltöztetik ilyenkor az óvónők,
hogy igazi ünnepváró hangulata legyen az óvodának.
A gyerekeknek idén bőven volt meglepetésben részük. December
5-én motoros Mikulás érkezett óvodánkba. A nagyobbak és a Nappali
Központba járók az udvaron várták izgatottan a hatalmas kétkerekű
járgánnyal érkező Nagyszakállút és kísérőit, a kisebbek pedig az egyik
csoportszoba ablakából figyelték a történéseket. A középső, nagy és
végzős csoportosok tánccal üdvözölték a Zentáról és Tornyosról érkező Mikulás bácsit és segítőit, akik utána minden jó gyereknek cukorkát
osztottak szét. Az köztudott, hogy a csókai óvodába, csak jó gyerekek
járnak, tehát senki sem maradt ajándék nélkül.
December 6-án, Szent Miklós napján a Művelődési és Oktatási
Központ szervezett tartalmas Mikulásváró ünnepséget a gyerekeknek. A Mikulás már kora reggel meglátogatta a bölcsödéseket
és a kiscsoportosokat az óvodában, és ajándékot osztott nekik. A
MOK előtti téren a délelőtti órákban óvodásaink tánccal nyitották
meg a Mikulásváró ünnepséget, amelynek meglett az eredménye:
megjelent a jó öreg Mikulás bácsi, és csomagokat osztott ki a boldog gyerekeknek. A szülők is részt vettek e vidám eseményen, és
a fellépést követően megtekinthették a zentai Mécsvirág együttes
Micimackó és barátai című interaktív mesével egybeszőtt koncertet, majd a mokrini vendégszereplők előadását. A MOK előcsarnokában kirakodóvásár volt megszervezve, amelyen a csókai óvónők
is kiállították karácsonyi, újévi díszeiket, és az itt eladott dísztárgyakból összegyűlt pénzen az intézmény labdákat vásárolt az óvoda tornatermébe.
A Télapóvárásra december 16-án került
sor óvodánkban. Ezúttal a Télapó rakétával
érkezett, és már kora reggel megérkezett az
óvodába, be-bekukkantott a csoportszobákba,
lefényképezkedett a gyerekekkel, majd a csomagosztás előtt együtt táncolt, énekelt a gyereksereggel a tornateremben.
December 17-én az óvodások és óvónőik igencsak elcsodálkoztak,
amikor a folyósókon pirosruhás nagyszakállú alakot láttak elsuhanni
a csoportszobák ajtaja előtt. Egykettőre híre ment az óvodában, hogy
ismét a Télapó jár náluk, aki ezúttal görkorcsolyán érkezett. Az egyik
tréfás kedvű óvónéni kérte kölcsön a Télapó ruháját és viccelte meg a
gyerekeket. Az éleseszű és szemfüles ovisok igen rövid idő alatt rájöttek, hogy ki rejtőzik a nagy szakáll mögött, de ez cseppet sem zavarta
őket, az áltélapóval együtt minden csoport bement a tornaterembe és
zenés, táncos mulatságba fogtak.
Idén megtapasztalhattuk, hogy érkezzen bár a Mikulás vagy a
Télapó motorral, gyalog, rakétával, estleg görkorcsolyán, a csillogó öröm a gyermekek szemében soha nem marad el.
Á.O.

Шта то беше морал?

Камерна сцена „Мирослав Антић“ из Сенте чоканској публици уприличила је гoстовање са представом „Морал госпође Дулске“. Квалитетна екипа младих глумаца у одличној режији Бранка Вучетића, по тексту Габријеле Запољске
проговорила је на тему малограђанштине.
Сваки пут када одлазим у Дом културе не бих ли погледала
неку представу, прва помисао ми буде- хоће ли бити публике.
И сваки пут је осећај све непријатнији, срамота све већа, јер
публике нема. Овога пута догурали смо до броја 20. То је жалосно и поражавајуће. Ипак, млади глумци су показали своју
професионалност одличном глумом и посвећеношћу својим
улогама. Треба рећи да је ова представа на фестивалу дечјих
и омладинских позоришних представа у Јагодини освојила награду за најбољу глумицу коју је добила Ђина Самарџић, за
најбољу режију Бранко Вучетић и за најбољи костим Гордана
Николић.
Ова трaгикомедија на
један гротескни начин
говори о малограђанима оличеним у средњој
класи код којих су праве
вредности замењене неким лажним, морално је
неморално, лицемери и
ограничени умови себе
приказују
вреднијим
него што јесу истичући
Представа „Морал госпође Дулске“
се својом себичношћу и
бескрупулозношћу. По
речима оних који су радили ову представу малограђанство је и
стање духа које нас гуши, преплављује и на крају побеђује. Један од актера у представи каже да је својим рођењем у таквој
породици већ постао малограђанин.
С обзиром да живимо у малој средини где су оваква дешавања ређа, немојмо ускраћивати себи ове дивне духовне узлете
тако неопходне и важне нашем бићу, јер без њих ћемо се брзо
утопити у сивило и склизнути у летаргију. Нека лајт-мотив буде
стих из песме Darkwood Dub-a: „Из колотечине иступићу
храбро/ успаване дане пробудићу тајном.“
М.М.И.

јануар 2014.
Вести из Основне школе
„Др Тихомир Остојић“

Активности ученика из Јазова и Остојићева
Борба против АИДС-а
Основна школа „Др Тихомир Остојић“ у Остојићеву поред своје редовне делатности може с правом да се поноси
радом свог Ђачког парламента. На овај начин установа омогућава заштиту ученичких права и њихову имплементацију у
друштву. Радећи ученици уче да поштују различитости, културан дијалог и остала важна средства демократије. Још од
почетка школске године Ђачки парламент је био иницијатор
разних активности. У децембру је организовано предавање
о превенцији АИДС-а путем којег је ученицима указано на
опасности којима ова болест прети. Докторка Сенеш Леваи
Ибоја и доктор Чпајаковић Освит су одржали предавање за
ученике седмог и осмог разреда.
Посета вртићу
Чланови Ђачког парламента су током прошлог месеца
посетили децу вртића „Звонце“ у Остојићеву и организовали
активности у знаку толеранције. Децу вртића су обрадовали
оригами голубом који симболише слободу и међусобно поштовање. Деца предшколске установе су се на посети захвалили песмом и игром.
Толеранција је основа међусобног разумевања и
поштовања!
Да различитости не смеју подизати границе доказали су
чланови Ђачког парламента када су организовали заједничке активности са ученицима помоћног одељења. Толеранција је позитиван животни став, врлина на коју педагози из
Остојићева кроз свој васпитно-образовни рад стално указују.
Велику пажњу посвећују овој врлини не би ли се што дубље
усадила у свест деце.
Шах-мат
У основној школи у Остојићеву већ годинама ради шаховска секција. Ученике које интересује шах воде учитељи
Драгољуб Радишић и Милан Вучковић. Прошлог месеца су
учествовали на елиминационом такмичењу у Сенти које је
истовремено било и припрема за републичко такмичење.
Ученици су остварили изванредне резултате и доказали да
упорност и стрпљење доносе плодове.
Диенеш Бригита

Hírek a Dr.Tihomir Ostojić Általános Iskolából
Aktivitások a hódegyházi és a tiszaszentmiklósi
tanulók kezdeményezésére

Mi is az az erkölcs?

A zentai Miroslav Antić Kamaraszínpad a
Dulszka asszony erkölcse című előadással lépett a csókai közönség elé. A tehetséges fiatal
színészgárda Gabriela Zapolska lengyel írónő
a kispolgárságot gúnyoló darabját mutatta be
Branko Vučetić kitűnő rendezésében.
Valahányszor a Művelődési Otthonba indulok valamilyen előadást nézni, az jár a fejemben, hogy lesz-e közönség. És minden alkalommal kellemetlen érzéssel, sőt szégyenkezéssel
tapasztalom, hogy nincs néző. Ez alkalommal is
összejöttünk vagy húszan. Elszomorító és bos�szantó! Ennek ellenére a fiatal színészek magas
színvonalon, nagy átéléssel alakították szerepeiket. Meg kell említeni, hogy ezzel az előadással a zentaiak részt vettek a jagodinai gyermek- és ifjúsági színházak szemléjén, ahol Đina
Samardžić a legjobb női alakítás díját, Branko
Vučetić a legjobb rendező, Gordana Nikolić pedig a legjobb kosztümtervező díját nyerte el.
Ez a tragikomédia groteszk módon mutatja
be a középosztály kispolgári mivoltát, ahol az
igazi értéket hamisra, az erkölcsöt erkölcstelenségre cserélik, álszent és korlátolt, önző és
lelkiismeretlen emberek magukat magasabb
rendűnek mutatják, mint amilyenek valójában.
Az előadás alkotói szerint a kispolgáriság az
emberi lélek állapota, amely fojtogat, elönt és
legyőz. Az egyik szereplő állítja, hogy mivel
ilyen családban született, eleve kispolgári lett.
Azért, mert kis közösségben élünk, ahol a
művelődési események ritkák, ne fosszuk meg
magunkat ezektől a lélekemelő pillanatoktól,
egyébként beleveszünk a minket körülvevő
szürkeségbe, letargiába süllyedünk. Legyen
a vezérmotívumunk a Darkwood Dub
zenekar dalának pár sora: „A keréknyomból
bátran kilépek, / Szunnyadó napjaim titokkal
ébresztem.”
M.M.I.

Küzdelem az AIDS ellen
A tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola egyéb
tevékenysége mellett a diákparlament munkájával is büszkélkedhet.
Ezzel az intézmény lehetővé teszi a tanulók számára, hogy védjék
jogaikat, és a társadalomba való beépülésüket segítsék. A tanulók
munkájukkal megtanulják tisztelni a különbözőségeket, a kultúrális
párbeszédet és a demokrácia egyéb fontos eszközeit. A tanév kezdete
óta a diákparlament sok tevékenységnek a kezdeményezője volt. A
decemberi hónapban az AIDS megelőzésével kapcsolatos előadással
igyekeztek felhívni a tanulók figyelmét a betegségekre. A hetedikes
és a nyolcadikos diákok számára Szenes Lévai Ibolya doktornő és
Dr. Osvit Čpajaković tartott előadást.
Látogatás az oviban
A diákparlament tanulói a múlt hónapban meglátogatták a helybeli Csengettyű Óvoda gyermekeit is, és az ovisok számára a tolerancia
jegyében aktivitást szerveztek. Origámi galambbal kedveskedtek az
intézmény legkisebbjeinek, amely a szabadságot és az egymás iránti
tiszteletet szimbolizálja. Az iskoláskor előtti intézmény csemetéi pedig énekekkel és tánccal köszönték meg a látogatást.
A tolerancia a kölcsönös megértés és tisztelet alapja!
A különbözőségek nem szabhatnak határokat az emberek közé,
bizonyították ezt tettükkel akkor is, amikor a kisegítő tagozat diákjaival szerveztek közös programot a diákparlament tanulói. A tolerancia egy pozitív életszemlélet, egy erény, amelyre a tiszaszentmiklósi
pedagógusok napi szinten igyekeznek rámutatni az oktató-nevelő
munkájukban. Nagy hangsúlyt fektetnek az iskola nevelői, hogy ez
az erény a nebulókban tudatosan is megmaradjon.
Sakk-matt
A tiszaszentmiklósi általános iskolában sakkszakkör működik
már évek óta. A sakkot kedvelő tanulókat a nyugalmazott Radišić
Dragoljub és Vučkovic Milan osztálytanító vezetik. A múlt hónap
végén részt vettek a Zentán megszervezett selejtezőn, amelynek egyben előkészítő jellege is volt az országos bajnokságra. Az oktatási intézmény tanulói kiváló eredményeket valósítottak meg a versenyen,
amely ékes bizonyítékként szolgálhat, hogy a gyermekek képességének fejlesztésébe fektetett idő és türelem mindig gyümölcsöt terem.
Dienes Brigitta

2014. január
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Иза огледала

Да Љубинка Добросављев није само немушта слика и шта се крије иза
огледала, открили смо на промоцији књиге „Чаробни прсти“ 11. децембра 2013. године у Градској библиотеци. Позитиван утисак оставила је на
самом почетку срдачно и предусретљиво поздрављајући све присутне.

Дијана Јолић Радуловић у разговору са Љубинком Добросављев
Буба је у разговору са гостима рекла да је ову промоцију замислила као
интимно дружење јер већину људи
зна. Библиотекарка Дијана Јолић Радуловић је на почетку прочитала Љубинкину биографију, коју је ауторка о
себи написала дефинишући је као потрагу за смислом постојања и покушај
да себе представи на поетски начин.
Ипак, биографија није ушла у књигу јер
се издавач, из њему знаних разлога,
са тим није сложио. На Дијанино питање шта јој је била инспирација за роман, Буба се осврнула на детињство и
младост, као и на важне особе које су
јој помогле у томе да заволи књигу и
писање. Поменула је чоканску библиотеку, библиотекарке Ружицу и Марику, наставницу српског језика Јованку
Ђатков и друге који су много утицали
на њен читалачки укус и сензибилитет.
„Још тад сам пожелела да напишем
роман и да га потписујем на Сајму
књига“, рекла је ауторка. Роман је написала, али на Сајму није потписивала
књигу.
Иако је било компромиса са издавачем, за Љубинку је издавање њеног
романа био величанствен тренутак.
Сазнајемо да је прва верзија рукописа
носила наслов „Иза огледала“ и да је
радња била другачија него у објављеном роману. Радну верзију романа назвала је „Љубав је хладнија од смрти“,
али је у договору са издавачем замењена садашњим називом „Чаробни
прсти“. У својој књизи бавила се сексуалношћу хендикепираних особа, а
главни лик је Сања која има мишићну
дистрофију. Паралелно са судбином
главне јунакиње, Љубинка истиче да
је тема романа и критика савременог
концепта живота, потрошачког друштва у ком је човек сам постао роба и
усамљеност, која је још израженија у
већим градовима.
Одговарајући на Дијанина питања- које се поруке могу наћи у роману, који су јој даљи планови и има ли
је у медијима, Љубинка је нагласила
да је основна порука романа: „Једино
љубав и здравље не могу се новцем
купити“, а у вези са плановима остала
је мистериозна. Истакла је да се свесно повукла из медија, да је у писању
пронашла себе; неки планови су дубокоинтимни, други везани за друштвено
-политичко ангажовање, док тренутно
пише колумне. Узори у стваралаштву
су јој Достојевски, Црњански, Кнут
Хамсун, а њена препорука за читање
су дела Муракамија.
Након промоције било је много интересантних питања од којих је можда
било најзанимљивије питање нашег
суграђанина Драгана Комлушана
кога је занимало шта ауторка мисли о
естрадизацији књижевности и о томе
да водитељке и познате личности данас пишу и објављују књиге.
„Моје мишљење није профилисано,
иде у два правца. Прво, мислим да
није добро јер је то одлика колонијалне књижевности где субкултура постаје култура у којој су деца погођена, а са
друге стране либерални капитализам
само сугерише профит као најважнију
ствар“ одговорила је ауторка.

Интервју
са Љубинком Добросављев
Пошто је већ доста тога речено,
обавила сам кратак инретвју са Бубом,
која је била одличан саговорник и
детаљно одговорила на сва питања.
Да се надовежем на питање о
томе да данас има пуно естрадних
личности које пишу књиге, како избећи такву негативну конотацију
која се сама намеће и како се бориш са тим?
– Ту се борба завршава. Добро
разумем људске слабости, па самим
тим и осуде и закључке. Свако има
право на своје мишљење.
Чули смо ко је главна јунакиња
романа. О чему још говори Твој
роман и које ликове стваљаш у
жижу збивања?
– Ово је породични и љубавни роман, који описује окрњену породицу
и Сању , која болује од неизлечиве
болести; она има слику идеалног мушкарца и чезне за првим сексуалним искуством да би се тиме изједначила са осталима. Један од ликова је
и Бибер који је у њу тајно заљубљен.
У сплету разних околности, поражавајуће је да је једини циљ новац.
Једно од питања у роману
гласи- Да ли смо постали имуни
на усамљеност и зашто је новац
постао вреднији од живота?
– То су питања на која покушавам
да одговорим доводећи ситуацију до
апсурда- главна јунакиња је силом
прилика усамљена.
Када је реч о захтевима издавача, колико је тешко правити компромисе, а ипак остати свој?
– Јако добро питање. То је
прилично тешко, али се трудим да
поруке које сматрам важним изађу
на видело.
Свима су мање или више
познати немили догађаји из Твог
живота. Колико су они утицали на
стваралаштво? У том контексту, по
Твом мишљењу, да ли добра дела
настају само из великог бола или
је потребно да прође неко време
да би се написао роман?
– Личност човека не може без патње, а сматрам да она није пресудна
за стваралаштво. Немили догађаји су сигурно утицали на мене и на
стварање књиге, али су ме и охрабрили. То је био начин за превазилажење дубоке туге, своју патњу сам
сублимирала, стално се преиспитујући, и пренела у књигу.
Била си ТВ лице и водитељ. Као
сада гледаш на тај период живота
и да ли имаш намеру да се вратиш
на тај колосек?
– У том периоду сам сазнавала и
учила, све сам то ја и оно што сам
радила пре и што радим сад. Волела бих да се вратим том послу једино ако је истинито и смислено, али
истина је потиснута из медија, сервирају се полуистине и ја у томе не
видим себе.
Уз најлепше жеље и захвалност
Љубинки на издвојеном времену,
спустили смо завесу на још једно
књижевно вече.
М.М.И.

Ünnepi hangulatban

A Szép Szó - egylet Baráti
Körének decemberi összejövetelei a karácsony jegyében teltek. Az ünnepi hangulat közepette az egylet tagsága úgy döntött, hogy december 12-én tiszteletbeli taggá választják Engi
Lászlót, Csóka város szülöttjét.
A város kulturális és művelődési életének hosszú évtizedek
óta fáradhatatlan szélmalomharcosát. A jelenlévők nevében
Banka János adta át a tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet
és hozzáfűzte, hogy Laci bácsit
szeretettel és tisztelettel várják
a csütörtöki találkozókra, és
kíváncsian várják, mi mindent
tud velük megosztani tartalmas
életpályájának történéseiről és
tanulságairól.

Engi László átveszi a tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet

Az év utolsó találkozóját
december 19-én tartották
meg, az ádventi gyertyák
fényénél. Az ajándékozásra
már idejében felkészültek
oly módon, hogy kalapból
kihúzták egymás nevét, és
akinek a nevét kihúzták,
azzal a névvel kellett valamilyen irodalmi szöveget,
akár verset, prózát, novellát,
keresni. Az ajándékozásnak
ez a formája komoly kutatómunkára sarkallta a társaságot, amelynek meg is
lett a méltó jutalma. Ezen
a csütörtökön Szabó Reginát, a Móra Ferenc Magyar
Művelődési Egyesület Kék
cinkék irodalmi csoportjának tagját látták vendégül,
aki
versmondó tehetségével
Az ünnepi találkozón Szabó Reginát látták vendégül
viszi jóhírét városunknak a
határon túlra is. Kellemes társalgás közepette Regina is megosztotta a többiekkel néhány írását.
A Szép Szó - egylet Baráti Köre szellemi táplálékkal ajándékozta meg a fiatal tehetséget, és amint ideje
engedi, őt is szívesen látják a találkozóikon.
H.N.

A könyvtárban is járt a Télapó
A Városi Könyvtárban hagyománnyá vált, hogy az ünnepek közeledtével az elsős
diákok tanítóik vezetésével
műhelymunkára érkeznek, és
az általuk készített díszekkel
ékesítik a könyvtár fenyőfáját.
Az idén papírfenyőket készítettek, és azokat maguk helyezték
el a fán. A kreatív munkát karácsonyi gyermekdalok kísérték,
miközben a Télapó is megérkezett, és szétosztotta a Művelődési és Oktatási Központ által
készített csomagokat. Az I.a
és I.b osztály tanulói énekkel
köszöntötték a messziföldről
rakétával érkezett Télapót. A
találkozás pillanatainak megörökítése után teli élménnyel
indultak haza a vidám gyermekek.
H.N.

Деда Мраз у библиотеци

Како се приближавају
празници, тако се већ по
традицији у Градској библиотеци окупљају прваци са учитељицама и својеручно праве украсе за
јелку. Ове године су украси прављени од папира и
њима је украшена јелка у
библиотеци. Овај креативан рад је протекао уз певање божићних песама, а
у међувремену је стигао и
Деда Мраз и поделио им
пакетиће КОЦ-а. Ученици 1. а и 1. б одељења су
поздравили Деда Мраза
који је из далека дошао
ракетом. Након узбудљивог сусрета деца су весело отишла кући препуна
утисака.
Н.Х.
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Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek

„Új esztendőben, új szívekkel…”

Sziporkázó csillagszóró

Ady Endre

A Csóka Művelődési és Oktatási Központ az idén is teltházas
közönség előtt, a Móra Ferenc
MME székházában mutatta be
karácsonyi műsorát, amely mint
ahogyan azt megszokhattuk,
tartogatott számunkra sok meglepetést. Az intézmény vezetője
A Kék cinkék irodalmi csoport és Kónya Sándor versénekes
évről évre azon munkálkodik,
Литерарна секција „Кек цинкек“ и Коња Шандор
hogy az ünnepre olyan csókai
vagy községbeli elismert művészeket hívjon haza, akik már a szülőhelyüktől távol élnek és alkot- Banka Lívia: „Szeretek hazajárni. Ez a szülőfalum,
nak. A szeretet ünnepén Kormányos László a Banka család művé- itt éltem tizennyolc évet. Az embernek, ha erősek
szetét ajándékozta a csókaiaknak. Így, harminc év után, egy szín- a gyökerei, akkor boldog volt a gyermekkora, azt
padon lépett fel Banka Lívia Pataki gyűrű-díjas színművész, Banka nem felejti el. Nem vagyok az a nosztalgiázós, emGabriella színművésznő, költő, grafikus, szobrász, Banka János lékezős típus, aki állandóan hátratekint. Én inkább
színművész, valamint a Csiga zenekar énekesnője, László Judit ifjú előre nézek, és csak a szép dolgokat tartom meg.
színművész, és együtt varázsolták el előadásukkal a nézőket. Az est Ahogy a világ változik, ugyanúgy a színháznak,
műsorvezetője Tóth Lívia újságíró volt, aki elsőként Hajdú Sándor a színjátszásnak, a kifejezésmódnak is változnia
plébánost kérte fel, hogy mondjon ünnepi köszöntőt. A közönség a kellett, mert felgyorsult világban élünk. Nem leMóra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Füzikék gyermekcso- het ugyanazokat a kérdéseket feltenni a színpadon,
portjának és a Kék cinkék irodalmi csoportjának alkalmi összeál- mint egy évtizeddel ezelőtt. Egész más dolgok foglításával, Kónya Sándor versénekes kíséretében, hangolódott rá az lalkoztatják az embereket manapság. Ez egy olyan
ünnepre. Banka Lívia művésznő az idén is egy szívetmelengető elszakma, ahol az embernek mindig valami újat kell
beszélést adott elő, amellyel ismételten belopta magát az ünneplők
tanulnia, lépést tartani az új irányzatokkal.”
szívébe. Banka János színművész, mint a Szép Szó nagykövete az
erre az alkalomra készült saját írásaival
emelte az est fényét. Meglepetés ven- Banka János: „Fizikailag nem, de lélekben mindig is csókai voltam, s most
dégként Banka Gabriellával közösen a úgy tervezem, hogy hosszabb időn át leszek itthon. Nagy lendülettel vetettem
költő Délvidéki imádságok című ver- bele magam az itteni lehetőségekbe, és remélem, hogy azokkal az emberekseskötetéből olvastak fel. Az est végén kel közösen, akikkel rokonlelkek vagyunk, hasonlóan gondolkodunk, és tenni
kedves karácsonyi dallamokkal szóra- akarunk, sikerül majd kimozdítani a csókaiakat a négy fal közül, hogy kicsit
koztatta az ünneplőket a nemrégiben egymás felé forduljunk, töltsük együtt azokat a perceket, amelyeket még egyalakult, ígéretes karrier előtt álló szín- más társaságában tölthetünk. Járjunk el azokra a rendezvényekre, melyeket
művészek alkotta Csiga zenekar. Mini szinte idevarázsolnak Csókára, amelyek komoly, minőséges, figyelemreméltó
koncertjükön a közkedvelt énekek mel- előadások. Itt a MOK karácsonyi műsorán először szerepeltem, saját versemlett felcsendült saját szerzeményük is, mel és prózámmal készültem. Szinte azonnal tudtam, hogy mit fog majd a
amellyel ismételten elnyerték a közön- Karácsonyi szilencium tartalmazni, milyen érzelmeket szeretnék közölni.”
ség szeretetét.
H.N.
László Judit: „ Ez volt az első karácsonyi fellépésünk, ezért erre
külön készültünk. Olyan dalokat válogattunk össze, amelyek
közkedveltek. Igyekeztünk kicsit átalakítani ezeket a számokat,
hogy újszerű hangzással fűszerezzük meg, és kicsit más tartalommal töltsük fel.”

A Csiga zenekar
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Оркестар „Чига“

A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Új esztendőben, új szívekkel, dicsérjük Jézust énekekkel címmel hirdette
meg karácsonyi műsorát. A programra megtelt a Művelődési Ház
nagyterme, ami ritkán történik meg Csókán.
A közönséget Kiss Tóth Erika, az egyesület elnöke, és ft. Hajdu Sándor plébános úr köszöntötte, majd következtek a fellépők,
akiket a közönség nagy tetszéssel fogadott és vastapssal jutalmazott. A szakcsoportok tudásuk javát nyújtották, ezzel is bizonyítva,
milyen értékes munka folyik a Móra-házban. Erre az alkalomra
mindannyian karácsonyi összeállítással készültek.
A
bemutatkozók
sorát a legkisebbek
és egyben a legbájosabbak nyitották meg.
A Topogó néptánccsoport
Csizmadia
Berák Benitta és
Habram Éva irányításával almába tűzött
gyertyákkal énekelte
„Ég a gyertya, ég…”,
a Csicsergők irodalmi csoport Hardi Andrea felkészítésében kedves mesét adott elő a szeleburdi tündérlány csínytevéseiről. Tóth
Rozália alkalmi dalokat tanított a Füzike énekcsoportnak, a kis
citerások pedig bebizonyították egyre ügyesebben bánnak a hangszerrel, büszke lehet rájuk a vezetőjük, Hézső Zsolt. Úgy tűnik, a
Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesületben nem lesz hiány az
utánpótlásban.
A Kék cinkék irodalmi csoportot ezúttal Kónya Sándor csókai
versénekes erősítette gondosan válogatott karácsonyi költemények tolmácsolásában.
A Ciróka néptánccsoporttal
Vas
Brezovszki
Tímea
és Vas Endre foglalkozik, a Kicsi csillag
citeracsoport sikereit
szintén Hézső Zsolt
jegyzi. A középgenerációt képviseli még
az egyesületben a Sóvirág néptánccsoport
Vas Endre és Szécsi
Karolina gondoskodó
oktatásával.

A Banka művészek és Kormányos László, a MOK igazgatója
Уметници Банка и директор КОЦ-а Кормањош Ласло

Banka Gabriella: „Nagyon örülök annak, hogy
itthon lehettem, ritkán találkozom a testvéreimmel is. Ez egy óriási dolog, jönnek velem szembe
az emberek, mosolygunk egymásra, ez nagyon jó
érzés. Vannak köztük olyanok is, akikkel harminc
éve nem találkoztam. Több oka is van annak, hogy
az idén sikerült épp erre az alkalomra hazajönni.
Új verseskötetem készült el, és reményeim szerint
tavaszra már megjelenik.”

Божић у Чоки
Културно-образовни центар у Чоки је своје суграђане
обрадовао занимљивим божићним програмом, који
је изведен у просторијама Културног друштва „Мора
Ференц“ у Чоки. КОЦ се из године у годину труди да за
овај празник доведе у госте познате уметнике који су
пореклом из Чоке или околине. Ове године је Чоканима
ту част указала породица Банка, те су након тридесет
година на истој позорници наступили глумица Банка
Ливиа, глумица, песникиња, графичарка и вајарка
Банка Габриела, глумац Банка Јанош као и Јудит Ласло,
млада глумица и певачица оркестра „Чига“. Водитељка
је била новинарка Ливиа Тот. Присутне је свечаним
говором поздравио жупник Хајду Шандор, а програм су
својим тачкама увеличали чланови Културног друштва
„Мора Ференц“ Коња Шандор као и оркестар „Чига“.

A Pöngettyű citeracsoport Mihók Attila vezetésével újabb
elismerést tudhat a magáénak, ugyanis Harkányban a Népek
tánca, népek zenéje elnevezésű rendezvény értékelő bizottsága
arany minősítésben részesítette őket. A hangulatos műsort a
Csalogány asszonykórus zárta, majd valamennyi szereplőt maguk
mellé szólítottak és közösen adták elő a Szép kelet, szép nap című
egyházi éneket, amelyből a műsor címét is kölcsönözték.
A színpadképet a Százszorszép kézimunka csoport ügyes kezű
hölgyeinek munkái tették egyedivé és különlegessé.
Tóth Lívia
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A szívekben legyen karácsony
„Itt a karácsony, ami nemcsak azt jelenti, hogy Jézus ezen a napon
született meg, hanem azt is, hogy egyáltalán megszületett az emberiség
barátjának és igaz tanítómesterének” - hangzott el a padéi Takáts Raffael
Magyar Kultúrkör elnökének, Mészáros Attilának ünnepi köszöntőjében.

December 22-én, 17 órai kezdettel szervezte meg az idei karácsonyi
zenés, verses műsorát a padéi Takáts Raffael Magyar Kultúrkör. A színes
műsorra, sokan voltak kíváncsiak, olyannyira, hogy kicsinek bizonyult
a kultúrkör terme. Az ünnepi program részeként a Takáts Raffael MK
Haranga asszonykórusa Pintér Patricia vezetésével karácsonyi dalokkal
és népdalokkal kedveskedett a közönségnek. A Szervó Mihály Általános
Iskola alsós és felsős tanulóinak előadásában szavalatok, ünnepi dalok, és
furulyaszó hangoztt el, valamint az ötödikesek egy színdarabot is bemutattak ezen a hangulatos estén.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület fúvószenekara, Hódi Rudolf vezetésével karácsonyi dallamokkal szórakoztatta az ünneplőket. A közelgő
karácsony jegyében a szervezők meglepetéssel is készültek, és az est
folyamán 160 csomagot osztottak ki a gyerekeknek, azok legnagyobb
örömére.
H.N.

Божић у Падеју

Мађарско културно друштво „Такач Рафаел“ из Падеја је 22.
децембра у просторијама друштва организовало програм поводом божићних празника. У свечаном програму су учествовали
женски хор „Такач Рафаел“ под вођством Пинтер Патриције,
ученици Основне школе „Серво Михаљ“ са рециталима, песмама и кратким позоришним комадом као и Дувачки оркестар
ватрогасног друштва под вођством Ходи Рудолфа. На велику
радост и одушевљење деце подељено је и 160 пакетића.

„Праћење Божића“ на чокански начин
Становници „Српске улице“ чувају старински обичај

Само се у Чоки
Испраћај Божића на коњима и фијакерима
Божић „испраћа“
Karácsonybúcsúztató lovon és fiákeren
већ његовог првог дана, а разлог
томе је како каже
Драгољуб Бандић
звани Бата Кудра
(68), један од старијих житеља улице Петра Драпшина, познатије као
„Српска
улица“,
што је за време социјализма Божић
био радни дан, а
његови
житељи
нису хтели да прекину традицију.
– Као пре неколико векова и пре 60
година, колико се
Драган Оковацки је своје лепотане упрегао у
сећам, окупљали су се за Божић, по православнагланцани
фијакер, на који деца чекају у реду да
ном календару, сви житељи улице, без разлике
се
провозају,
а он поручује да је најсрећнији јер
на вероисповест. Коњи се прежу у санке, деца се
сладе слаткишима и возају, а старији окрепљују им је улепшао најрадоснији хришћански празник.
– Праћење Божића накуваним вином и „загревају“
следили смо од наших роракијом, прослављајући рођедитеља и трудимо се да га
ње Христа – говори Бата Кузадржимо и да нашој деци
дра. Каже да улица није била
покажемо како је то некада
асфалтирана, коња је било
било, са вером да ће настапреко 30, снега преко пола мевити традицију. Нажалост, у
тра, а био је и млађи, па му је
све било лепше. Лазар Крстин
Чоки је свега десетак коња,
и Драган Илијин су ове године
па нам браћа Мађари, који
били домаћини „Праћења Боих имају, помажу укључиважића“, па су припремили окрењем својих грла у обележапљење за најмлађе и старије
вању православног Божића
За окрепљење кувано вино
житеље улице и све доброна– говори Недељко Михамерне госте, – говоре.
Forralt borral kínálták az ünneplőket
љев, који каже да је своје
коње продао, јер су скупи
за узгој, а механизација их је скоУ ред за вожњу фијакером
ро потпуно потисла са њива и сада
Sorban állva várakoztak a fiákerre
их држи само онај ко их неизмерно
воли, а новчаник дозвољава.
– Овогодишњи Божић протекао је у магли без снега и мраза,
али нашој деци то није умањило
радост, као ни нама одраслима,
јер смо се још једном окупили у
великом броју да се почастимо,
поразговарамо и прославимо рођење Христово – задовољан је
Драган Илијин.
Н. Колунџија

– Овде прослављамо Божић као велика породица, без разлике које смо вере и што је Божић по
Грегоријанском календару већ прошао. Да је то
тако потврђују власници коња Тибор Мразница,
који је дотерао свог оседланог чилаша и Карољ
Терек са шпедитером у који су упрегнуте две младе липицанерке – казује Лазар Крстин.

Нема кола лепшега него у Банату

29. децембра у препуној сали Дома културе у Чоки одржан је Велики
годишњи концерт Културно-уметничког друштва „Свети Сава“. Концерт
је трајао непуна два сата и био је величанствен доживљај за све
љубитеље фолклора. Детаљније о свему томе на следећој страни.

„Karácsonybúcsúztató”
csókai módra

A Szerb utca lakói őrzik a régi szokást
Csak Csókán „búcsúztatják” el a karácsonyt már az
ünnep első napján. Dragoljub Bandić (68), aki Bata
Kudra néven ismert és a Petar Drapšin, ismertebb
nevén Szerb utca egyik legidősebb lakója, erről így
mesélt:
– Ez a szokás a szocialista időkből maradt fenn,
amikor még karácsony napja munkanap volt. Ahogy
századokkal korábban, úgy ezelőtt 60 éve is – emlékszem rá –, a pravoszláv karácsony napján az utca
minden lakója összegyűlt, felekezetre való tekintet
nélkül. Lovakat fogtak a szánok elé, a gyerekeknek
édességgel kedveskedtek és szánkóztatták őket, az
idősebbek forralt borral vagy pálinkával ünnepelték
Krisztus születését. Az utca nem volt aszfaltozva,
harmincnál több ló volt az utcában, fél méteres volt a
hó, én fiatal voltam, minden nagyon szép volt.
A „karácsonybúcsúztató”-nak idén Lazar Krstin
és Dragan Ilijin voltak a házigazdái, ők vendégelték
meg az utca apraja-nagyját, és más ünnepelőket is.
– Itt mi egy nagy családként ünnepeljük a karácsonyt, függetlenül attól, hogy a katolikus karácsony
már elmúlt. Velünk van Mraznica Tibor felnyergelt
szürkéjével és Török Károly két fiatal lipicai lóval
vontatott kocsival – mondta Lazar Krstin. Dragan
Okovacki is befogta két szép lovát a kiglancolt fiákerbe, és a gyerekeket kocsikáztatta meg sorban.
Kijelentette, hogy nagyon boldog, hogy a kicsiknek
szebbé tehette ezt az ünnepet.
– Az idei karácsony ködös volt, nem volt sem fagy,
sem hó, ennek ellenére a gyerekek és a felnőttek is
jól érezték magukat, boldogan ünnepelték Krisztus
születését – jelentette ki elégedetten Dragan Ilijin.
N. Kolundžija
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Kicsoda a rakétás Télapó?
Ha a Télapóra gondolunk, sok minden
jut az eszünkbe. Csomagot hoz, a kéményen át érkezik, piros ruhát visel, hos�szú fehér szakálla van, bojtos a sapkája,
az Északi-sarkról jön, ajándékot hoz…
Ezt minden Télapóról el lehet mondani,
ám azt, hogy rénszarvas-szán helyett rakétával érkezik, azzal csak mi csókaiak
büszkélkedhetünk! A mi gyerekeink találkozhatnak vele az utcákon, követhetik
jellegzetes csengőjének hangját, amely
messze elhallatszik. Talán már meg is
szoktuk, nekünk ez természetes jelenség.
Ám, ha jól körbenézünk a nagyvilágban, sehol máshol nem tesznek említést
hasonlóról sem, még a világhálón sem.
Nekünk jutott az a kiváltság, hogy van
egy olyan Télapónk, akit erre teremtettek
az égiek. Aki hálás minden egyes gyermekmosolyért, egy elismerő tekintetért,
egy hamiskás, bátortalan gyermekdalért,
vagy versecskéért, amit sokszor nagy
fájdalmára, csak egy szerény kis csomagocskával, esetenként csak egy szem cukorkával tud meghálálni.
A mi Télapónkat Frankó Ferencnek,
Feri bácsinak hívják, és már 1980 óta tölti be ezt a tisztséget. Vele beszélgettem a
kezdetekről, jelenről és jövőről.
– Hogyan lesz valakiből Télapó?
– Nem is tudom. A gyárba kerestek valakit, aki beöltözik, szétosztja az akkoriban még hatalmas csomagokat az ottani
munkások gyerekeinek. Valaki engem
ajánlott, én meg elfogadtam. Akkoriban
még nagy ünnepség övezte a csomagosztást. Manapság nem vagyok más, mint
úri koldus!
– Mi változott ez a 33 év alatt?
– Sok minden. A világ. Nagyon kevés helyen osztanak csomagot, ahol meg
még igen, a csomagok összementek. Régebben ez az egy hónap alatt annyi helyre
hívtak, hogy a családi házakhoz már csak
nagyon késő éjjel értem oda, volt akihez
már éjfél után. De vártak! Hívtak!
Tudtak örülni annak, hogy elmentem,
és megleptem a gyerekeket! Kopogtam
az ablakon, és vártam, mikor gyullad fel
a fény a szobában, és már meg is jelentek az izgatott gyerekek, a legkisebbtől a
legnagyobbig az ablakban, hogy megles-
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senek. Ma már nem így van. Örülök, ha
nem zavarnak ki. Persze nem azért, mert
nem kíváncsiak a Télapóra, hanem azért,
mert nincs csomag, nincs mit adniuk,
ezért inkább már előre mondják, hogy az
idén ne is menjek…Mégis, amit tudok
megteszek, ahova lehet akkor is elmegyek, szétosztom azoknak a csomagoknak a tartalmát, amelyeket máshol kapok.
Amit bírok, megveszek…De lassan már
csak mosolyt tudok osztani. Nem jól van
ez így!
– Honnan jött az ötlet, hogy sajátkészítésű rakétával fogsz járni, és mint rakétás Télapó mosolyt csalni az emberek
arcára?
– Az ötletet a gyerekek adták. Megkérdeztem egy alkalommal, még nagyon régen, egy csomagosztáson, hogy
tudják-e, mivel érkeztem. Azt mondták,
hogy szánnal. Aztán valamelyik bekiabálta, hogy az nem lehet, mert nincs is
hó! Egy másik gyerek pedig jó hangosan azt mondta, hogy biztos rakétával
jöttem. Aztán így is lett. Ritkán esik a
hó, szánkóra nem lehet számítani, ezért
a következő évre már elkészítettem az
első rakétát, és abba tettem bele a csomagokat. Aztán évről évre mindig építettem hozzá részeket, és mint eső után
a gomba, megnőtt. Egyszer csak azt
vettem észre, amint kitoltam az udvaromból, hogy nehezebb húzni-tolni. Beleakadt a rakéta hegye a villanyvezetékbe és elszakította… Jelenleg tizennyolc
rakéta sorakozik az udvaron, javításra is
várnak, mert az idő kifog rajtuk.
– Mit szeretnél te a Télapótól?
– Ezen nem is szoktam gondolkodni.
Először is több örömet mindenkinek.
Tudjanak örülni! Másodszor pedig eljutni a Télapó kongresszusra! Na, az nagyon jó volna!
Én mint akinek a rakétás Télapó a keresztapja, kicsi korom óta örülhettem ennek a csodának, s velem együtt még an�nyian. Mi csókaiak ilyen nagyszerű emberrel vagyunk gazdagabbak, aki igazi
Télapó módjára éli mindennapjait az év
többi hónapjában is, szeretetet és vidámságot oszt. Köszönjük, rakétás Télapó!
H.N.

„Фолклор је саздан посебношћу једног народа, једног поднебља,
говором, ритмом, песмом, плесом,
а претворен у уметност његовим доживљајем...“

29. децембра у препуној сали Дома
културе у Чоки одржан је Велики годишњи концерт Културно-уметничког друштва „Свети Сава“. Концерт је
трајао непуна два сата и био је величанствен доживљај за све љубитеље
фолклора.
Кад је неко добар у ономе што ради,
онда се увек труди да не остане при
старом, већ да сваки пут иде за лествицу више. Чланови КУД-а „Свети
Сава“ обогатили су свој наступ многим
детаљима који су учинили овај концерт
још лепшим. На самом улазу послуживали су госте соком и погачом, а када
се коначно сместио и последњи гледалац на балкону, публика је позвана да
лагано пође на пут кроз традицију да
би се сви заједно подсетили колико је
богата наша земља. Програм је водила и стихове између тачака казивала
Манда Вуковић са чоканског радија
„Макс“, дочаравајући гледаоцима дух
Баната, обичаја, менталитета кроз хумор, песму и игру.
У уводном делу концерта пројектоване су фотографије играча уз инструментал и Мандину интерпретацију
„Војводине“ Мике Антића. У лепо припремљеном и шареноликом програму
смењивале су се играчке и певачке
групе, а праву банатску ноту донео је
господин Радован Шаргић причањем
наших лалинских вицева. У првом
делу концерта наступали су ученици
првог и другог и касније трећег разреда доносећи радосно и искрено дечије
игре из Баната; своје умеће показала
је и певачка група кроз сплет банат-

ских песама. Сала се орила од песама и игара, банатског хумора о Лали
и Соси, прича о слави, коринђању,
поливању девојака уз речи: „Све је то
Банат, све смо то ми!“ Први ансамбл
наступио је са играма из центалне
Србије разигравши и развеселивши
све присутне, док су наступи ученика
четвртог и петог разреда својом младошћу и лепотом кроз игру загрејали
свима срце. Старија фолклорна група
приказала је игре из Бујановца, Црноречја и Босилеграда, док је певачка
група интерпретирала, поред банатских, и косовске и македонске песме.
У наставку су се смењивали шала, песма, игра, наступи оркестра са музичким блоком и Мандино казивање стихова из чувене песме „А ти се нећеш
вратити“ ; током концерта присетили
смо се Мике Антића и Црњанског који
је рекао да је банатски смех лаган као
и коло њино, али оштрији од јатагана.
На крају су све присутне поздравили Јулијана Багдал, председница
КУД-а, и Млађен Ерић захваливши
се публици на подршци и свима који
су помогли у организацији Годишњег
концерта. Аплауз није престајао као
потврда успешног концерта и великог
труда. Једна реченица остала ми је у
сећању: „Заиграјмо пуним стопалом
напред, нека се вије ово наше коло,
коло живота, непрекидно и вечно!“.
Желимо им да коло никад не престаје,
да и даље весело трепери вођено снажним нагоном за игром која улепшава
и усрећује људе.
М.М.И.

Ко је Деда Мраз са ракетама?

Деда Мраз са ракетама спреман за пут

Indulásra kész a rakétás Télapó

За разлику од уверења да Деда Мраз са белом брадом и гомбастом капом, у црвеном
оделу долази са севера са својим ирвасима, улази у домове кроз димњак и доноси
поклоне, ми Чокани можемо бити поносни на нашег Деда Мраза са ракетама! Деца се
са њим сусрећу или га прате по звуку његовог звона. Добро је да га имамо, а сличног
нема на свету, чак ни на интернету се такав не спомиње. Наш Деда Мраз се зове Франко
Ференц, Фери бачи, који се овим лепим хобијем бави од давне 1980. године. Поставили
смо му неколико питања о прошлости и о плановима за будућност.
Како се постаје Деда Мраз?
– Све је почело још давно у фабрици. Предложили су ме, јер је додела поклона био
велики празник. Данас сам отмени просјак.
Шта све памтите из протекле 33 године?
– Свашта. Данас се дели мало пакета, а где их деле, пакети су све мањи. Некада сам
имао посла до дубоко у ноћ. Чекали су ме! Звали!
Радовало се поклону. Данас избегавају сусрет, кажу ми да не дођем, јер нема пакета.
Ипак, где имам прилику ја одем, иако могу да дарујем једино осмех.
Одакле идеја о својеручно израђеним ракетама?
– Једном приликом су се деца расправљала како сам дошао. Наравно, сва су рекла
санкама, док једно дете није рекло ракетом, пошто није било снега. Сада их имам осамнаест у дворишту, чекају поправку.
Шта би Ви пожелели од Деда Мраза?
– О томе нисам размишљао. Као прво, више радости за сваког и да доспем на конгрес
Деда Мразева. То би било добро!
Фери бачи живи свој свакодневни живот као Деда Мраз делећи деци љубав и радост.
Хвала му!
Х.Н.

2014. január

Одржан концерт „Заиграјмо весело“
Вече најлепших народних кола
У времену када се традиција недовољно негује и заборављају народни обичаји права је драгоценост видети младе људе који са толико
жара и љубави чувају своје наслеђе.
Недељно предвечерје 8.12.2013. године протекло је у знаку народних игара и песама. Извођачки ансамбл Културно-уметничког друштва
„Вук Караџић“ из Санада је са извођачким ансамблом КУД „Светозар
Марковић“ из Обровца приредио прави фолклорни спектакл пред пуном салом Дома културе у Санаду. Утисак је употпунио оркестар КУД-а „Петар Кочић“ из Челарева. Домаћини и гости су „повели“ публику
на једно лепо путовање кроз нашу земљу. Гости су се представили
играма Метохије, Врањског Поља и Црноречја, а домаћини играма
околине Лесковца, околине Ниша и Босилеградског Крајишта. Аутор
кореографија КУД „Светозар Марковић“ је Дејан Милановић, а КУД-а
„Вук Караџић“ Данијел Виловски. Публици се представила својим прелепим гласом вокална солисткиња Милица Дрљача из КУД „Петар Кочић“ из Челарева. Током вечери су се смењивале игре једна лепша од
друге. Публици је на моменте застајао дах од онога што је приказано
на бини.

Песма и игра су неизоставни елемент живота сваког народа, те се
кроз различите обичаје приказују карактер и особине једног народа.
Указује се на његову културу и начин живљења. За сваки крај, односно
свако говорно подручје, карактеристични су одређени обичаји који су
праћени песмом и игром. Неговањем фолклора чува се и брани идентитет народа, волећи своје, а поштујући туђе.
У току концерта су се публици обратили представници КУД
„Светозар Марковић“ Ђурђина Грубор и КУД „Вук Караџић“ Светозар
Јованов.
Концерт под називом „Заиграјмо весело“ остаће дуго у памћењу
многобројне публике захваљујући наступу ових изузетних младих
људи. Овај успешан наступ им је одлична мотивација да буду још
бољи и обрадују нас новим играма.
С. Олушки

Препоручујемо
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чоканска хроника — csókai krónika

Један од ликова у овом роману држао се
правила да не чита књиге писаца од чије смрти није прошло барем тридесет година: „Није
да не могу да поверујем у савремену књижевност. Само нећу да траћим време читајући
књиге које време није освештало. Живот је
кратак.“ Сигурно је да једно књижевно дело
мора да потврди своју вредност и код будућих
читалаца, али постоје такви изузеци попут јапанског писца Харукија Муракамија за кога
можемо већ сад рећи да његова дела спадају у
ред оних свевремених остварења која ће увек
бити актуелна за читање.
„Норвешка шума“ је напопуларнији Муракамијев роман чији је назив асоцијација на
јапански превод песме „Norwegian Wood“ од
Битлса. Помало сетна атмосфера доноси нам
једну обичну љубавну причу, која описана од
стране Муракамија постаје чаробна и непоновљива, а сам аутор улази у ред оних писаца
који знају на најбољи начин да опишу људску
психологију, дилеме, страсти и љубавне односе. Поред свега наведеног, Мураками има и
јединствен стил, занимљиве дијалоге и размишљања, што га издваја од осталих. Роман има
носталгичну и тајанствену позадину, доноси
мотиве губитка, смрти, сексуалности, страха
од стварног света усамљености, посебних карактера који се не уклапају лако. Читаоци који
воле да читају Достојевског, Кафку, лако ће
уронити у свет Харукија Муракамија.
М.М.И.

Karácsonyi meglepetés
az óvodások számára
Tiszaszentmiklóson

Божићно изненађење
за децу из вртића
у Остојићеву

„Ossz szeretetet, bárhova mész”

„Било где да идеш, подели љубав“
Мајка Тереза

Марија Ковач, председница Актива
жена „Орхидеја“ у Остојићеву је већ у својој младости била активан члан Црвеног
крста наше општине. Њена идеја је била
започињање хуманитарне акције у Остојићеву. Чланови Актива жена „Орхидеја“
из Остојићева су поводом божићних празника као поклон малишанима месног
вртића иштрикале 45 шалова. У раду је
учествовало свих 27 чланова удружења.
Оне које нису знале да штрикају донеле
су материјал за ову племениту акцију, док
су остале недељама штрикале поклоне за
малишане. Шарени поклони су на велику
радост деце предати 23. децембра у вртићу. Чланице „Орхидеје“ су радо учествовале и у оним хуманитарним акцијама чији
је покретач била Општина. Председница
актива Марија Ковач каже да се већ сада
припрема план за следећу добровољну
активност, а то је предстојећи Ускрс, када
ће својеручно припремљена изненађења
поново уручити деци у предшколској установи. Њихов рад је за пример и Остојићевчани могу бити поносни на њих!
Диенеш Бригита

Az ajándékozás öröme

Teréz anya

Kovač Marija, a tiszaszentmiklósi Orchidea Női
Aktíva elnökasszonya már fiatal korában is aktív
tagja volt a községben tevékenykedő Vöröskeresztnek, és az ő ötlete alapján született meg, hogy egyesületük humanitárius akciókat kezdeményezzen
Tiszaszentmiklóson.
A tiszaszentmiklósi Orchidea Női Aktíva ügyes
kezű tagjai a helybeli óvoda gyermekei számára karácsonyra 45 sálat készítettek ajándékba. A 27 tagú
szervezet minden tagja aktívan vett részt a munkában.
Akik kötni nem tudtak, azok az anyagot biztosították
a nemes cél érdekében, a többiek pedig több héten keresztül kötötték az ajándékokat a gyermekkert csemetéi számára. Az ajándékok átadására december 23-án
került sor az óvodában. A gyermekek nagy örömmel
fogadták a színes csomagokba zárt meglepetéseket. Az
„orchideások” egyébként a község által kezdeményezett humanitárius akciókban is szívesen vettek részt.
Kovač Marija, elnökasszony elmondta, hogy egyesületük már a következő önkéntes tevékenységét tervezi, amelyre húsvét előtt kerül sor, amellyel úgyszintén
az iskoláskor előtti intézmény gyermekeit szeretnék
meglepni, saját készítésű egyedi ajándékaikkal. Munkájuk példaértékű, amelyre büszkék lehetnek a tiszaszentmiklósiak!
Dienes Brigitta

Лепота даривања

26 csomagot gyűjtöttek
Прикупљено 26 пакетића
a gyerekeknek
за дечије осмехе
„Nem az a fontos, mennyi mindent teszünk, az „Није важно колико радиш, већ је важно
a fontos, mennyi szeretetet fektetünk bele, és колико љубави уносиш у оно што радиш и
колико то дарујеш другима.“ (Мајка Тереза)
mennyit adunk másoknak.” (Teréz anya)
A szanádi Vuk Karadžić ME
művészeti műhelye a karácsonyi és újévi ünnepek előtt egy
nemes akciót szervezett: ajándékokat készítettek és gyűjtöttek a legkisebbeknek. 2013.
12. 20-án a szanádi Művelődési Házban kreatív műhely
keretében újévi díszeket, ikebanákat, különböző ajándékokat készítettek. A művelődési
egyesület legfiatalabb tagjai
vidáman és ügyesen dolgoztak Jasmina Maksimov, Jovana
Đuričin,
Svetlana
Oluški,
Svetozar Jovanov és Branislav
Buš irányításával. Összesen
26 csomagot készítettek, mindegyikkel egy-egy gyereket örvendeztettek meg.
Sajnos, nehéz időket élünk,
amikor sok gyereknek nem
tudnak újévi ajándékot venni.
Ennek az akciónak az volt a
célja, hogy boldog mosolyt varázsoljanak a kisgyerekek arcára. Az ajándékozás öröme a
legnagyobb öröm!
S. Oluški

Пакетићи направљени с љубављу
A szeretettel készített csomagok

Уметничка радионица КУД-а
„Вук Караџић“ из Санада је уочи
божићних и новогодишњих празника организовала племениту акцију прављења и прикупљања пакетића за најмлађе. Акцију, која је
одржана 20.12.2013. године у сали
Дома културе у Санаду пратила је
креативна радионица израде новогодишњих украса, икебана, поклончића. Весела атмосфера испуњена дечијим осмесима и спретним ручицама најмлађих чланова
КУД-а резултирала је дивним исходом. Тога дана је направљено
чак 26 предивних пакетића који
ће некога усрећити. Радионицом
су координирали чланови управе
КУД „Вук Караџић“ Јасмина Максимов, Јована Ђуричин, Светлана
Олушки, Светозар Јованов и Бранислав Буш.
Живимо у веома тешким временима те многа деца остају ускраћена за новогодишњи поклон. Ова
и сличне акције имају за циљ да
им бар мало улепшају празнике и
измаме осмехе. Неизрецива је лепота у даривању!
С. Олушки
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Све већи број заната у нашој општини се суочио са убрзаном
модернизацијом света, па се често налази на самом рубу опстанка.
Представљамо Вам неке од заната који полако изумиру међу
нашим мештанима и занатлије који се труде да до тога не дође.

Mind több mesterség fennmaradása kerül veszélybe.
Bemutatunk néhány mesterséget, melyek lassan kihalnak
és azokat a kisiparosokat, akik azért küzdenek,
hogy minderre ne kerülhessen sor.

Разговор са Ђембер Јаношом, квалификованим зидаром

Beszélgetés a tiszaszentmiklósi Gyömbér János szakképzett kőművessel

Радујем се кад могу да помогнем!

Чика Ђембер Јаника је становник
Остојићева који се већ више од пет
деценија бави грађевинарством.
Без обзира што је већ у пензији и
сада врло радо учествује у вођењу
грађевинских радова, али и у самом
извршавању истих. Признаје да га
рад подмлађује и одржава. Последњих година му је поред градње хоби
постала и земљорадња.
Када Вам се појавила жеља за
градњом? Од кога сте научили
занат?
– Од своје шеснаесте године радим. Ове године пуним 70. Од стрица сам научио занат. Као млад сам
ишао са њим да радим као шегрт.
Трудио сам се да држим темпо са
„учитељем“ и да као добар ђак научим све што се тиче заната. Одласком у пензију сам иза себе оставио
40 година радног стажа.
Колико знам нисте само у Остојићеву градили?
– Да. Радио сам и радим у више
насеља, не само у овој општини.
И данас ме обузме радост и понос
када прођем поред неке куће или
зграде и препознам свој рад. Још
као младић сам пола године провео
у Африци.
Каква је разлика између грађевинарства од пре 50 година и данашње модерне градње?
– Наравно, разлике су огромне.
Данас је помоћу машина много лакше изводити грађевинске радове.
Ипак се радо присећам старих времена. Радили смо са другачијим материјалом, било је теже, али је и то
имало своје чари.
Упркос томе што још увек прихватате радове сви знају да сте
спремни и да помогнете ако Вас
неко замоли за помоћ?
– Врло често ме људи питају за
савет. Не само они који хоће да
граде, већ и неки стручњаци. Врло
радо помажем свима. Понекад је
то само савет, али ако ме замоле
одем и да погледам радове. Трудим се да помогнем најбоље што
могу. Имао сам и доста шегрта
који су добро испекли занат. Већина их се добро снашла.
Шта мислите да ли је зидарство популарно међу омладином
данас?
– Посао зидара је веома тежак.
Овај занат је мање популаран данас међу младима, иако баш као и
сваки други занат има своје лепоте.

Лично се веома радујем ако успем
да саградим кућу баш онако како је
наручилац замислио.
На који од радова сте највише
поносни?
– Највише се поносим својом кућом на којој сам и најмањи детаљ ја
градио. Од водовода до крова.
Да ли сте успели да пренесете
своје знање на некога из
породице?
– Имам два сина. Један од њих се
у слободно време такође бави градњом.
Рад и само рад. Да ли се некад
одмарате или идете на летовање?
– Летовање? Да, веома волим
летовање. Ранијих година сам проводио више недеља на мору. Наравно, и тамо сам радио. Спајао
сам добро са корисним и прихватао
послове на мору. Радио сам и одмарао се.
Ове године славите 70. рођендан. Какви су Вам планови за будућност?
– Мене рад подмлађује и одржава. Своје године још не осећам –
каже чика Јаника скромно. – Желео
бих и даље да радим. У последње
време ми је и земљорадња постала
хоби. Умирује ме тишина природе.
Чика Јаника и у пензији ради не
марећи за године. Његов став према раду би могао бити по(р)ука за
све младе.
Диенеш Бригита

Örömömre szolgál, hogy segíthetek!

Gyömbér Jani bácsi tiszaszentmiklósi lakos, aki már több mint öt évtizede építkezéssel foglalkozik. Nyugdíjasan is szívesen
vesz részt a munkálatok írányításában és
elvégzésében. Vallja, hogy a munka megfiatalítja és élteti. Az utóbbi években azonban
a kőműves munka mellett a földművelés is a
hobbijává vált.
– Mikor alakult ki Önnél a szakma
iránti kedv, és kitől tanulta el?
– Tizenhat éves korom óta dolgozom.
Ebben az évben töltöm be a 70. életévemet.
Nagybátyámtól tanultam a szakmát. Nagyon
fiatalon jártam már vele inasként dolgozni.
Igyekeztem lépést tartani a mesteremmel, és
jó diákként minden részét a szakmának elsajátítani. Nyugdíjba vonulásomkor 40 munkaévet tudhatok a hátam mögött.
– Úgy tudom, nem csak Tiszaszentmiklóson építkezett?
– Igen. Több településen is dolgoztam és
dolgozom, nem csak ebben a községben. Ma
is nagy öröm és büszkeség tölt el, amikor
elmegyek egy-egy ház vagy nagyobb épület
előtt, és a munkámat látom. Fél évet Afrikában is töltöttem még a fiatalságom derekán.
– Milyen különbségeket észlel az 50
évvel ezelőtti építkezési módszerek és
a mai modern kor építkezési eljárásai
között?
– Természetesen óriási különbségek vannak. A mai időkben sokkal könnyebb ezt a
munkát elvégezni a gépesítéssel. Azonban

én nagyon szívesen emlékszem a régmúltra,
megvolt annak is a varázsa. Más anyagokkal dolgoztunk, nehezebben, mégis szívesen
tettük.
– Annak ellenére, hogy Ön is vállal
munkákat, mindenki tudja magáról, hogy
szívesen besegít, ha megkérik rá?
– Gyakran kérnek tőlem tanácsokat. Nemcsak azok, akik építkezni szeretnének, hanem
a szakemberek is. Szívesen segítek mindenkinek. Néha tanácsokkal látom el őket, ha szükség van rám és megkérnek, akkor pedig el is
megyek, és megnézem a munkát. Legjobb
belátásom szerint igyekszem segíteni. Több
inas is kikerült már a kezem alól, akik kiválóan értenek az építkezéshez. Ma már többen
önállóan is megállják a helyüket.
– Mi a véleménye: a kőművesség men�nyire közkedvelt szakma a mai fiatalok
körében?
– Nagyon nehéz egy kőműves munkája.
A mai fiatalság körében kevésbé közkedvelt szakmának számít. Pedig ennek is, mint
minden mesterségnek, megvan a maga szépsége. Személy szerint örülök, hogyha a megrendelő által megálmodott házat meg tudom
építeni.
– Melyik munkájára a legbüszkébb?
– A saját házamra vagyok a legbüszkébb,
amelynek minden kis részletét én építettem
meg. A vízvezetéktől a tetőig.
– A családjában mennyire tudta átadni
a tudását?
– Két fiam van. Az egyik fiam saját maga
is foglalkozik építkezéssel a szabadidejében.
– Munka, munka és munka. Jani bácsi,
szokott-e nyaralni vagy pihenni?
– Nyaralni? Igen, nagyon szeretek. Régebben évente kétszer is több hetet töltöttem
a tengerparton. Természetesen ott is építkeztem. Összekötöttem a kellemeset a hasznossal. Felvállaltam a munkát a tengerparton.
Pihentem is, meg dolgoztam is.
– Ebben az évben a 70. születésnapját
ünnepli. Jövőbeli tervek?
– Engem a munka éltet és fiatalít. A hetven évet még nem érzem magamon - mondja szerényen. Tovább szeretnék dolgozni. Az
utóbbi időkben a fölművelés is a hobbimmá
vált. Megnyugtat a természet csendje.
Jani bácsi korát meghazudtolva él és dolgozik még nyugdíjas napjaiban is. A munkához való hozzáállása pedig okító értékű lehet
minden fiatal számára.
Dienes Brigitta

Хуманитарном акцијом Волонтерског центра прикупљено
преко 200 пакетића за децу наше општине
У оквиру хуманитарне акције Волонтерског центра Чока под називом „Колико љубави може да стане
у једну кутију за ципеле?”, која је
спроведена током децембра 2013.
године, на територији општине
Чока прикупљено је 243 пакетића
за најмлађе и најугроженије становнике наше општине. Пакетићи
су, на велику радост малишана,
подељени од стране волонтера у
периоду од 26. до 31. децембра у
свим насељеним местима на територији општине.
Упркос тешким временима, када
је даривања све мање, становници наше општине показали су, великим одзивом овој акцији, да је
хуманост међу нама и даље врло
присутна. Пратећи идеју самог на-

зива ове акције, наши мештани су у
складу са својим могућностима, показали колико су њихова срца заправо велика. Посредно одговарајући на питање којим је ова акција
вођена, становници наше општине
су пакетиће напунили слаткишима,
играчкама, одећом и другим стварима које су учиниле да радост
празника ове године закуца на што
више врата.
Према изјавама волонтера, који
су учествовали у подели пакетића,
радост деце била је неизмерна.
Истовремено, задовољство које
са собом носи чин даривања учинило је да срећа буде обострана,
што је уједно пружило мотивацију
и снагу за неке будуће, сличне акције. Многа деца су на овај начин,

по први пут осетила дух празничне
радости, а имајући у виду великодушност наших суграђана која је
овом акцијом приказана у пуном
сјају, сигурно је да то неће бити и
последњи пут.
Чланови Волонтерског центра
су се овом приликом још једном захвалили свима који су учествовали
у овој акцији, верујући да ће дечији
осмеси бити довољан знак захвалности за овако диван гест као што
је даривање. „Надамо се да ће ова
акција измамити и ваше осмехе,
доприносећи да и сами проведете
лепе празнике, а вођени овим примером очекујемо да наредне године одзив буде још већи“, поручили
су они.
И. К.

Волонтери поделили пакетиће у Чоки
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Божићна свечаност у Санаду

Православни Божићни обичаји
Време мира и љубави, спасења и праштања, братства и слоге, време радости – једном речју Божић. Сваке године 7. јануара
по јулијанском календару православни верници прослављају Божић, сећање на рођење Исуса Христа.
Божић је празник деце, родитељства и рађања, а верници га
дочекују у храму уз молитву која се одржава или у поноћ или рано
ујутру 7. јануара, у зависности од надлежног пароха. На Божићно јутро домаћица спрема чесницу, у коју ставља новчић, а прва
особа која тог јутра уђе у кућу је положајник, који по општем веровању доноси срећу у домовима.
Велика припрема претходи прослави рођења Исуса Христа и
састоји се од верског и обичајног дела. Верски део припреме чине
пост, молитва, исповест – покајање и Света тајна причеста. Обичајни део почиње три недеље пред Божић празником Детињци који
прате Материце, а затим следе Оци у првој недељи пред Божић.
Другог дана пре једног од најрадоснијег празника обележава
се Туциндан и тада се „туче“ јагње које представља „Божићњар“
или „Печеницу“ и оно се на Бадњи дан врти на ражњу, а једе на
Божић као прва мрсна храна. У старо време „Божићњар“ се није
клао, него се ударао крупицом соли или ушима секире, па отуда
и назив овог празника. У нашим крајевима „Печеница“ је прасе,
јер у зимском периоду нема јагањаца.
Дан уочи Божића, 6.
јануар, зове се Бадњи
дан, а ноћ која следи
Бадње вече. Тог дана
домаћин уноси сламу
у свој дом и ставља
по три ораха, у сваком
ћошку собе. На Бадњи
дан верници у своје домове уносе и Бадњак,
млад цер или храст.
На овим просторима храстово дрво није толико заступљено, па
свештеници организују доношење Бадњака, који касније деле на
вечерњој молитви. Добијени Бадњак најадекватније је одлoжити
поред иконе. Након молитве домаћини дочекују коринђаше који
пригодним песмама честитају Божић, а за узврат добију дар. Овај
дан се назива Бадњи, јер се тог дана и те вечери бди, односно не
спава, већ се дочекује рођење Исуса Христа – Божић.
Порука надлежног пароха у Остојићеву протонамесника Драгана Ђукића свим верницима за Божић јесте Божија заповест
„Љуби ближњега свога, као самога себе!“ – Живимо у заједници
различитих народа, култура и другачије не можемо, него да се
водимо овим речима – рекао је протонамесник.
На Божић православни верници поздрављају се речима „Христос се роди!“, а отпоздрављају са „Ваистину се роди!“
Д. Грбин

У среду, 8. јануара т.г., у организацији Црквене општине Санад, у препуној
сали Дома културе у Санаду уприличена
је свечана Божићна академија. Обичај
приређивања програма и позоришних комада на велике празнике био је „жив“ у
селима Баната до Другог светског рата, а
у Санаду је тај обичај обновљен прошле
године.
У програму су наступали како домаћини тако и гости. Најмлађа група КУД-а
„Вук Караџић” из Санада представила се
Играма и песмом из Шумадије. Певачка
група КУД-а „Свети Сава“ из Чоке развеселила је присутне певањем неколико песама са Косова, а играчи КУД-а „Мокрин“
из Мокрина представили су се Играма из
Поморишја. Ученици основне школе из Санада
учитељице Иване Попов отпевали су божићне
песме, а чланови хора из Санада, рецитатори
и глумци приказали су обичаје за Божић, као
и Вертеп. На крају програма старији хористи
су извели представе „Бадње вече у Банату“

Pravoszláv karácsonyi szokások

A pravoszláv hívők január 7-én ünneplik a karácsonyt. Az ünnepet a templomban imádkozva várják, a misét vagy 6-án éjfélkor
vagy 7-én reggel tartják. A karácsonyi első vendéget különösen nagy
tisztelettel fogadják, mert hitük szerint szerencsét hoz. A karácsonyi
ünnep jellegzetes süteménye a „česnica”, amibe pézérmét is szokás
belesütni. Az ünnepre szokás malacot, esetleg bárányt sütni. Karácsony előtti nap a „Badnji dan”, a szenteste pedig a „Badnje veče”
(virrasztás, várakozás estéje). Ezen a napon a pap a templomban
megszentelt tölgyágat, „badnjak”-ot oszt a híveknek, akik azt otthon
az ikonjuk mellett helyezik el. Hagyomány, hogy ekkor a házigazda
szalmát visz be a szobába, és a szoba minden sarkába három diót
tesz. Az esti imádkozás után várják a kóringyálókat, akik alkalmi
énekekkel kívánnak boldog karácsonyt. A pravoszláv hívők karácsony napján a „Krisztus megszületett!” szavakkal köszönnek,
amire a válasz „Valóban megszületett!”
D. Grbin

Az Önkéntes Központ 200-nál több csomagot gyűjtött
községünk gyerekeinek

A Télapó Tiszaszentmiklósra is
elvitte az ajándékokat
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A csókai Önkéntes Központ 2013
decemberében Mennyi szeretet fér el
egy cipősdobozban? elnevezéssel humanitárius akciót szervezett. Ez alkalommal összesen 243 csomagot gyűjtöttek a rászoruló gyerekek részére.
December 26-a és 31-e között ezeket
a csomagokat szét is osztották községünk településein, a gyermekek nagy
örömére.
Annak ellenére, hogy nehéz időket
élünk, községünk polgárai megmutatták, hogy az emberiesség igenis jellemző rájuk. Azzal, hogy részt vettek
ebben az akcióban, az emberek bebizonyították jószívűségüket. Lehetőségeikhez mérten töltötték meg a
csomagokat édességgel, játékokkal,
ruhaneművel és egyebekkel, lehetővé téve ezzel, hogy az ünnep öröme
minél több ajtón kopogtasson be. Az
önkéntesek elmondták, hogy milyen

boldogan fogadták a gyerekek ezeket
az ajándékokat. Sokan közülük most
élték át először az ünnep örömét. Ezt
látva az önkénteseket is áthatotta az
ajándékozás öröme, osztoztak a gyerekek boldogságában, s ez erőt ad
nekik ahhoz, hogy további hasonló
akciókat tervezzenek. A polgárok idén
mutatott nagylelkűségét látva szinte
biztos, hogy lesznek még hasonlóan
sikeres akciók.
Az Önkéntes Központ tagjai ezúton
szeretnék még egyszer megköszönni
az ajándékokat, a támogatást. Felejthetetlen élmény számukra a megajándékozott gyermekek boldog mosolya.
„Reméljük, hogy akciónk sikerének híre
mindenkit boldoggá tesz, szebbé teszi
az ünnepeinket, és jövőre még többen
vesznek részt az ajándékozásban” –
mondták az önkéntesek.
K. I.

и „Крсна слава у Банату“, а исте су изазвале
много смеха, аплауза и овација.
Академија је уприличена значајном подршком Месне заједнице Санад. Након успешно
изведеног програма домаћини су обећали да ће
и убудуће наставити са сличним подухватима.
С. Олушки

Богојављенско пливање
на Тиси код Санада
Српска православна црквена општина
Санад организује Треће обновљено „Богојављенско пливање за часни крст – Санад
2014.“, које је после паузе дуге седам деценија, поново уприличено пре две године. За
Часни крст пливаће се у недељу 19. јануара
на Богојављење Господње на реци Тиси.
Програмом је предвиђено да се у 9,30 сати
одржи Света Литургија у сеоском православном храму посвећеном Вазнесењу Господњем, одакле ће у 11,30 сати кренути Празнична литургија до плаже на реци Тиси, где ће се
у 12,00 сати пливати за Часни крст. Одважни и
заинтересовани могу се пријавити, а сви пријављени ће бити систематски прегледани од
стране мобилне екипе Дома здравља из Чоке,
пре почетка пливања. Организатори кажу да
су овим догађајем обновили заборављени
обичај, након паузе од седамдесет година и
да се тиме одужују прецима и остављају завет
потомцима. Заинтересовани пливачи могу да
се пријаве организаторима на број телефона:
064/39-74-168 или 064/80-03-187. Н.Колунџија

Мирјан Арнуш победник првог обновљеног
пливања за Часни крст на Тиси код Санада
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tak, melyik útvonalon haladjanak
tovább. A vadászat során a közeli
etetőhelyeket is ellenőrzik, és fiNyúlvadászaton Egyházaskéren
gyelemmel kísérik, hogyan fogy
A nyúl vadászata valamennyi apróvadfajé közül talán a legfárasztóbb, hiszen igazán az élelemhalom. Fehér Ferenc imeredményesen hajtóvadászaton lehet nyúlra lőni. Az ilyen nyúlvadászatokon a vadászok és már tizenöt éve tölti be a fővadász
a hajtók kör- vagy U alakban fogják közre a területrészeket, s ahogy szűkül a hajtás, úgy felelősségteljes tisztségét, akinek
próbálják az őszi mélyszántás félméteres barázdái, vagy a leszántatlan kukoricatarló takarása feladata a vadászat megszervezéközül a nyulat kiugrasztani és puskavégre kapni. A november-decemberi időjárás sokszor se, levezetése: „Mivel az elődök
megtréfálja a vadászokat, és a reggel még oly fagyos, kemény földön induló hajtás egy-két között nem volt vadász, én már
óra elteltével sárdagasztássá válik, ezért bizonyos fizikai felkésültséget és kitartást igényel.
nem voltam fiatal, amikor elkezdtem vadászni. Ennek ellenére,
amikor kineveztek a tisztségre, én
elvállaltam és igyekeztem megfelelni. A legfontosabb a biztonság.
Minden vadászat előtt elmondom
a vadászat folyamatát, és a biztonságos fegyverkezelési szabályokat, melyek az itteni vadászoknak
jól ismertek, mégis fontosnak tartom felhívni a figyelmüket. A mai
vadászattal elégedett vagyok a
körülményeket figyelembe véve,
hiszen minden az előírásoknak
megfelelően folyt, és ráadásul
még minden vadászpuskára jutott
egy nyúl is.” A beszélgetésekből
világossá vált, hogy az utóbbi
években tetemesen lecsökkent a
nyúlállomány ezen a területen is,
hiszen az időjárás nem kedvezett
a nyulak szaporodásának évekre
visszamenőleg, és ez érezteti a haПоложена дивљач се украшава лиснатим гранама
tását. Fehér Ferenc: „Az elnökség
A teríték ünnepélyességét levágott lombos ágakkal díszítik
nagy hangsúlyt fektet a vadálloA vasárnap vadászszemmel nézve egész
A fővadász hangjelzésének hallatára a mány gondozására, az etetésére, és a mamást jelent, mint másoknak. Számukra a vadászok félkörbe rendeződnek, és várják gaslesek karbantartására is. Az idén is négy
hét utolsó napja nem a pihenésé, ellen- az egyesület elnökének, és a fővadásznak
kezőleg. Kora reggel útnak indulnak, az az utasításait. Az eligazításon elhangzik a
ember leghűségesebb barátjával, és a va- vadászat menete, valamint a biztonságot
dászház udvarán gyülekeznek, legalábbis szolgáló fegyverkezelési szabályok betartáEgyházaskéren. Mindenkit izgalommal tölt sára hívják fel mindenki figyelmét. Ezen a
el a várakozás, hogy mit tartogat számuk- délelőttön 22 vadász, négy vadásznövendék
ra ez a délelőtt. Visszaemlékeznek korábbi és néhány vidáman szaladgáló vadászkutya
vasárnapokra, és latolgatják, vajon az adott indult ki a terepre. A ködös idő, és a nehenap időjárási körülményei mennyiben lesz- zített terepviszonyok ellenére, jó hangulatnek segítségükre a nap folyamán. A méltán ban, kellemes társalgás mellett telt a vadáhíres egyházaskéri vadászotthon udvarán szat, ahol mindenki örült a másik a sikerémeglepődve tapasztaltam azt, hogy nem nek, és egymást biztatva haladtak a követcsupán felnőttek, de gyerekek, vadásznö- kező területre. A fővadász minden kör után
vendékek is készülődnek, és figyelemmel pontosan vezette, kinek hány állat került a
puskacsöve elé, és további utasításokat kapkísérik az előkészületeket.

Egy vasárnap vadászszemmel

helyen nagy mennyiségben helyeztünk ki
hereszénát, fűszénát, répaszeleteket, kukoricát és kősót, valamint további tíz kisebb
etetőhelyet alalkítottunk ki a vadak számára.” A vadászat után, a tanyán finom ebéd
mellett beszélik meg a nap eseményeit, valamint az aktuális történéseket. Itt beszélgettem Basa Gáborral, aki a vadásznövendékek mentora itt Egyházaskéren.
„Három évvel ezelőtt vetettem fel az ötletet az elnökség ülésén, hogy toborozzunk
gyerekeket, akiket érdekel a vadászat, és
rendszeresen tanítsuk őket, neveljük ki az
utánpótlást. Az elnökség határozata alapján
élvállaltam azt, hogy kidoglozom a tervet,
amely szerint a munkát szeretném végezni,
megkeresem a törvényes alapokat, amelyekre építhetjük a munkát. Jelenleg tizenkét növendékünk van, a legfiatalabb 8 éves,
és van köztük két lány is. Egész éven át foglalkozunk velük, megismerkednek a vadakkal melyek ezen a területen előfordulnak,
a vadászat alapjaival, szabályaival, részt
vesznek a munkaakciókon, és így folyamatosan felkészülnek a vadász vizsgára is.”
Az egyházaskéri vadászokról példát vehetünk, több tekintetben is. Kivívják az elismeréseket nem csupán azért a barátságos
környezetnek a kialakításáért, amelyet a vadásztanyán kiépítettek, hanem atekintetben
is, hogy ilyen szervezett formában tudatosan nevelik, tanítják az utánpótlást. A vadászat után terítéket készítenek, tisztelve a hagyományokat, és természetesen az elejtett
vadakat, amely szintén egy olyan tevékenység, amelynek csak kevés helyen lehetünk
szemtanúi.
H.N.
Једно од места за храњење

Az egyik etetőhelynél

Храњење дивљачи у зимском периоду
Бити ловац не значи само ићи у лов и че- Свака секција је дужна да за
кати дивљач на нишану оружја, обавезе и
зимску прехрану дивљачи
одговорности једног ловца далеко су веће.
обезбеди:
Брига о дивљим животињама посебно до15.000 килограма зрнасте хране
лази до изражаја у зимском периоду, када
3.200 килограма кабасте хране
су извори хране у природи знатно смањени.
2.000 килограма концентрата
Чланови Ловачког удружења „Дропља“
за фазанчиће
из Чоке сваке године удружују се у групе од
1.000 килограма соли
по три ловца и свака група мора да направи по једну хранилицу за ситну дивљач, а Ловишта удружења располажу са:
три групе заједно по једну хранилицу за
70 хранилица за крупну дивљач
високу дивљач. Председник ЛУ „Дропља“
136 хранилица за ниску дивљач
Милан Дражић рекао је да су ловци били
2 хранилице за дивље свиње
у обавези да до краја новембра направе
18 солишта
хранилице. – До сада су већ све храни36 појилишта
лице направљене и снабдевене храном.
Имамо и комисију која контролише постављање хранилица – рекао је председник.
Осим исхране, чланови Ловачког удружења прате узгој и прираст дивљачи, организују лов на штеточине.
У ловиштима „Дропље“ треХранилица за високу дивљач
нутно опада број фазана и зечева. Према речима председника ЛУ могући узроци су хемија, врућине, вода. Тренутно
се анализирају неки од одстрељених зечева, како би се
утврдио тачан узрок. – Што се
тиче нас, све смо урадили како
треба. Чекамо резултате да
видимо шта се дешава – рекао је Милан Дражић. Један
од могућих узрока је и недавно
појављивање шакала у ловиштима свих секција ловачког
удружења.
Д. Грбин

Један недељни дан у очима ловца
Лов на зечеве у Врбици

У односу на другу ситну дивљач, лов
на зечеве изискује највећи напор ловаца, поготово у овом касном јесењем и
раном зимском периоду, када после јутарњих мразева земља постаје лепљиво блато. Зечеви се гоне кружно или у
облику слова „у“, како би се истерали из
својих скровишта, а за све то је потребна добра физичка кондиција.
Један недељни дан у очима ловца
има сасвим дуго значење него код већине других људи. Последњи дан у седмици није дан за одмор. Напротив, тада се
рано ујутро, бар по обичају у наделеко
познатом и лепом домаћинству ловачког дома у Врбици, скупљају ловци, њих
22, четири ловачка приправника и њихови разиграни пратиоци, ловачки пси.
Разговара се о прошлим догађајима, са
нестрпљењем очекује шта ће бити тог
дана. На позив главног ловца формира
се полукруг и слушају се инструкције о
територији, начину лова, распореду група, са посебним освртом на безбедносне мере приликом коришћења оружја.
Фехер Ференц је већ 15 година главни
ловац, који је одговоран за организацију
лова. - „Касно сам почео да се бавим ловом и први сам ловац у својој породици.
Као најважније, увек истичем безбедност у лову и начин на који ће се лов

одвијати. С обзиром на околности, задовољан сам данашњим ловом и уловом.
На сваку пушку припао је по један зец.“
Неповољни временски услови протеклих година значајно су утицали на размножавање зечије дивљачи каже Фехер
Ференц и додаје: - „Председништво
друштва улаже велике напоре да би сачувало ловно подручје и дивљач. Ове
године смо на четири места у великим
количинама допремили сено детелине,
ливадско сено, брикетиране коцке соли,
кукуруз, репин резанац“. Након укусног
ручка разговарала сам са Баша Габором, ментором ловачког подмлатка.
- „Идеја је „рођена“ пре три године,
а председништво је прихватило па сам
започео израду плана и програма по
законским основама. Могу рећи да смо
успешни. Моментално имамо дванаесторо младих, најмлађи има 8 година, а
међу њима су и две девојчице. Долазе
на радне акције, уче се правилима лова,
упознају дивљач и припремају за ловачки испит.“
Врбички ловци могу послужити као
пример многима. Имају диван дом и околину, организовано и наменски обучавају и негују будући подмладак. На крају
лова се уз поштовање традиције одаје
почаст уловљеној дивљачи.
Х.Н.

2014. január

Успешно завршен
пројекат
„Ми смо OK“

Пројекат „Ми смо ок“ одобрен од стране Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију
успешно је завршен дана 9.12.2013. године након три месеца трајања. Циљ пројекта био је пружање подршке и помоћи младима са
поремећајима у
понашању да развијају конструктивне одговоре на
животне тешкоће,
развој социјалних
вештина, прихватање себе и других и преузимање
одговорности за
себе и своје односе. У рад клуба
било је укључено
16 младих, узраста од 12 до 18 година, са целе територије општине Чока.
У оквиру клуба реализовано је девет радионица различитог едукативног садржаја, између осталог посета теретане у
Чоки, где је младима уз стручну подршку
инструктора приближен начин вежбања
и здрави стилови живота, потом интернетска радионица у просторији Културнообразовног центра Чока, где су млади
имали прилику да раде на рачунарима и
науче нешто ново из света информационих технологија. На последњој радионици
је уприличена подела новогодишњих поклона младима и затварање овог циклуса
клуба. Центар за социјални рад за општину Чока ће и у наредном периоду пратити
и аплицирати на конкурсе за младе, а све
у циљу наставка рада овог клуба, који је
заједно са његовим водитељима допринео смањивању прекршајних и кривичних
дела младих, њиховој интеграцији и већем активном учешћу у друштву.
Ардала Тамара
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Sikeresen befejeződött a
„Velünk minden OK”
elnevezésű projektum

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai
és Demográfiai Titkárság által jóváhagyott Velünk
minden OK elnevezésű projektum három hónap
után, 2013.12.09-én sikeresen befejeződött. A
projektum célja a viselkedési zavarokkal küzdő
fiatalok megsegítése és támogatása, hogy le
tudják küzdeni a
nehéz életkörülményeikből fakadó viselkedési
zavaraikat, hogy
el tudják fogadni
önmagukat
és a környezetükben
élőket,
hogy
tetteikért
vállalni tudják a
felelősséget. A
klub munkájával
Csóka község területéről tizenhat
12-18 év közötti fiatalt öleltek fel. A klubon belül
kilenc különféle oktató-nevelői műhelymunkát
valósítottak meg, melyek keretében a fiatalok látogathatták a csókai edzőtermet, ahol szakemberek segítségével az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket elsajátíthatták. A Művelődési és Oktatási Központ helyiségeiben az internet
és a számítógép használatával ismerkedhettek
és gyakorolhatták azt. Az utolsó műhelymunka
alkalmával ezeknek a fiataloknak újévi csomagokat osztottak, és a klub tevékenységében lezárták ezt a fejezetet.
Csóka község Szociális Munkaügyi Központja az elkövetkező időszakban is kísérni
fogja, és nagy hangsúlyt fog fektetni a fiatalokkal kapcsolatos pályázatokra, annak érdekében, hogy e klub munkája folytatódhasson,
amely az itt dolgozók segítségével nagyban
hozzájárult a fiatalok által elkövetett szabálysértések és bűncselekmények csökkenéséhez, a beilleszkedésükhöz és a közösségben
való aktívabb tevékenységükhöz.
Ardala Tamara

Одржана представа „Знањем до енергије“
у три основне школе у нашој општини
Пројекат „Знањем до енергије“ који је добио финансијску подршку
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине почео је
са реализацијом 16. октобра 2013. године. Удружење грађана „Развој села
– РАСЕЛ“, које је конкурисало и добило средства за овај пројекат је у сарадњи са ОШ „Јован Поповић“ из Чоке, која је обезбедила простор за пробе и
Волонтерским центром Чока, чији волонтери су учествовали у представи, организовало је приказивање интерактивне позоришне представе о обновљивим изворима енергије у три основне школе на територији општине Чока.
Представе су одржане у основним школама „Серво Михаљ“ у Падеју, „Др
Тихомир Остојић“ у Остојићеву, „Јован Поповић“ у Чоки и издвојеном одељењу у Санаду. Предузеће „Strаwberry energy” из Београда помогло је куповину
мини соларног пуњача за мобилне телефоне, који је представљен деци у овим
школама. Овим пројектом укупно је обухваћено 564 детета од
првог до четвртог разреда основне школе.
Циљ пројекта била је
едукација ове деце о
обновљивим изворима енергије као што
су ветар, вода и сунце, као и упознавање
деце о могућностима употребе ових извора енергије кроз осмишљену позоришну представу.
Координатор овог пројекта Јасмина Мијић изјавила је: „Веома је битно
подизање свести деце и родитеља у очувању животне средине, спречавању
загађивања, као и о могућностима употребе онога што нам је природа дала
без последица по њу“.
У реализацији представе учествовали су и Сања Радин, стручни сарадник
на пројекту, Владимир Штеванов, координатор Волонтерског центра у Чоки,
Далиборка Тењовић, сарадник у Волонтерском центру, Никола Попов, представник глумачке секције КУД „Свети Сава“ из Чоке, као и волонтери Волонтерског
центра Чока: Марко Петровић, Божидар Драшковић, Алекса Јанковић, Михаљ
Катона, Исидора Мишковић, Наташа Максић и Наташа Надрљански.
По завршетку пројекта, Удружење грађана „Развој села – РАСЕЛ“ наставиће да се бави питањима која се тичу екологије и очувања животне средине. У власништву овог удружења остаје и мини соларни пуњач за мобилне
телефоне који ће бити изложен на свим манифестацијама и јавним скуповима где ово удружење буде учествовало. Преко Волонтерског центра Чока
наставиће се ширење свести о очувању животне средине код деце путем
обележавања важних датума и сличним акцијама, као и ширење свести о
предностима рециклаже која је постала вид финансирања омладинских акција у оквиру Волонтерског центра.
Д. Тењовић

Tudással az energiáig

Два нова удружења пољопривредника у општини Чока
Два нова пољопривредна удружења у процесу су формирања у општини Чока. Пољопривредници у Падеју оснивају Удружење пољопривредника „Падеј“, док се у Остојићеву конституише Удружење „Остојићево“. Чланови оба удружења суочавају се са сличним проблемима, а окупили су се са заједничким циљем да побољшају пољопривредну производњу.
Планиране активности и једног и другог удружења укључују организовање предавања
и стручног усавршавања како би се пољопривредници едуковали и добили још неке информације о томе како да од свог рада имају што већи принос и приход. „Остојићево“ ће
покушати да иницира груписање државне земље, а председник тог удружења Радован
Будовалчев рекао је да им је циљ да удружење прерасте у задругу. – План је да оснујемо
задругу у којој ће сваки пољопривредник да добије повољније инпуте и да своју робу пласира по што бољој цени – рекао је Будовалчев. Удружење је већ учествовало у санирању
атарских путева, а један од циљева јесте и набавка репроматеријала по нижој цени заједничком куповином веће количине.
Један од главних циљева „Падеја“ јесте могућност сваког пољопривредника да праведно учествује на лицитацији државне земље. – Удружујемо се како би што више њих могло
да користи ту земљу и самим тим да унапреди своју пољопривредну производњу, што
доводи до веће зараде – рекао је председник тог удружења Бранислав Угреновић. Осим
тога планиране активности удружења подразумевају и изградњу отресишта за тракторе
како не би наносили блато на јавне путеве, али и равнање атарских путева.
У Падеју и Остојићеву пољопривредници се суочавају са неколико проблема од којих
су најзначајнији проблеми застареле механизације, ситни поседи, као и лош квалитет
земљишта.
Д. Грбин

Két új mezőgazdasági egyesület alakul a községben

Csóka községben két új mezőgazdasági egyesület megalakulása van folyamatban, az egyik Padén,
a másik Tiszaszentmiklóson. Az egyesület tagjai hasonló problémákkal küzdenek, egyesülésük célja
a mezőgazdasági termelők helyzetének javítása. Mindkét egyesület terveiben előadások szervezése, a
mezőgazdasági termelők továbbképzése, a fontos tudnivalók mielőbbi közzététele is szerepel.
A tiszaszentmiklósi egyesület az állami földek csoportosítását kezdeményezi. Radovan
Budovalčev, az egyesület elnöke elmondta, hogy szeretnék, ha egyesületük idővel szövetkezetté
alakulna. Ez lehetővé tenné termékeik jobb áron történő eladását, és az újratermelési alapanyagok
kedvezőbb áron történő beszerzését. Az egyesület tagjai részt vettek a dűlőutak rendbetételében.
A padéi egyesület tagjai azt szeretnék elérni, hogy minden mezőgazdasági termelő egyenlő esél�lyel pályázhasson állami földek bérbevételére. Branislav Ugrenović elnök szerint fontos, hogy minél
többen minél nagyobb földterületen gazdálkodjanak, így nagyobb lesz a jövedelmük. Az egyesület
terveiben szerepel rázóutak építése is, hogy a traktorok ne hordják rá a sarat a közutakra. Ez mellett
a dűlőutak karbantartása is fontos feladat.
A padéi és a tiszaszentmiklósi termelőknek is közös gondjaik vannak, ezek között legjelentősebbek az elöregedett gépállomány, az elaprózott birtokok és a termőföld gyenge minősége.
D. Grbin

2013. október 16-án megkezdődött
a Tartományi Energetikai és Ásványi
Nyersanyagügyi Titkárság által támogatott Tudással az energiáig elnevezésű projekt megvalósítása. A projekttel a
RASEL Falufejlesztő Egyesület pályázott, a kivitelezésében a csókai Önkéntes
Központ aktivistái vettek részt. Ez egy
interaktív színházi előadás a megújuló
energiaforrásokról, melynek próbáit a
csókai általános iskolában tartották.
A projekt 564 gyereket érintett, az általános iskolák 1-4. osztályos tanulóit. Célja
megismertetni a diákokkal a megújuló energiaforrásokat, mint a szél, a nap, a víz. Ezek
felhasználásáról szólt az előadás, melyet
a padéi, a tiszaszentmiklósi, a csókai és a
szanádi általános iskolában mutattak be.
A belgrádi Stroberry energy cég segítségével sikerült megvásárolni egy napelemes mini mobiltelefon-töltőt, ezt is
megismerhették a diákok.
Jasmina Mijić, a projekt koordinátora
kijelentette, hogy a gyerekekben és a szülőkben is tudatosítani kell a környezetszennyezés elleni küzdelem és a környe-

zetvédelem fontosságát, és fel kell hívni
a figyelmet a természet adta lehetőségek
kihasználására.
Az előadás megvalósításában részt
vettek: Sanja Radin szakmunkatárs,
Vladimir Števanov, az Önkéntes Központ koordinátora, Daliborka Tenjović,
a központ munkatársa, Nikola Popov, a
Sveti Sava ME színjátszó csoportjának
tagja, valamint Marko Petrović, Božidar
Drašković, Aleksa Janković, Katona Mihály, Isidora Miškovic, Nataša Maksić és
Nataša Nadrljanski, az Önkéntes Központ aktivistái.
A RASEL Falufejlesztő Egyesület e
projekt befejezte után is foglalkozni fog
az ökológiát és a környezetvédelmet érintő kérdésekkel. A tulajdonukban maradó
napelemes töltőt kiállítják majd minden
rendezvényen, ahol megjelennek. Az Önkéntes Központ is különböző akciókkal
hívja fel a figyelmet a környezetvédelemre és a hulladékok újrahasznosítására. Ez
utóbbival pénzt is tudnak szerezni újabb
ifjúsági akciók finanszírozására.
D. Tenjović
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Испратили смо
наше пензионере

Пред сам крај ове 2013. године, ми, чланови колектива Дома здравља у Чоки имали смо
прилику и част да обележимо одлазак пет наших радника у пензију. Одлазак у пензију је важан моменат у животу човека. Од тада се отварају неке нове капије које до тада нису постојале или су биле чврсто забрављене, а кључ за
ту браву су године и године вредног рада.
То најбоље знају Бранко Мишковић, Олах
Катица, Бари Иренка, Лацко Маргитка и Фодор
Ференц, који су се на пригодан начин опростили од нас. Магистар Бранко Мишковић нам се
обратио у име свих одлазећих у пензију веома
лепим и дирљивим говором. Говорећи о времену проведеном у Дому здравља, осврнуо се
на тешке и лепе тренутке, много рада, на проблеме и њихово решавање, али и савете најмлађим и свима нама како да и даље будемо
вредни, радни, стрпљиви. Све то је искрало и
по неку сузу и искрен, топао аплауз. Директор
Дома здравља др Ибоја Леваи захвалила се на
свему што су пружили током свог радног века
бројним пацијентима уз речи да је било лепо
сарађивати и дружити се са њима.
Уследиле су честитке свих нас, песма, смех,
пуно лепих жеља упућених одлазећим у пензију, уз подигнуте чаше и пуну трпезу.
За нашег Бранка, Катицу, Иренку, Маргитку
и Ферику, наше драге сараднике и пријатеље,
врата Дома здравља увек су отворена, уз жељу
да нам дођу као знанци и пријатељи, а не као
пацијенти.
Пожелимо им добро здравље и срећне
пензионерске дане.
Чпајаковић др Освит

Közvetlenül a 2013-as év vége előtt, a csókai Egészségház kollektívájának abban a megtiszteltetésben volt
része, hogy öt dolgozójának nyugdíjba vonulását ünnepelhette meg. A nyugdíjba vonulás fontos pillanat az ember életében. Attól a perctől olyan kapuk nyílnak meg,
melyek addig nem léteztek, vagy szigorúan tilosak voltak, és zárjukhoz a kulcsot az életkor és a szorgalmasan
ledolgozott munkaévek adják.
Ezt legjobban tudják Branko Mišković, Oláh Katalin,
Bari Irénke, Lackó Margitka és Fodor Ferenc, akik megfelelő módon búcsúztak el tőlünk. A nyugdíjba vonulók
nevében, magiszter Branko Mišković igen szép, megindító beszéddel szólt a közösség tagjaihoz. Az Egészségházban eltöltött időszakra emlékezve kitért a nehéz és
szép pillanatokra is, a sok munkára, a nehézségekre és
azok megoldására, de tanácsokat is adott a legfiatalabbaknak és mindannyiunknak, hogyan legyünk továbbra
is szorgalmasak, munkabírók és türelmesek. E megható
pillanatok néhány könnycseppet is előcsaltak, és őszinte,
meleg tapsra késztették a hallgatókat. Az Egészségház
igazgatónője, Dr. Lévai Ibolya a nyugdíjba vonulóknak
megköszönte mindazt, amit a szolgálati idejük alatt nyújtottak számos páciensnek, és elmondta még, hogy jó volt
velük együtt dolgozni és barátkozni.
Ezt követték a közösség tagjainak jókívánságai a
nyugdíjba vonulók számára, sok nevetés, koccintás és jó
harapnivaló mellett.
Kedves barátaink és munkatársaink: Branko, Katica,
Irénke, Margitka és Ferenc számára az Egészségház ajtaja mindig nyitva áll, azzal a kívánsággal, hogy ismerős
és barátként jöjjenek el hozzánk és ne, mint páciensek.
Kívánunk Nekik jó egészséget és boldog nyugdíjas
napokat!
Dr. Čpajaković Osvit

A Szociális Központ dolgozói
az asszertív viselkedésről szóló
tanfolyamon vettek részt

2013 decemberében a csókai Szociális Központ dolgozói az
asszertív viselkedésről szóló tanfolyamon vettek részt.
Életünk tele van stresszes helyzetekkel. Sokszor nem vagyunk
tisztában azzal, hogy mennyire oldhatjuk ezeket a helyzeteket, ha
véleményünket finoman, körültekintően (asszertív módon) adjuk
mások tudtára, vigyázva, hogy ne sértsük meg beszélgetőtársainkat. A munkahelyen, de az élet más területein is az emberek közti
kommunikáció lehet sikeres és
Az asszertivitás a gondo- hatékony, de végzetes is. Ezért
latok, érzelmek és véle- fontos, hogy a dolgozók továbbmények nyílt, őszinte és fejlesszék az asszertív viselkeegyértelmű kifejezése má- dési módot, különösen akkor, ha
sok jogainak tiszteletben közintézményekben dolgoznak,
tartásával.
Egyszerűbben amilyen a Szociális Központ is.
A képzés négyszeri találkofogalmazva asszertív az az
ember, aki harcol a jogaiért, zásból állt, ezeken megismerde nem veszélyezteti mások kedtek az asszertivitás fogalmájogait. A következő mondat val és gyakorlati alkalmazásáegy egyszerű (bolti) példa nak formáival. Gyakorolták az
az asszertivitás érzékelteté- olyan stresszhelyzetek feloldásére: „Nem kérek rágót, a sát, amelyekbe munkatársaikkal vagy ügyfeleikkel kerülhetvisszajáró pénzt kérem.”
nek. A tanfolyam befejeztével a
résztvevők tanúsítványt kaptak az asszertív tréning elvégzéséről.
A Szociális Központ nagy figyelmet fordít szolgáltatásai minőségének javítására, dolgozóinak továbbképzésére, és arra, hogy
minden igényt a lehető legmagasabb szinten elégítsenek ki.
D. Tenjović

Учесници обуке о асертивном понашању

A tanfolyam résztvevői

Kikísértük
nyugdíjasainkat

Запослени
у Организационој
јединици Центра
за социјални рад
прошли обуку
о асертивном понашању

У децембру 2013. године запослени
у Организационој јединици (ОЈ) Центра
за социјални рад похађали су обуку о
асертивном понашању.
Живот носи многе стресне ситуације,
нисмо ни свесни колико можемо постићи уколико на леп (асертиван) начин изразимо своје мишљење, а да при томе
не повредимо свог саговорника. Како
у послу тако и у животу начин на који
људи комуницирају може бити веома
ефикасан и продуктиван, а исто толико
и погубан. Зато је битно да запослени
усавршавају вештине асертивног понашања, поготово уколико раде у јавним
институцијама као што је Центар за социјални рад.
Током четири сусрета запослени су
на обуци, поред теоријског дела о појму асертивности и видовима примене у пракси, могли да вежбају начине
превазилажења стресних ситуација и
комуникације, како са колегама тако и
са корисницима услуга Центра за социјални рад. Битно је напоменути да су
након обуке учесници добили сертификат о завршеном асертивном тренингу.
Центар за социјални рад на овај начин
стално утиче на побољшање квалитета
својих услуга, стручно усавршава своје
запослене како би услуге које они пружају биле на највећем могућем нивоу и
како би корисници били задовољни.
Д. Тењовић
Појам асертивности представља изражавање мисли, осећања и уверења на директан, искрен и адекватан
начин уз уважавање права других
људи. Једноставније речено, асертиван човек је онај који се бори за своја
права, без истовременог угрожавања
права других. Представљена кроз
једноставан пример, асертивност би
се најбоље могла описати реченицом: „Нећу жваку, хоћу кусур“.

јануар 2014.
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Мини интервју са Жарком Јокановићем,
аутором књиге
„Јованка Броз, мој живот, моја истина”
Промоција књиге „Јованка Броз, мој живот, моја истина” одржана је 27. децембра 2013. године у препуној сали
медија центра у ОШ „Јован Поповић” Чока, а о делу су
говорили аутор Жарко Јокановић и др Милан Милеуснић,
док је одломке читала драмска уметница Милица Милша.
Подсетимо
укратко,
Организација и помоћ
прва дама некадашње
Југославије опчињава- Представљање књиге „Јола је домаћу и светску ванка Броз, мој живот, моја
јавност пленећи својом истина” одржано је у органираскошном лепотом, до- зацији Удружења за развој
стојанственим држањем, села „Расел“ Чока и предочаравајућим осмехом седника Игора Илића. Прои препознатљивом пун- моцију су помогли представђом, увек елегантна и ници ОШ „Јован Поповић”,
пре свих директорка Јулијабеспрекорно дотерана.
Пред крај живота ње- на Багдал, као и покрајински
ног супруга Јосипа Броза посланик Предраг Мијић.
Тита насилно је одвојена
од њега, а после његове смрти постаје најпрогоњенија
жена на просторима бивше Југославије. О њеним заслугама било је забрањено говорити, док су се о њој перфидно
пласирали најмонструозније лажи.
У краћем интервјуу за „Чоканску хронику“ аутор једине
ауторизоване исповести Јованке Броз Жарко Јокановић
каже да она није била онаква каквом су је покушали представљати њени противници.

„Бог ми је дао диван живот поред Тита. Али, колико година ми је било лепо – још више година сам била прогоњена,
мучена и злостављана” – повериће му се Јованка Броз.
На ове речи Јокановић има недвосмислен коментар:
– Читав један систем, са свим својим механизмима
моћи уротио се против једне беспомоћне жене. Бестидно безакоње и насиље којем је изложена, ући ће у анале
бешчашћа и срама једне државе!
Од најаве ове драгоцене исповести, која је месецима пре штампања узбуркала духове на овим просторима, у јавности је провејавало питање како су сарадња и пријатељство Вас и Јованке Броз започели?
– Са Јованком Броз ступио
сам у контакт 2005. године са
Дружење
После промоције Јо- жељом да јој помогнем. Имакановић је, наравно, ли смо заједничке пријатеље,
потписивао књигу, а па је можда то пресудило да
дружење гостију и до- има поверења у мене и да ми
маћина настављено је у отворено и без зазора исприча
опуштеној атмосфери у многе детаље из свога живота.
Били сте међу реткима
оближњој типичној војсведок њених патњи?
вођанској кафани.
– Знао сам да живи у страшним условима, али прича коју сам чуо од ње била је још
драстичнија и драматичнија. Била је заточена у кући која
је прокишњавала и није имала грејања, без здравствене
књижице и личних докумената. Замолио сам министра Расима Љајића да јој се помогне и он је учинио први корак ...
Ви сте, дакле, својим чином решили да ту неправду
према Јованки Броз макар делимично исправите?
– Недавно, након последње провале у кућу у којој је
живела, а из које су, између осталог, украдене и њене
забелешке и преписка са државним, партијским и војним
врхом, рекао сам јој да бих објавио то о чему ми је свих
ових година причала, јер сматрам да је за историју изузетно важно да се чује и њена верзија приче, а не само прича
њених прогонитеља.
Претпостављам да Вам је било важно да се то учини док је она жива, да би се избегла било каква манипулација?
– Да, управо тако. Пристала је, али је нагласила: „За
мене је јако важно, ако бисте нешто писали, да то буде
баш онако како сам рекла. Ако се нешто из једног контекста извуче, онда то изгуби значење”. Зато сам сваку
изговорену реч Јованке Броз дословце пренео, јер она заслужује да се коначно чује и њена реч. Без цензуре!
Манда Вуковић

2014. január

Одржане обуке
за пружаоце
геронто услуга

Ангажовано особље за пружање услуге
помоћ и нега у кући: геронтодомаћице, геронтодомаћини и геронтонеговатељице су током
новембра и децембра прошли обуку за геронто услуге. Обуку је извршила акредитована
кућа „Знање“ из Земуна.
Обука се састојала из теоријског и практичног дела за геронтодомаћице, геронтодомаћине и неговатељице, а одржана је у просторијама Организационе јединице Центра
за социјални рад. У оквиру ове обуке запослени су учили о активностима које се тичу
ангажовања на терену као што су: пружање
прве помоћи, мерење крвног притиска и нивоа шећера у крви, одржавање просторија корисника, помоћ у одржавању личне хигијене
корисника, оржавања зеленила у дворишту,
коришћења алата и прибора за земљане радове, руковање котловима за грејање, чишћење запушених канала, као и отклањање свих
кварова на инсталацијама, било да су електричне, водоводне или друге врсте.
Након завршетка обуке, они су полагали
испите за проверу стручне оспособљености
за рад са корисницима геронто услуга и веома успешно завршили ову проверу.
Континуирано усавршавање практичних и
теоријских знања је предуслов за унапређење квалитета пружања услуга за наше најстарије суграђане.
Д. Тењовић

Tanfolyamot tartottak
a gerontológiai
szolgáltatások
végzőinek

A csókai Szociális Központ novemberben a
gerontológiai szolgáltatásokat végző dolgozói
számára kétnapos képzést tartott. A tanfolyamot, amely elméleti és gyakorlati részből állt,
a Szociális Központ épületében tartották, ezen
geronto-háziasszonyok, geronto-gondnokok és
ápolók vettek részt. A képzés felölelte mindazokat a tevékenységeket, amelyeket a dolgozóknak a terepen végezniük kell: elsősegélynyújtás,
vérnyomás- és vércukorszint-mérés, az ápoltak
személyi és környezeti higiéniájának fenntartása, az udvarok karbantartása, különböző szerszámok használata, fűtőrendszerek kezelése,
elektromos- és vízvezetékek javítása stb.
A tanfolyam befejeztével a résztvevőknek vizsgázniuk kellett a tanultakból. Ez
mindannyiójuknak jól sikerült. Mindenki tanúsítványt kapott arról, hogy képzett gondozó.
A csókai Szociális Központ ezzel is igazolta,
hogy törődik a rászorulókkal, a saját munkatársaival, és azok munkájának minőségével.
D. Tenjović
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Када се прашина и коњска длака увуку под кожу
Молидбени доручак код др Србе Петрова у Санаду

Др Србу Петрова, оралног хирурга, који са још два ма и љутим папричицама, а грло се дезинфикује ракичлана породице држи стоматолошку поликлинику јом од медених санадских шљива, кајсијевачом и дру„Петров“ у Новом Саду, викедном ћете ретко успети гим жестинама. За добар штимунг брине се оркестар,
да пронађете у Новом Саду, јер скоро сваки проводи а радо виђен и редован гост је Мића Јанковић, шеф
у родном Санаду, на северу Баната. Разлог што је то оркестра РТ Војводине. На репертоару су старе војвотако већ више од четврт века су његови љубимци, ђанске песме. Поред доајена војвођанског мелоса Прукоњи касачи и изузетна љубав према завичају.
нића, домаћин Петров воли да запева стару банатску
– Бен Хит је освојио Војвођански
песму „Дивни дани, давно сте
касачки дебри, десетине првих или
ишчезли”, па и да се с њим
других места на великим касачким
спори око ауторства. - Сватакмичењима у земљи, а оно што даје
ки долазак у Санад је велико
посебну тежину његовим резултатима
задовољство и предах после
јесте тај што је постигнут у конкуреннапорног рада у граду, – прицији грла из професионалних штала,
ча др Срба Петров. - Опредеа мени је ово хоби којим се аматерљење ми је да се бавим коски бавим, -задовољан је др Петров.
њима, као хобијем, али и да
Коњи су му љубав још од детињства
настављам породичну традидок су их држали његод деда Јефта и
цију, јер је у штали фамилије
отац Алекса, јер како вели, прашина
Петров одувек било врсних
и коњска длака када уђу под кожу не
коња. Мој деда Јефта имао је
можеш их се лако ослободити. Доктоу штали десетак коња, углавДр Срба Петров
ра Србу мештани и познаници знају и
ном радних, али и неколико
са признањима својих касача
по „молидбеном доручку“.
парадних. Отац Алекса је
– Окупили смо се већ дванаест пута, а све што траје такође био привржен коњима, а и мени се усадила та
дуже од деценије треба поштовати јер је традиција – љубав још од детињства, па се сада посвећујем коњарсматра Петров. – Сви мисле да је молитвени доручак ству. Касачке трке су мени најзанимљивија такмичарверског карактера, али почели су да га приређују Аме- ска дисциплина. Коњ има особину или да хода или да
риканци још у време председника Ајзенхауера 1952. У галопира, а човек је радом прилагодио коња да трчи,
Белој кући је политичког карактера, јер се окупљају домаћи и светски државници и званичници, а нашем санадском циљ је да се вишедеценијско другарство негује, опросте вољни и невољни греси, па сви оду задовољни, - објашњава Срба. - Из Санада сам отиша пре 27 година,
али завичај се не заборавља. Нешто ме тера да
долазим, да се дружим са својим пријатељима
из детињства и школских дана и пријатељима
са којима се виђам у Новом Саду. Њима је, такође, драго и одазивају се, а како у шали воли да
каже наш пријатељ, доајен војвођанске песме
Милан Прунић, упражњено место је слободно
само када неко „испусти кашику” и оде на „онај
свет“. Молитвени доручак, који траје од јутра па
све до повечерја, почиње питом кромпирушом,
пекарским кифлицама са кимом, танко нарезаном сланиницом, шварглом, чувеним мокринским сиром у виду штрудле, фришким руменим
чварцима, шварглом, кромпиром печеним у
„чакширама”, младим луком, црвеним ротквицаСрба Петров са Бен Хитом и тренерима

У Санаду се множили липицанери

Када се о санадским пастувима поведе реч,
незаборавни и на добром гласу из златног доба
коњарства у Санаду су они из штале Петров.
Пастув Паша, пасмине нониус, а касније и
легендарни липицанер Зоркан. Заслугом Зоркана
из штале Петров и Либора, који је донесен на
газдинство чоканског Пољопривредног добра „Рит“,
а пореклом из чувене ергеле из Липица, у Санаду и
околним местима северног Баната, док је то било у
моди, множили су се липицанери.

Јамурина безбедна за рибе и корњаче

или да каса. У једном тренутку када дође до неког убрзања, коњ хоће спонтано и урођено да пређе у галоп.
Умеће возача у касачким тркама јесте да обуздају коња
да не скочи у галоп, а за то су задужени мештани Дарко
и Жаре Јабланов, који се старају о коњима и тренирају
их. У дворишту породичне куће Петров коњи се више
не прежу у старе таљиге, које су ипак ту да подсете
на нека стара времена. За доктора Србу највеће задовољство је када своје лепотане упрегне у сулке, узме
кајасе у руке и лаганим касом крене сокацима родног
села или насипом крај Тисе.
Н. Колунџија

A Nagygödör a halak és teknősök biztonságos élőhelye

Пројекат „Јамурина, заштићено станиште аутохтоних риба и барске корњаче“, који су финансирали
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине, Општина Чока, Месна заједница Чока и Еколошко удружење „Чока“ био је усмерен ка побољшању услова живота аутохтоних риба и
барских корњача у бившем позајмишту глине – рекултивираном језеру Јамурина у Чоки, - изјавио је Јожеф
Терек из Еколошког удружења „Чока“. Он каже да се
подизању нивоа свести чланова Еколошког удружења, Удружења спортских риболоваца „Златица“ и свих
посетилаца језера жели сачувати сом, смуђ, штука,
шаран, деверика, лињак, златни караш, чиков и друге
„домаће“ врсте риба и барска корњача, које су угрожене од алохтоних, односно инвазионих врста риба. Активности су започеле уклањањем сувишних макрофита, сечењем трске са приобаља и измуљавањем,
а настављене су одржавањем приобаља, кошењем
траве на обали, садњом багремових садница на упражњеном месту на обали и едукацијама. У оквиру пројекта штампано је 1.000 лифлета који се деле члановима удружења, УСР „Златица“ и ученицима средње и
основне школе у Чоки, а на обали језера обновљена је
стара и постављена једна нова информативна табла. Постављање информативне табле на језеру Јамурина
Információs tábla felállítása a Nagygödör partján
Н. Колунџија

A Tartományi Településrendezési, Építési és Környezetvédelmi Titkárság, Csóka község önkormányzata, a
Csóka helyi közösség és a Csóka Ökológiai Egyesület
által támogatott, A Nagygödör, az őshonos halak és a
mocsári teknősök védett élőhelye elnevezésű projektum
célja az őshonos halak és a mocsári teknősök életkörülményeinek javítása az egykori agyagbányából kialakított
tóban – a helyreállított Nagygödörben – mondta Török József, a környezetvédő egyesület tagja. Hozzátette, hogy
az Ökológiai Egyesület és a Zlatica Sporthorgász Egyesület tagjai, valamint mindazok, akik felkeresik e tavat,
igyekeznek megvédeni a harcsát, süllőt, csukát, pontyot,
dévérkeszeget, cigányhalat, arany kárászt, réti csíkot és
a tó egyéb „hazai” halfajait, valamint a mocsári teknőst a
nem őshonos, invazív (betolakodó) halfajoktól.
A munkálatok a túlzott makrofita vegetáció eltávolításával kezdődtek, a part menti nád kivágásával és
iszaptalanítással, majd a part rendezésével folytatódtak:
lekaszálták a füvet, akácfacsemetéket ültettek. Ismeretterjesztő előadásokat is szerveztek. 1000 darab szórólapot is nyomtattak, melyeket a horgászegyesület tagjainak,
valamint az általános- és a középiskola diákjainak osztanak szét. Felújították a tó partján álló régi információs
táblát, és egy újat is felállítottak.
N. Kolundžija
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Бела, целулоидна лоптица се и даље окреће

После јубиларне 50. године постојања Стонотениског клуба, нова сезона почиње великом борбом за опстанак и афирмацијом нових
младих генерација.
Прва женска екипа, предвођена искусним
играчицама Сањом Бечејски и Кормањош
Жанет, са младом играчицом Халас Елом
се налази на деоби шестог места са екипама београдске „Црвене звезде“ и новосадске
„Војводине“, тако да нас очекује интересантан расплет и борба за опстанак у пролећном
делу сезоне.

Успешан интернационални наступ
чоканских кадета

Такмичења су наставили и у новој години
учешћем на Међународном турниру „Inter
ping pong Szeged 2014“. Бронзану медаљу
је одличним партијама освојио Стефан
Дрљача, док је Огњену Наумовом медаља
измакла у последњем мечу који је изгубио са
3:2. Милан Комлушан се у две узрасне групе
пласирао у осам и у шеснаест најбољих, док
су запажено учешће и добре партије пружили
и Наташа Олушки, Фани Гуљаш, Стефан
Лазић и Никола Штрбац.

Továbbra is pattog a fehér celluloidlabda

Ове такмичарске сезоне са млађим узрастом (школом стоног тениса) марљиво ради
тренер Сања Бечејски, а са нешто старијом
групом кадета Зоран Чонић, где се на крају
полусезоне већ назире постепен напредак у
игри код свих такмичара.
Клуб је у сарадњи са КОЦ-ом последњег викенда прошле године организовао „Новогодишњи турнир“ уз учешће
такмичара из оближњих клубова Н.
Кнежевца, Кањиже, Хоргоша, Кикинде и
Сенте. Млади Чокани су на домаћем терену одиграли добре партије и остварили запажене резултате. У групи почетника прво место је освојио Павић Патрик, а
треће Абрахам Криштоф. Четврто место
код најмлађих девојчица је освојила Теодора Голић, најмлађи изданак чувене
чоканске стонотениске породице. Прва
места у конкуренцији дечака до 10 година освојио је Милан Комлушан, а до
15 година Стефан Дрљача. Пета места
су освојили Стефан Лазић и Огњен Наумов. У конкуренцији девојчица до 13
година прво место је освојила Јована
Глишин, а друго Наташа Олушки.
Д. Комлушан

A csókai asztalitenisz klub fennállásának jubiláris, 50. éve után
az új idényt a bennmaradásért folytatott harc és az új generáció
nevelésének jegyében kezdte meg.
A női első csapat, amelyet két tapasztalt versenyző, Sanja
Bečejski és Kormányos Zsanett, valamint a fiatal Halász Ella alkot,
jelenleg a hatodik helyet osztja a belgrádi Crvena Zvezda és az
újvidéki Vojvodina csapataival, így a tavaszi idény igen izgalmasnak
ígérkezik.
A klub legfiatalabb játékosaival (pingpongiskola) Sanja Bečejski foglalkozik, a valamivel idősebb serdülőket pedig Zoran Čonić edzi. Az
őszi szezon végén jelentős fejlődés mutatkozott ezeknél a pingpongosoknál.
A klub az elmúlt év utolsó hétvégéjén újévi tornát szervezett, melyen a házigazdák mellett részt vettek törökkanizsai, magyarkanizsai,
horgosi, kikindai és zentai versenyzők is. A fiatal csókai asztaliteniszezők ezen a tornán jól szerepelA csókai serdülők
tek, szép eredményeket értek
sikeres
nemzetközi
el. A kezdők között Pavić Patszereplése
rik első, Ábrahám Kristóf pedig
harmadik lett. A legfiatalabb A csókai asztaliteniszezők az új
lányok versenyében negyedik évet az Inter ping pong Szeged
helyet szerzett a híres csókai 2014 elnevezésű nemzetközi verasztaliteniszező család legif- sennyel kezdték. Itt Stefan Drljača
jabb sarja, Teodora Golić. A 10 bronzérmes lett, éremközelben
évnél fiatalabb fiúk küzdelmé- volt Ognjen Naumov is, ő sajnos
ben Milan Komlušan nyert, a az utolsó mérkőzését 3:2-re el15 évnél fiatalabbaknál pedig vesztette. Milan Komlušan két
Stefan Drljača. Stefan Lazić és korosztály versenyében is szereOgnjen Naumov ötödikek lettek. pelt, az egyikben a legjobb 8, a
A 13 évesnél fiatalabb lányok másikban a legjobb 16 közé jutott.
versenyében az első helyet Sikeresen szerepeltek és jó játéJovana Glišin, a másodikat pe- kot mutattak még Nataša Oluški,
dig Nataša Oluški szerezte meg. Gulyás Fanni, Stefan Lazić és
D. Komlušan Nikola Štrbac is.

Остојићево добило првог женског лиценцираног рукометног тренера
Тренер рукометног клуба „Слога“ из Остојићева Биљана
Шевић постала је први женски лиценцирани тренер рукомета у
нашој општини. Наиме, Биљана је, након завршеног курса од 240
часова који је организовао Покрајински завод за спорт, добила
звање оперативног тренера рукомета, највише у оквиру ове
обуке.
Покрајински завод за спорт је са одржавањем ових курсева почео ради оспособљавања кадрова за обављање стручног рада у
спортским и спортско-рекреативним организацијама. До сада је
већ едуковано преко 11000 тренера и организатора рекреација.
„Кроз различите предмете на курсу добила сам нова сазнања
која су везана не само за рукомет, већ за спорт и физичку активност уопштено (анатомија и физиологија, биомеханика, психологија спорта) а која су неопходна да би се квалитетно радило са
децом водећи пре свега рачуна о њиховом здрављу и правилном
психичком, физичком и социјалном развоју. Сем тога, добила сам
и знања неопходна за унапређење саме методике тренинга, засноване на научним истраживањима“, изјавила је Биљана. Тема
Биљаниног завршног рада била је примена рукомета у програму
физичког васпитања у школама у Србији.
Ове едукације раде се у складу са актуелним Законом о спорту који је донело Министарство за омладину и спорт и постоје три
степена звања; демонстратор, спортски инструктор и највиши
степен – оперативни тренер.
И. Кертес

Биљана Шевић (прва десно) са својом екипом
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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,
Kiš Juhas Dušanka, 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
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