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Од Нове године организовано прикупљање
кућног отпада и у сеоским домаћинствима
За Падеј, Остојићево и Санад купљено 1850 канти

2015. január

Újévtől a falusi háztartásokban is megkezdik
a háztartási hulladék összegyűjtését
Padé, Tiszaszentmiklós és Szanád számára

Од Нове године радници Јавног комуналног предузећа „Чока“ односе кућни
1850 szemeteskukát szereztek be
отпад из Падеја, Остојићева и Санада и довозе га на градску депонију у Чоку. За ту
Újévtől
a
Csóka
Kommunális Közvállalat dolgozói Padén, Tiszaszentmiklóson és
сврху купљено је 1850 канти за смеће запремине 120 литара, за шта је Општина Чока
Szanádon is összegyűjtik a háztartási hulladékot, és a csókai városi szeméttárolóba
издвојила 3,2 милиона, а Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
hordják. Erre a célra 1850 120 literes szemeteskukát vásároltak, melyre Csóka község
заштиту животне средине један милион динара.
– Пре непуне две године обезбедили смо ЈКП „Чока“ нови камион за сакупљање
3,2 millió dinárt, míg a Tartományi Városrendezési, Építészeti és Környezetvédelmi
комуналног отпада, са циљем да истим возилом обухватимо сакупљање смећа и у
Titkárság egymillió dinárt választott ki.
осталим насељеним местима општине, јер
– Nem egészen két évvel ezelőtt a Csóka KKV-nek egy
се то до сада радило само у Чоки. Сада смо
kommunális
hulladékgyűjtő kocsit biztosítottunk azzal a
на прагу испуњења тога циља, а реч је о наcéllal,
hogy
ezzel
a járművel a község többi lakott teleбавци канти за смеће за домаћинства у МЗ
pülésén is biztosítsuk a szemétkihordást, mert ezt eddig
Падеј, Остојићево и Санад, – саопштио је
csupán Csókán tudtuk végezni. E cél megvalósulni látпредседник општине Чока Ференц Балаж.
После спроведене јавне набавке, канте су
szik, hiszen a padéi, tiszaszentmiklósi és szanádi háztarстигле и оне се према распореду који су саtásoknak is beszereztük a szemeteskukákat – tájékoztatott
чинили чокански комуналци дистрибуирају
Csóka község elnöke, Balázs Ferenc. A lefolytatott közдомаћинствима.
beszerzés után a kukák megérkeztek, és a csókai kom– Овим ћемо растеретити села од проблеmunális vállalat beosztása szerint szétosztották őket a
ма изношења кућног отпада који је одлаган
háztarásoknak.
на дивљим депонијама. Општина Чока је
Ily módon a falvakat tehermentesítjük a szemétkihordás
потписник уговора о оснивању Регионалне депоније, чије отварање је предвиђено
problémája alól. Csóka község is aláírója a Regionális sze2017. године, а до тада ћемо изградити саmétlerakó megalapításáról szóló szerződésnek, melynek
бирно место где ће се отпад из целе општиnyitását 2017-re látták elő, addig pedig gyűjtőállomást foне селекционирати и рециклирати, а потом
gunk kiépíteni, ahol az egész község területéről származó
и одвозити у Сенту и даље за Регионалну деhulladékot szelektálják és újrahasznosítják, majd elszálпонију, – изјавио је Ференц Балаж.
lítják Zentára, utána pedig a Regionális szemétlerakóba –
Помоћник покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне
jelentette ki Balázs Ferenc. A tartományi városrendezési,
средине Јанош Добаи изјавио је да секретаépítkezési és környezetvédelmi titkárhelyettes, Dobai Jáријат обезбеђује средства за области заштиnos kijelentette, hogy a titkárság a környezetvédelem teТибор Олај, Јанош Добаи, Ибојка Оноди и Ференц Балаж
те животне средине, а да је по конкурсу 15
rületére
eszközöket biztosít, és a pályázatra jelentkező 15
поред нових канти за села
општина добило 17 милиона динара, међу
község
17
millió dinárt kapott, melyek között van Csóka
Oláj Tibor, Dobai János, Ónodi Ibolyka és Balázs Ferenc
којима је и Чока.
község is.
az új szemeteskukák mellett
Наставак на 2. страни
Folytatás a 2. oldalon

„Хидромек“ за квалитетнију услугу
Чокански комуналци добили нову комбиновану радну машину
У Јавно комунално предузеће „Чока“, 16. децембра стигла је нова
комбинована радна машина „Хидромек“ која ће знатно повећати ефикасност у раду и побољшати услуге које врше радници овог предузећа.
– Реч је о комбинованој радној машини „Хидромек“ 102 С, која има
вишеструку намену и замениће већ застарелу комбиновану машину
стару преко 40 година, која више није у функционалном стању, – каже
директорка ЈКП „Чока“ Ибојка Оноди. Она додаје да је Комунално
предузеће расписало тендер за јавну набавку велике вредности, која се
односила на куповину једне комбиноване машине.
– Јавило се више продаваца на тендеру, а прихваћена је најповољнија
понуда „Владекса“ који заступа фирму „Хидромек“ у Србији. Машина ће
нам служити за копање ровова, отклањање кварова и чишћење снега,
а помоћи ће нам пуно у обављању свих поверених послова. Вредност
машине је 8.270.000 динара, што је обезбеђено из буџетских средстава
Општине Чока намењених опремању. – Све више је
проблема око старе водоводне мреже у свим насељима.
Замена цементно-азбестних цеви у Чоки је у току, па
ћемо моћи више да учествујемо у овим радовима као
подизвођач него до сада. Машину ћемо укључити и у рад
зимске службе за одржавање путева. Она је неопходна
за рад једног комуналног предузећа и што се тиче
ванредних ситуација, моћи да се користи на територији
целе општине – објашњава Ибојка Оноди.
Н. Колунџија
Механизација спремна за зиму
Чокански комуналци су прошле године набавили
машину за чишћење снега „Waidemann“, па су са новом вишенаменском потпуно спремни за одржавање
95 километара локалних путева у зимском периоду.
– Једини проблем нам је индустријска со за посипање саобраћајница која је на лагеру већ три године.
Лошег је квалитета и структуре, па ће тешко моћи да се
расипа. Летос смо је исушили, али она је поново овлажила, јер је неквалитетна и једино око тога може бити
проблема, – изјавила је Ибојка Оноди.

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért

A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott

A Csóka Kommunális Közvállalatba december 16-án megérkezett az új kombinált munkagép, amely jelentősen növelni fogja a munka
hatékonyságát, és javítja a vállalat dolgozói által végzett szolgáltatásokat.
– A Hidromek 102C elnevezésű kombinált munkagépről beszélünk, melynek többféle rendeltetése
van, és felváltja a már elöregedett, működésképtelen, több mint 40 éves kombinált gépünket –
mondja a Csóka KKV igazgatónője, Ónodi Ibolyka. Elmondja még, hogy a KV versenypályázatot
írt ki nagy értékű közbeszerzésre, amely egy kombinált gép beszerzésére vonatkozott. A pályázatra
több eladó jelentkezett, de a Vladeks legkedvezőbb

Комуналци
испред нове радне машине

ajánlatát fogadtuk el, amely a szabadkai Hidromek
vállalatot képviseli. A gép árkok ásására, hibák
elhárítására és hó eltakarítására fog szolgálni, de
nagy segítségünkre lesz a ránk bízott feladatok elvégzésében is. A gép ára 8.270.000 dinár, melyet
a községi költségvetés felszerelésre szánt eszközeiből a község biztosított. Lakott településeinken
mind több probléma van az elöregedett vízvezeték
hálózattal. Csókán folyamatban van a cement és
azbeszt vízvezetékcsövek cseréje, és ezzel a géppel alvállalkozóként nagyobb mértékben vehetünk
részt a munkálatokban, mint eddig. A gépet a téli
szolgálat útkarbantartási munkálataihoz is fel fogjuk használni. Egy kommunális vállalatnak nagy
szüksége van ilyen gépre, míg a rendkívüli helyzetekben felhasználható lesz
az egész község területén – magyarázza
Ónódi Ibolyka.
N. Kolundžija

A vállalat dolgozói
az új munkagép mellett

Gépesítéssel készülnek a télre
A csókai kommunális vállalat
az elmúlt évben a hó tisztításhoz
Waidemann gépet szerzett be, így a
többrendeltetésű géppel teljesen felkészültek 95 kilométer helyi jellegű
út karbantartására a téli időszakban.
Egyedüli problémánk az utak sózására
használható ipari só, amely már három
éve raktáron áll. Rossz a minősége és
összetétele, ezért nehéz lesz szétszórni. A nyáron kiszárítottuk, de mivel
minőségtelen, újból magába szívta a
nedvességet, ami miatt probléma lehet
– jelentette ki az igazgatónő.
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чоканска хроника — csókai krónika

Új év, új tervek
Az óév utolsó előtti napján Csóka község elnöke, Balázs Ferenc
fogadást tartott a község gazdasági szférájában tevékenykedők, a
helyi közösségek tanácselnökei és
az intézmények igazgatói számára,
amelyre hivatalosak voltak a média
képviselői is. Az összejövetel kiváló alkalom volt a tapasztalatcserére és arra, hogy az üzletemberek
elbeszélgessenek az önkormányzat
tagjaival, megosszák velük a gondok mellett az ötleteiket is.
Ebből az alkalomból felkértük Balázs Ferencet, összegezze a
2014-es év legfontosabb történéseit.
– Csóka község a szegényebbek közé
tartozik, mégis igyekeztünk a lehetőségeinkhez képest számos tevékenységet elvégezni. Úgy gondolom, nagy eredménynek
számít, hogy a 400 millió dináros községi
költségvetésből 150 millió dinárt beruházásokra fordítottunk. Megelégedéssel tölt
el az infrastruktúra fejlesztése. Szanádon,
Hódegyházán, Padén aszfaltoztunk, Csókán
megkezdődött a vízvezeték felújítása, renováltuk a községháza épületét. Habár csak
10 millió dinárral vettünk részt a létrehozásában, mégis az Egyházaskér és Valkány
közötti határátkelő megnyitását tartom az
elmúlt év egyik legfontosabb történésének.
Befejeztünk több olyan projektumot is,
amelyeknek a realizálása az előző időszaktól, 2007-2008-tól húzódott. Számos kisebb
beruházásunk volt, amelyeknek az értéke 5
millió dinár alatt van. Szinte mindegyik helyi közösségben történt valami: Feketetón
az iskola, Egyházaskéren az ifjúsági otthon,
Padén a tűzoltóotthon újult meg. Törődünk
a falvakban élők életminőségének a javításával, mert azt szeretnénk elérni, hogy onnan se költözzenek el a fiatalok.
2015-ben is legalább ilyen hatékonyak
kívánunk lenni, hiszen tudjuk, hogy még
sok megoldásra váró probléma van. Foglalkozni kell a munkanélküliség felszámolásával, mert ez a legnagyobb gondunk. A
terveink szerint március folyamán megér-

kezik az első külföldi
beruházó a község területére, ami természetesen új munkahelyek
nyitását is jelenti.
A határátkelő működése is hozzájárulhat a
munkanélküliség enyhítéséhez, a szomszédos
Romániában dolgozhatnának az itteniek, de ez
csak akkor valósulhat
meg, ha bizonyos kérdéseket, mint például az
egészségbiztosítás, állami szinten szabályoznak.
Vannak ambiciózus elképzeléseink is, mint a kerékpárút kiépítése Zenta és Csóka között,
egy-egy újabb utca kiaszfaltozása Padén és Csókán, az úttesterősítés projektumának megvalósítását
Tiszaszentmiklóson,
Padén és Hódegyházán,de ehhez
segítségre, a polgárok támogatására lesz szükségünk. A községnek jelenleg nincs felvett kölcsöne, és a jövőben igyekszünk
a terveinket saját forrásokból és
pályázatok útján megvalósítani –
nyilatkozta Csóka község elnöke
Balázs Ferenc.
Tóth Lívia

Од Нове године организовано прикупљање
кућног отпада и у сеоским домаћинствима
За Падеј, Остојићево и Санад купљено 1850 канти

Наставак са 1. стране
– Ова средства су мала, али више могућности није било. Верујем да сваки динар
добро дође у решавању прикупљања, одношења и депоновања смећа, јер је овај
проблем присутан у целој земљи. Морамо радити и на едукацији становништва за
прикупљање смећа ради очувања здравија и чистије околине. Веома је битно да се
ова област уреди, а ми смо тек на почетку њеног решавања, па ћемо настојати да и
следеће године обезбедимо средства за ову намену и верујем да ће она бити већа,
– рекао је Добаи истичући добру сарадњу Општине Чока и ресорног секретаријата.
Директорка ЈКП „Чока“ Ибојка Оноди каже да ће ова донација пуно помоћи на
културном прикупљању и изношењу отпада.
– Смеће ће уместо у кесама и врећама, које се разносило по улицама бити
одлагано у за то прикладне канте и одвозити на уређену и легалну депонију. Свако домаћинство које је редован корисник воде из водовода и које нема више од
два неизмирена рачуна, добиће без накнаде канту и потписати уговор којим се
регулишу права корисника и дистрибутера. Имамо већ информације да су мештани ових села веома задовољни почетком организованог сакупљања смећа.
Оно ће се обављати према утврђеном распореду два пута месечно и верујем да
ће бити сви задовољни, – рекла је Ибојка Оноди. Према њеним речима у Санаду је
око 400 домаћинстава која се снабдевају водом и којима ће бити додељене канте,
у Остојићеву око 870 и Падеју 940 домаћинства која су активна. На основу Закона
о заштити животне средине и општинске одлуке, послови одношења и депоновања кућног отпада на теРаспоред изношења кућног отпада по селима
риторији општине Чока
Свим домаћинствима у Санаду, Остојићеву и Падеју достављена су обавештења о распореду изно- поверени су Јавном комушења отпада. У Санаду изношење започиње 5. јану- налном предузећу „Чока“,
ара и од тог датума износиће се сваког другог по- које је за то оспособљено
недељка. Остојићево је подељено у два реона дуж стручно, материјално, проЈуговићеве улице, а смеће ће се у првом реону (од сторно и организационо.
парне стране Југовићеве улице) износити 9. јануа- Ови послови не могу бити
ра и даље сваког другог петка, а други реон улице у надлежности и делатноса „непарне“ стране Југовићеве 16. јануара и сваког сти месних заједница, –
наредног другог петка. У Падеју су, такође, два ре- истакнуто је приликом уруона која село деле на уздужне и попречне улице у чења канти за кућни отпад.
односу на главну улицу Маршала Тита. Први реон
Месечно ће домаћинства
су „уздужне“ улице и смеће се износи 12. јануара и
сваког другог наредног понедељка, а други реон су за одношење кућног отпа„попречне“ улице почев од Банатске, где се отпад да плаћати 291,50 динара
односи 13. јануара и надаље сваког другог уторка. са урачунатим ПДВ-ом.
Н. Колунџија

Нова година, нови планови

Претпоследњег дана старе године председник општине Чока
Балаж Ференц приредио је пријем
за пољопривреднике, за председнике савета месних заједница и за
директоре установа из целе општине, на који су били позвани и
представници медија. Скуп је био
одлична прилика за размену искуства и да пословни људи поразговарају са представницима Локалне самоуправе, да им изложе своје
проблеме, али и идеје.
Искористили смо прилику и
замолили Балаж Ференца да сажме најбитнија дешавања у 2014.
години.

– Општина Чока спада међу сиромашније општине, али се ипак трудимо да, сходно
могућностима, реализујемо неколико послова. Сматрам да је велики успех што смо
од 400 милиона динара општинског буџета 150 милиона усмерили на инвестиције.
Задовољавајућ је развој инфраструктуре.
Асфалтирали смо у Санаду, Јазову, Падеју,
отпочела је обнова водовода у Чоки, реновирали смо зграду општине, иако смо у реализацији учествовали са само 10 милиона
динара. Најбитнијим подухватом у протеклој години сматрам отварање граничног
прелаза између Врбице и Валкања.
Привели смо крају више пројеката чија
се реализација одужила од периода 20072008. године. Имали смо неколико ситнијих
инвестиција чија је вредност испод 5 милиона динара. У свакој месној заједници се
урадило понешто. У Црној Бари је обновљена школа, у Врбици Дом омладине, у Падеју
Ватрогасни дом. Радили смо на побољшању
живота у селима, да се млади не селе из њих.
Желели бисмо да и у 2015. години будемо бар оволико ефикасни, јер још много
проблема чека на решавање. Треба се позабавити смањењем незапослености, јер
нам је то највећи проблем. Према нашим
плановима прве иностране инвестиције
у нашу општину стижу током марта, које,
наравно, подразумевају отварање нових
радних места. Отварање граничног прелаза, такође, може учествовати у смањењу
незапослености, мештани могу радити
у суседној Румунији, али се све то може
остварити када би се извесна питања,
као на пример здравствено осигурање,
регулисала на државном нивоу.
Имамо амбициозне планове, као што
је бициклистичка стаза између Сенте и
Чоке, по једна нова асфалтирана улица
у Падеју и Чоки, док су од инвестиција
у овој години које се финансирају од
стране АП Војводине планирана реализација пројеката ојачања коловоза у
Остојићеву Падеју и Јазову, али нам је за
то потребна помоћ и подршка грађана.
Општина тренутно нема подигнут зајам,
па ћемо се у будућности трудити да планове реализујемо из сопствених извора
и путем конкурса, – изјавио је председник општине Чока Балаж ференц.
Тот Ливиа

Újévtől a falusi háztartásokban is megkezdik
a háztartási hulladék összegyűjtését
Padé, Tiszaszentmiklós és Szanád számára
1850 szemeteskukát szereztek be

Folytatás az 1. oldalról
– Ez az összeg nem sok, de más lehetőségünk nem volt. Hiszem, hogy minden dinár jól
jön a szemét összegyűjtése, elszállítása és lerakásának megoldásában, mivel ez a probléma
az ország egész területén fennáll. Dolgoznunk
kell azon is, hogy a lakosságot rászoktassuk a
szemétgyűjtésre az egészségesebb és tisztább
környezet megőrzése érdekében. Nagyon fontos, hogy ezt a területet rendezzük, habár mi
még csak most kezdtük el ennek megoldását.
Törekedni fogunk arra, hogy jövőre is biztosít-

A háztartási hulladék kihordásának
beosztása falvanként
Szanádon, Tiszaszentmiklóson és Padén
minden háztartást értesítettek a szemétkihordás beosztásáról. Szanádon január 5-én kezdik meg a szemétkihordást, majd ettől kezdve
minden második hétfőn. Tiszaszentmiklóst
két körzetre osztották. A Jugovićeva utca teljes hosszában és az I. körzetben (a Jugovićeva
utca páros oldala felől) a szemetet január 9-én,
majd ezután minden második pénteken viszik
ki, míg a II. körzetből (a Jugovićeva utca páratlan oldala felől) január 16-án és ettől kezdve
minden második pénteken hordják ki a szemetet. Padén szintén két körzet van, amely a
falut hosszanti és keresztutcákra osztja, a fő
utcához, vagyis a Tito marsall utcához viszonyítva. Az I.körzethez tartoznak a hosszanti
utcák, ahonnan a szemetet január 12-én és ettől
kezdve minden második hétfőn viszik ki, míg
a II. körzetből, melyek a keresztutcák (a Bánát
utcától kezdve)ahulladékot január 13-án és ettől kezdve minden második kedden viszik ki.

hassunk eszközöket, ha lehet többet, ilyen célokra– mondta Dobai, aki kihangsúlyozta még a
titkárság és Csóka község jó együttműködését.
Csóka KKV igazgatónője, Ónodi Ibolyka
elmondta, hogy ez a támogatás nagymértékben
hozzájárul a kulturált hulladékgyűjtéshez és
kihordáshoz. A szemetet a zacskók és zsákok
helyett, melyeket az utcákon széthordott a szél,
a megfelelő szemeteskukákba gyűjtik össze, és
az erre előlátott és rendezett lerakóba szállítják.
Minden háztartás, amely a vezetékes víz rendszeres használója, és nincs kettőnél több kiegyenlítetlen számlája, díjmentesen kap szemeteskukát,
és szerződést ír alá, mellyel rendezik a használó
és az elosztó jogait. Kaptunk már olyan visszajelzéseket, hogy e falvak lakosai igen elégedettek a szervezett szemétgyűjtés megkezdésével.
Ezt meghatározott beosztás szerint, havonta kétszer fogjuk végezni, és hiszem, hogy mindenki
elégedett lesz – mondta Ónodi Ibolyka. Hozzátette még, hogy Szanádon kb. 400 háztartás
rendszeres vízhasználó van, kiknek szemeteskukát fognak osztani. Tiszaszentmiklóson kb. 870,
míg Padén 940 aktív háztartás van. A környezetvédelemről szóló törvény és a községi határozat
alapján Csóka község területén a háztartási hulladék elszállításának és lerakásának teendőit a
Csóka Kommunális Közvállalatra bízták, amely
erre a feladatra szakmailag, anyagilag, területileg és szervezettséggel is felkészült. Ezek a teendők nem lehetnek a helyi közösségek hatáskörében és tevékenységeik között sem – hangsúlyozták a szemeteskukák átadása alkalmával.
A háztartások a hulladék elszállításáért havonta
291,50 dinárt fognak fizetni, mely összegbe beszámították az ÁFÁ-t is.
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Új igazgató, új tervek

Az adai dr. Tóth Barna Elvirát nevezték ki a csókai egészségház élére
Az egészségügyi minisztérium a
A december első felében nyugállományba vonult dr. Lévai Ibolya igaz- közelmúltban a szigorú takarékoskogatónő helyére a községi képviselő- dási intézkedések mellett engedélyeztestület az adai dr. Tóth Barna Elvira te egy általános orvos alkalmazását az
munkaügyi szakorvos személyében új egészségházban. A kiírt pályázatra volvezetőt nevezett ki a csókai egészség- tak is jelentkezők, és a napokban már
ház élére. A doktornőnek már van ve- meg is kezdi munkáját az új orvos. A
szülési szabadságon
zetői tapasztalata, korábban
lévő kolléganőt is
az adai egészségház élén állt
helyettesíteni tudjuk.
összesen 12 éven keresztül.
Az erősítésnek köA 2006-tól érvényben lévő
szönhetően elmondtörvényes előírások értelméhatjuk, hogy a szükben egészségház igazgatói
séges szakemberlétpozícióját legtöbb két manszámmal dolgozunk,
dátumban töltheti be valaki.
bár a helyettesítések,
Az csókai egészségház
a betegség vagy
új vezetőjétől az iránt éregyéb okok miatt kideklődtünk, hogyan sikerült
eső munkaerő pótláfeltalálnia magát az új körDr. Tóth Barna Elvira
sa
gondot jelenthet.
nyezetben, és milyen a terigazgatónő
vek megvalósítására készül
A fogászati rendeaz új munkahelyén
az elkövetkező időszakban.
lő jól működik CsóДиректорица
– Alig néhány hete tölkán, de azt tervezem,
др Тот Барна Елвира
на новом радном месту
töm be az egészségház
hogy jövőre a falusi
igazgatói szerepkörét, máris
rendelőkben,
ahol
örömmel tapasztalom, hogy mennyire megfelelő a műszerezettség, hetente egy
jó a kapcsolat az intézmény és az ön- vagy két alkalommal helyben is rendelkormányzat között, és ugyanúgy a he- jen a fogorvos, ami a falun élők számályi közösségek is odafigyelnek a falusi ra jelentene előnyt, hamarabb rászánnák
rendelőkre és az ott folyó munka mi- magukat, hogy felkeressék a fogorvost.
nőségére.
Felkerestem a helyi közösségeket,
Barátságosan fogadtak a csókai hogy a helyszínen győződhessek meg
egészségházban, azonnal megérez- a falusi rendelők állapotáról. Az eltem az együttműködési készséget, ami múlt időszakban történt felújításokat
arra utal, hogy elődöm jó munkát vég- folytatni fogjuk a jövőben. Az elképzett, ami nem csak az alkalmazottak zeléseimet még egyeztetni kell az
viszonyulásában, és az egymásközti alapítóval, azaz a csókai önkormányviszonyában mutatkozik meg, hanem zattal is. A községi képviselő-testüa rendelők állapotán, felszereltségén let az év végéig elfogadja a jövő évi
is. Természetesen ez nem azt jelenti, költségvetést, tudomásom szerint az
hogy miden ideális, és nincs szükség idei támogatásnak valamivel nagyobb
újabb erőfeszítésekre a műszerezettség összeget terveznek az egészségház
fejlesztésére. Amennyiben a rendelke- működtetésére fordítani.
Az elmúlt időszakban beszerzésre álló források megengedik, már
jövőre szeretnénk beszerezni a fogá- zett járművek számára szükség lesz
szati részleg számára egy fogröntgen egy garázsra, amit akár már jövőre
készüléket. Nem túl drága berendezés, is megépíthetünk. Az építkezések,
de sem a szomszédos Zentán, sem Adán a falusi rendelők további felújítása
nem áll a fogorvosok rendelkezésére mellett a megelőzésre is szeretnénk
ilyen berendezés. A pácienseket Ma- nagyobb hangsúlyt fektetni, az iskogyarkanizsára küldik fogképet készít- lások mellett a felnőttekkel is többet
tetni. Egy ultrahangos berendezésre kell foglalkozni, hiszen a felvilágosíugyancsak szükség lenne, ezt és egyéb tó munka, az egészségesebb életmód
eszközöket a támogatások és pályázati népszerűsítése a megelőzés egyik
lehetőségek függvényében fogjuk tudni alapja – mondta Tóth Barna Elvira
igazgatónő.
előteremteni.
Ger

Нов директор, нови планови

Др Тот Барна Елвиру из Аде именовали за директора Дома здравља у Чоки
У првој половини децембра се пензионисала директорица др Леваи
Ибоја, а на њено место је Скупштина
Општине Чока поставила др Тот Барна
Елвиру из Аде. Докторица већ има искуства у управљању, била је на челу Дома
здравља у Ади укупно 12 година.
Нову директорицу смо питали како
се снашла на новом радном месту и који
су јој планови за предстојећи период.
– Тек сам неколико недеља на месту
директора и могу с радошћу да констатујем да је добра сарадња између
установе и Локалне самоуправе, као и
да месне заједнице воде рачуна о квалитету рада у сеоским ординацијама.
Пријатељски су ме примили у чоканском Дому здравља, одмах сам осетила
спремност на сарадњу, што указује на
добар рад мог претходника. То се не
види само по ставу запослених, међусобном односу, већ и по стању ординација и њиховој опремљености. Наравно, то не значи да је све идеално,
да нема потребе за улагањем нових
напора, унапређењем опреме. Колико нам буду дозволили расположиви
извори прихода, следеће године бисмо
волели да набавимо за зубно одељење
зубни рендген уређај. Није толико скупа опрема, али ни у суседној Сенти ни
у Ади нема таквог уређаја. Пацијенте
шаљу у Кањижу на снимање зуба. Тако-

ђе је потребан ултразвук. Ове и друге
уређаје ћемо набавити уз помоћ подршке и конкурса. Министарство здравља
је недавно одобрило примање лекара
опште праксе. На расписан конкурс је
било пријављених и ових дана ће почети са радом нов лекар. Имамо стручни
кадар, мада би нам замене, болести или
други разлози представљале проблем
у надомешћивању радне снаге.
Зубно одељење добро функционише у Чоки, а у плану ми је да и у сеоским ординацијама, где је одговарајућа
опрема, недељно једном или два пута
ординира зубар, што би за мештане
представљало предност.
Посетила сам месне заједнице, како
бих проверила стање ординација. Своје замисли морам да усагласим са Локалном самоуправом. По мом сазнању
ове године се из општинског буџета
планира већа свота за дом здравља.
За недавно купљена возила потребна је гаража, коју већ следеће године
можемо саградити. Поред градње и даљег реновирања сеоских ординација,
на превенцију бисмо желели ставити
већи акценат, поред ђака и са одраслима се треба више бавити, јер информисаност, промоција здравог начина живота и његово успостављање основа су
превенције – изјавила је директорица
др Тот Барна Елвира.
Г.Ј.

Усвојен нови буџет општине Чока
на седници СО Чока
XXII Седница Скупштине општине (СО)
Чока одржана је у понедељак, 29. децембра
у малој сали општине Чока, а једна од најбитнијих тема на Скупштини била је Одлука о
буџету општине Чока за 2015. годину коју је
одборницима предочио председник општине, Ференц Балаж.
Он је у свом излагању истакао да се нови буџет у односу на стари првенствено разликује,
јер је рађен по програмској шеми која се раније није примењивала. Укупна примања буџета
општине Чока за 2015. годину планирана су у
износу од око 750 милиона динара, а оствариће се из прихода буџета од око 500 милиона,
из донација осталих нивоа власти око 150 милиона и сопствених прихода корисника око
пет милиона, нераспоређени вишак од око 68
милиона и неутрошена средства из донација
из претходних година око 17 милиона динара.
Председник општине рекао је том приликом
да је у овом контексту буџет доста амбициозан, али да, ако се упореди са 2014. годином,
где је буџет такође био предимензиониран,
сматра да је и то допринело и да ће допринети
да се остварује јако велики број пројеката.
Шефица за финансије, Ирен Јо поручила је
да је израда буџета за наредну годину почела
много раније него иначе, већ у јулу месецу,
будући да је нови програмски буџет другачије конципиран од линијског буџета који је
био актуелан до сада, јер је сваки корисник

буџета морао посебно и веома детаљно у тачкама да образложи своја требовања.
Потом је изгласан и Програм пословања
ЈП Дирекције за изградњу општине Чока за
2015. годину са финансијским планом. Буџет Дирекције одборницима је представио
директор Дирекције Борис Илић. Програм
пословања Дирекције за 2015. годину биће
већи у односу на претходну годину првенствено због повећаних капиталних улагања,
пре свега у путну инфраструктуру у селима
наше општине.
Такође је усвојен и Програм пословања
Јавног комуналног предузећа (ЈКП) Чока за
наредну годину са финансијским планом који
је представила директорица ЈКП Ибоја Оноди.
Изгласана је и Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета
општине за 2014. годину. Одељење за финансије биће задужено за добијање понуда
од ревизорских кућа, а потом ће Општинско
веће донети одлуку о најповољнијој понуди
на основу извештаја о избору који ће дати
Одељења за финансије.
Усвојена је Одлука о комуналним делатностима са допуном у члану 28. и Одлука о
доношењу плана генералне регулације насеља Чока коју је донело надлежно одељење
за обављање послова урбанизма на основу
сагласности Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине. Изгласана су и Решења о разрешењу Општинског
јавног правобраниоца Кароља Месароша због одласка у
пензију, као и Решења о разрешењу и именовању чланова
Школских одбора ОШ „Јован
Поповић“ Чока и ОШ „Др Тихомир Остојић“ Остојићево.
На самом крају, усвојен је и
План рада СО Чока за следећу
годину.
И. Кертес

Ambiciózus költségvetés

Községünk idén közel 750 millió dinár bevételre számít

A községi képviselő-testület december végén megtartott utolsó, sorrendben XXII. ülésén
véglegesítették és elfogadták a község jövő évi
költségvetését, amelyet 747 millió dinárban
állapított meg a testület. Amint azt Balázs Ferenc a költségvetési javaslat előterjesztésekor
kihangsúlyozta, a 2015-ös büdzsé ambiciózus
és az új követelményeknek megfelelően programköltségvetés is.
– A programköltségvetés azt jelenti, hogy
a büdzsé eszközeit jövőre 15 programcsoport
finanszírozására fordítjuk, amelyeket a pénzek közvetlen és közvetett felhasználóival
egyeztetve terveztünk meg. A 15 programtevékenységet határoztunk meg, jövőre is kiemelt
helyen szerepel a kommunális infrastruktúra,
az oktatási intézmények, a szociális és egészségvédelem, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a sport és művelődési élet fejlesztése,
hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki.

Ami számadatokat illeti, kikerekítve a háromnegyede milliárd dinárra tervezett büdzsé
egyeseknek lehet, hogy túl ambiciózusnak
tűnik, de mindent elkövetünk jövőre is, hogy
legalább annyi, vagy még több beruházásra
tudjuk előteremteni a szükséges pénzeszközöket. A község saját bevételi forrásaiból fél
milliárd dinárra számítunk, ezen felül a köztársasági és tartományi forrásokból további 150
millió folyhat be a község kasszájába. Az idei
nehéz és pénztelen év ellenére – a költségvetés
megvalósítása háromnegyed évkor még csak
51 százalékon mozgott –, a váratlan kiadásokat, mint amilyen a nemzetközi határátkelő
megnyitása, is ki tudtuk finanszírozni, és még
68 millió dinárt át is viszünk a jövő évre. A
céleszközökből is maradt 17 millió dinár, amit
jövőre fektetünk be – mondta a polgármester a
költségvetési javaslatról, amelyet kisebb vitát
követően elfogadott a testület.
GJ

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу посетио Дирекцију за изградњу општине Чока
Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски посетио је 3. децембра
ЈП Дирекцију за изградњу општине Чока
где је са директором Дирекције Борисом
Илићем разговарао на тему тренутне ситуације и развојним потенцијалима наше
општине. Том приликом су се сложили да
је потребно много рада и труда да би се
зауставио пад броја становника у малим
општинама као што је Чока.
„Разгoварали смо и о могућностима да
покрајинска администрација помогне око
инфраструктурних пројеката у нашој општини, као што су асфалтирање улица, реконструкција водоводa и изградња канализационе мреже у селима“, - изјавио је Илић.
Директор дирекције за изградњу предочио
је покрајинском секретару какво је тренутно стање локалних путева у нашој општини,
а такође су разговарали и о равномерном
улагању у села. Сложили су се да је велики
проблем одлазак становништва са села и да
је потребно да се обезбеде континуирана

Борис Илић и Бранислав Бугарски
улагања у пољопривреду и инфраструктуру, а Бугарски је поручио да ће он колико му
његове надлежности дозвољавају пружити
подршку нашој општини.
Након разговора, секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и
директор Дирекције за изградњу наше општине обишли су и малогранични прелаз Врбица – Валкањ, где је Бугарски потврдио да
ћемо имати подршку његовог Секретаријата
код конкурисања за средства из ЕУ.
И. Кертес
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A régiók közötti együttműködés és helyi
önkormányzat tartományi titkára látogatást tett
Csóka község Építkezési Igazgatóságában
A régiók közötti együttműködés és helyi önkormányzat tartományi titkára, Branislav Bugarski 2014. december 3-án látogatást tett Csóka község
Építkezési Igazgatóságnál és annak igazgatójával, Boris Ilićtyel megbeszélték a községben uralkodó jelenlegi állapotokat és a község fejlesztési
lehetőségeit. Ez alkalommal egyetértettek abban, hogy a kisközségekben,
mint amilyen Csóka is, nagy problémát jelent a lakosság számának csökkenése, melynek megállítására nagy erőfeszítéseket kell tenni.
„Beszélgettünk arról a lehetőségről, hogy a tartományi adminisztráció
községünkben segít az infrastrukturális projektumok megvalósításában,
mint amilyenek az utcák aszfaltozása, vízvezetékek felújítása és a csatornahálózat kiépítése a falvakban” – jelentette ki Ilić. Az Építkezési Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a tartományi titkárt a község helyi jellegű
utainak pillanatnyi állapotáról, de említést tettek a falvakba való befektetések egyenlő mértékéről is. Nagy problémát jelent a falvak lakosságának
elvándorlása, ezért folyamatos befektetést kell biztosítani a mezőgazdaságba és az infrastruktúrába egyaránt. Bugarski ígéretet tett, hogy hatáskörén belül támogatni fogja községünket.
A megbeszélés befejezése után a tartományi titkár és az Igazgatóság
igazgatója meglátogatta az Egyházaskér–Valkány kishatárforgalmi határátkelőt, melynek során Bugarski megerősítette, hogy titkársága támogatni
fogja a község EU-s eszközökre vonatkozó pályázatait.
Kertész I.

Студенти наше општине потписали
уговоре о стипендијама

Студенти наше општине којима је одобрена стипендија потписали су
у уторак, 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
2014/2015. годину пријавило се 82 студента, а Комисија задужена за доделу ових средстава одобрила је стипендије за 80 студента, тачније за све
студенте који су испуњавали услове наведене у конкурсу.
„Радује ме што Локална самоуправа помаже школовање младих у оквиру својих скромних буџетских могућности и надам се да ће оне бити барем мали подстрек нашим студентима за успехе у даљем образовању“,
изјавила је чланица Општинског већа задужена за образовање, спорт и
омладину Мелинда Шеган.
Да подсетимо, већ неколико година уназад, право на стипендије остварују они 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 остао је приближно исти у односу на претпрошлу. Највише студената
похађа факултете у Новом Саду, Суботици, Београду, Кикинди и Сомбору.
И. Кертес

Усвојен Програм пословања ЈП Дирекције
за изградњу општине Чока за 2015. годину

Програм пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Чока за 2015. годину са финансијским планом усвојен је на XXII седници Скупштине општине (СО) Чока 29. децембра 2014. године.
„Дирекција је усвојила све препоруке Владе
које се односе на смањење зарада, репрезентације и других трошкова, али са друге стране
2015. година ће бити година озбиљних улагања
у путну инфраструктуру у селима наше општине“, прокоментарисао је директор Дирекције
за изградњу општине Чока, Борис Илић. „Буџет
Дирекције за 2015. годину биће већи у односу
на претходну годину првенствено због повећаних капиталних улагања“, истакао је он.

Boris Ilić a KT ülésen

☐

Током 2015. године планиране су активности
које се односе на одржавање и поправку путева, изградњу, одржавање и опремање објеката
заједничке и индивидуалне комуналне потрошње и уређивање грађевинског земљишта.
Директор Дирекције за изградњу наше општине је такође додао да ће, поред редовних послова, који спадају у надлежност овог предузећа,
као што су одржавање јавних и зелених површина, одржавање јавне расвете, путева и уличних
саобраћајница, акценат ће бити стављен на наставак радова на реконструкцији Православног
храма у Чоки, изградњи капеле у Падеју и санацији и одржавању мреже атмосферских канала.
Такође је планирано конкурисање код покрајинских
и републичких органа како
би се обезбедила додатна
средства за пројекте у области инфраструктуре, док су
од инвестиција у овој години које се финансирају од
стране АП Војводине планирана реализација пројеката ојачања коловоза у
Остојићеву, Падеју и Јазову.
Борис Илић на седници СО
И. Кертес

Elfogadták Csóka község Építkezési Igazgatóságának
2015-ös ügyviteli tervét

Csóka község képviselő- testületének (KT)
2014.december 29-én megtartott XXII. ülésén
elfogadták Csóka község Építkezési Igazgatósága KV 2015-ös évi ügyviteli tervét a pénzügyi
tervvel együtt.
„Az igazgatóság elfogadta a kormánynak a fizetések, a reprezentáció és egyéb költségek csökkentésére vonatkozó ajánlásait, de másrészről a
2015-ös évben nagyszabású befektetések lesznek
a község falvainak közúti infrastruktúrájának felújításában” – jelentette ki az Építkezési Igazgatóság igazgatója, Boris Ilić. Az Igazgatóság 2015ös évi költségvetése az előző évhez viszonyítva
nagyobb lesz a megnövekedett befektetések
tervezése miatt” amit a Csóka község költségvetésben előrelátott eszközök fogják szavatolni
– hangsúlyozta az igazgató.
2015-ben olyan aktivitásokat terveztek, melyek az utak javítására, karbantartására és kiépí-

tésére, a közös és egyéni kommunális fogyasztás
létesítményeinek rendezésére és felszerelésére,
valamint a telkek rendezésére vonatkoznak.
Községünk Építkezési Igazgatóságának igazgatója elmondta még, hogy e vállalat hatáskörébe
tartozó rendes feladatok mellett, mint amilyenek
a köz- és zöld területek karbantartása, a közvilágítás, utak és utcai közlekedési útvonalak karbantartása, nagy hangsúlyt fognak fektetni a csókai
pravoszláv templom felújításának folytatására,
Padén a kápolna kiépítésére, valamint a csapadék-elvezető árkok szanálására és rendezésére.
Emellett tervezik pályázatok benyújtását a
tartományi és köztársasági szerveknél, hogy
ezáltal eszközöket biztosítsanak az infrastruktúra területén elkészült tervekre, míg a Vajdaság részéről pénzelt beruházásokból tervezik az
úttest-erősítés projektumának megvalósítását
Tiszaszentmiklóson, Padén és Hódegyházán.

Први снег није изненадио чоканске комуналце
Очишћени тротоари и локални путеви

Aláírták a szerződéseket
az ösztöndíjasokkal

Községünk egyetemistái december 30-án aláírták az ösztöndíjak folyósításáról szóló szerződéseket. Ez alkalommal
az egyetemistákat Balázs Ferenc községi elnök köszöntötte,
aki mindenkinek boldog új évet kívánt, és elmondta a jó hírt,
hogy átutalták az októberi, novemberi és decemberi járandóságot, havi 3000 dinárt.
A községi ösztöndíjra a 2014/2015-ös tanévre 82 egyetemista pályázott. Közülük 80-an tettek eleget a feltételeknek,
számukra jóváhagyták a támogatást.
– Örülök, hogy önkormányzatunk, ha szerényen is,
de támogatni tudja fiataljaink továbbtanulását – mondta
Melinda Šegan, a Községi Tanács oktatással, sporttal és
ifjúsági ügyekkel megbízott tagja.
Emlékeztetőül elmondjuk, hogy évekre visszamenőleg
ösztöndíjra pályázhat mindenki, aki községünkben él, állami
egyetemen tanul, nincs munkaviszonyban, nem öregebb 30
évesnél, nem ismétli az évet és nem kap káderösztöndíjat.
Az ösztöndíjat igénylők száma évről évre megközelítőleg
ugyanannyi. Községünk egyetemistái Újvidéken, Szabadkán, Belgrádban, Nagykikindán és Zomborban tanulnak.
Kertész I.

Први снег ове зиме ношен ветром, у северном Банату почео је да пада у недељу, 28. децембра, није нанео веће проблеме учесницима у саобраћају, већ их
је само успорио. Механизација „Војпута“ уклонила је
сметове, које је нанео ветар на државним путевима,
а још ажурнији били су радници Јавног комуналног
предузећа „Чока“ којима је поверено зимско одржавање локалних и уличних саобраћајница.
– Потпуно смо опремљени и спремни за уклањање
снежних сметова и чишћење путева и улица од
снега. Сва механизација је одмах била на терену и за

кратко време је 95 километара локалних путева које
одржавамо било проходно, – изјавила је директорка
ЈКП „Чока“ Ибојка Оноди.
Док је механизација уклањала снег са путева, истовремено су радници ЈКП „Чока“ лопатама чистили тротоаре и посипали песак.
– Свака част „комуналцима“, показали су да су
спремно дочекали први снег, верујем да ће тако
наставити и током целе зиме, – похвалио је раднике
ЈКП „Чока“ председник Савета Месне заједнице Чока,
Јожеф Морајко.
Н. Колунџија

Az első hó nem lepte meg a csókai kommunális vállalatot
Megtisztították a járdákat és a helyi utakat

Az idei tél első havazása Észak-Bánátban december
28-án, vasárnap erős szél kíséretében érkezett. A közlekedésben résztvevőknek a hóesés nagyobb problémákat
nem okozott. A Vojput gépei a hótorlaszokat, melyeket
a szél az utakra hordott, gyorsan eltávolították, de a

Csóka Kommunális Közvállalat dolgozói, akikre a helyi jellegű és utcai közlekedési útvonalak téli karbantartását bízták, még naprakészebbek voltak.
– Teljes mértékben fel vagyunk szerelve, és felkészültünk a hótorlaszok eltávolítására, valamint a helyi utak
és utcák hótól való megtisztítására. Minden
erőgépünk azonnal a terepen volt és a hozzájuk tartozó 95 kilométer helyi jellegű út rövid
időn belül járhatóvá vált – jelentette ki Ónodi
Ibolyka, a Csóka KKV igazgatónője.
Míg a gépek az utakról távolították el a havat,
a Csóka KKV dolgozói lapátokkaltisztították
a járdákat és szórták a homokot.
– Minden elismerés a kommunális vállalat
dolgozóinak, megmutatták, hogy felkészülten várták az első idei havazást, és hiszem,
a tél hátralevő időszakában is megállják a
helyüket – dicsérte a KKV dolgozóit Csóka
Механизација ЈКП „Чока“ чисти од снега локалне путеве
HK tanácsának elnöke, Morajkó József.
A Csóka KKV erőgépe a hó tisztítása közben
N. Kolundžija
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Обележен Дан Падеја

Megünnepelték Padé napját

Ünnepi üléssel, elismerések kiСвечаном седницом, поделом јавних Чока МЗ Падеј је добила највише средosztásával és kézimunka-kiállítással
признања и изложбом ручних радова става у протеклој години, знам и то да
21. децембра обележен је Дан Падеја није довољно, али наше могућности су
ünnepelték meg december 21-én Paу знак сећања на спајање српског и такве. Оно што ћу мало открити, а то је
dén a falu napját. Ez a nap a szerb és
мађарског Падеја, који се десио пре 91 да следећа инвестиција такође долази
magyar Padé 91 évvel ezelőtt történt
годину.
у Падеј. Прва страна улагања на териegyesülésének a napja.
Уз кратку ретроспективу дешавања торији општине Чока доћи ће у Падеј.
Az ünnepi ülésen a helyi közösи активности, председница Савета МЗ Неће значити 100 радних места, али до
ség tanácsának elnöke, Gyömbér
Падеј Стана Ђембер отворила је свечану 20 сигурно – најавио је председник опStana röviden ismertette a helyi köштине Чока.
седницу.
zösség elmúlt évi tevékenységét.
Јавну похвалу добили су директор
– Током 2014. године Месна заједница
– 2014-ben Padé hozzájárult a
Падеј прикључила се тешким тренуцима Културно-образовног центра Чока ЛаSzerbiát
ért súlyos árvizek okozta
поплаве, које су задесиле Србију. Најви- сло Кормањош, директор Дирекције за
károk
enyhítéséhez.
Sokat fáradozше смо радили на уређењу села и по- изградњу општине Чока Борис Илић,
tunk
falunk
rendezésén,
az illegáништавању дивљих депонија. Уз помоћ а захвалницу су добили шеф одсека за
lis
szeméttelepek
felszámolásán.
A
Покрајинског секретаријата за спорт и привреду, пољопривреду, урбанизам
Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárомладину, председника општине Фе- и стамбено комуналне делатности Ева
Csóka község elnöke, Padé tiszteletbeli polgára
ság, Balázs Ferenc községi elnök és Почасни грађанин Падеја председник општине Чока
ренц Балажа и ОШ „Серво Михаљ“ оства- Шевењхази, директорица Одсека за каa Szervó Mihály Általános Iskola
рен је пројекат санације терена за мали тастар непокретности Чока Светлана
támogatásával sikerült felújítanunk a kézi- lyi közösségei közül Padé kapta a legtöbb
фудбал. Подизали смо волонтерски рад Попов, начелник ПС Чока Жељко Попоlabdapályát. A Nőegylet is igen aktív volt, támogatást. Tudom, hogy ez nem elég, de
Удружења жена, а самим тим и културни вић, директор ОШ „Серво Михаљ“ Ендре
живот нашег места. Доста смо радили на Палушек, директорица предшколске
nekik is köszönhető, hogy falunk művelő- községünk lehetőségei szűkösek. Elárulom,
подизању спортског развоја најмлађих. установе „Радост“ Зорица Смиљански,
dési élete egyre gazdagabb. A fiatalok sport- hogy az idei év első külföldi befektetése
Година за нама је протекла радно, тако покрајински посланик Предраг Мијић,
tevékenységét is támogattuk. Sokat dolgoz- Padéra érkezik. Ez mintegy 20 új munkaда ипак можемо да будемо задовољни председник МЗ Чока Јожеф Морајко као
tunk, és büszkék lehetünk eredményeinkre helyet jelent majd – mondta a polgármester.
и председници удружења и организациучињеним – закључила је она.
– mondta az elnök asszony.
Az ülésen nyilvános dicséretben részeД. Грбин
У присуству представника институци- ја из Падеја.
Az ülésen Balázs sültek: Kormányos László, a Csóka MOK
ја, удружења и других званичника
Ferenc községi elnö- igazgatója, Boris Ilić, az Építkezési Igazиз чоканске општине председница
köt Padé tiszteletbeli gatóság Közvállalat igazgatója; köszönőСавета МЗ Падеј уручила је јавна
polgárává választot- levelet kaptak: Sövényházi Éva, a község
признања онима који су у претходták, és szimbolikusan gazdasági, mezőgazdasági, városrendezési
ној години сарађивали са Месном
átadták neki a falu és lakásügyi-kommunális tevékenységek
заједницом и према њеним речима,
kulcsát. Az elismerést ügyosztályának vezetője, Svetlana Popov,
учинили више од онога што су им
megköszönve Balázs Csóka község ingatlankataszterének igazзадужења. За почасног грађанина
Ferenc kiemelte, hogy gatója, Željko Popović, a csókai Rendőrизабран је председник општине
nagyon jó a padéi helyi állomás parancsnoka, Palusek Endre, a
Чока Ференц Балаж и симболично
közösség és a községi Szervó Mihály Általános Iskola igazgatóму је уручен кључ Падеја. Прилиönkormányzat együtt- ja, Zorica Smiljanski, az Öröm Iskoláskor
ком обраћања присутнима Балаж
Előtti Intézmény igazgatója, Predrag Mijić
működése.
се захвалио за признање, честитао
–
Gratulálok
a tartományi képviselő, Morajkó József, a
Дан Падеја и истакао добру сарадpadéiaknak, és örülök Csóka helyi közösség tanácsának elnöke,
њу са МЗ Падеј.
az elmúlt év sikereinek. valamint a padéi egyesületek és szerveze– На неки начин задовољство
Добитници јавних признања ☐ Ők részesültek elismerésben
Tavaly a község he- tek vezetői.
D. Grbin
је то што смо учинили. У Општини

Négy taggal bővült
a padéi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A jelenleg negyvenöt taggal rendelkező ÖTE négy új tűzoltót tudhat a
sorai között. Bera Attila, Csóti Krisztina, Pámer Attila és Tóth Égető Sándor
szeptember elején kezdte meg az ötvenhárom óra előadásból és harmincöt
óra gyakorlatból álló kiképzést. Az összesen nyolcvannyolc órányi felkészítést szombat délutánonként és vasárnap délelőttönként vezették le a gyakorlatvezetők és előadó tanárok: Komáromi László, az ÖTE elnöke, Jenei
Róbert, parancsnok, Süli Róbert, parancsnokhelyettes és Komáromi Róbert,
tanfolyamvezető.
A tűzoltógyakornokok értékelése egyrészt a gyakorlati kiképzés alatti
eredményből, másrészt a tanfolyam végén megrendezésre kerülő elméleti vizsga érdemjegyéből állt. A vizsgát a Komáromi László által kinevezett
vizsgálóbizottság
vezette le és értékelte. A
vizsgálóbizottság tagjai
megegyeztek a gyakorlatvezetők és előadók
személyeivel.
A négyből négy levizsgázott tűzoltógyakornok a 2015-ös év elején
megrendezésre
kerülő
díszülés alkalmával kapja
el az őket megillető elismervényt és oklevelet.
Pintér Patrícia

Четири нова члана у ДВД Падеј

ДВД, које броји четрдесет и пет чланова, проширено је са још четири
нова члана. Почетком септембра су обуку у трајању од педесет и три часа
теорије и тридесет и пет часова практичног рада започели Атила Бера,
Кристијан Чонти, Атила Памер и Тот Егете Шандор. Обуку од осамдесет и
осам часова, одржаваних суботама поподне и недељом у преподневним
часовима, водили су предавачи практичне наставе и теорије Ласло Комароми, председник ДВД, командир Роберт Јенеи, Роберт Шили, заменик командира и Роберт Комароми, вођа курса.
Оцењивање приправника се састојало од резултата на савладавању
практичне обуке и од теоретског испита на самом крају курса. Испит је
оцењивао и спровео испитни одбор именован од стране председника Ласла Комаромија, а састављен од самих предавача и вођа курса.
Сва четворица приправника су успешно положила испит, а заслужено
признање и дипломе ће им бити уручене на свечаној седници која ће се
Патриција Пинтер
одржати почетком 2015. године.

Празнична атмосфера
у Остојићеву поводом
Новогодишњег вашара

Удружење грађана „Развој села – Расел“ трећу годину за редом организовало је Новогодишњи вашар 24.
децембра 2014. године, али овога пута у Остојићеву.
Сам продајни карактer вашара употпуњен је богатим
програмом, прилагођеним за све генерације.
Новогодишњи вашар у Остојићеву окупио је више
од 20 излагача, што је и највећи број до сада, па су
тако тезге на локалној пијаци том приликом красили
новогодишњи украси, колачићи, разне рукотворине,
слике, капе и шалови. Поред тога, посетиоци су могли
да се угреју уз чај, кувано вино, музику, колаче, које су
организатори обезбедили. Најмлађи гости ове манифестације украшавали су новогодишњу јелку, а посетио их је и Деда Мраз и поделио им слаткише. На крају
вишечасовног програма уследио је ватромет, на опште одушевљење најмлађих. Програм Новогодишњег
вашара окупио је више од 500 људи из општине Чока
у центар Остојићева.
Председник УГ „Развој села“ Игор Илић, како је рекао, препун је позитивних утисака и презадовољан је
како је вашар протекао. Према његовим речима, циљ
Вашара јесте окупљање становника из општине Чока,
али пре свега из те месне заједнице где је организован.
– Поред тога и окупљање удружења, неформалних
група, предузетника, који излажу своје производе и
овде имају прилику да стекну неки приход, али и да
постану видљиви, јер нема довољно догађаја на којима могу да излажу своје радове. Желео бих да се захвалим свима, који су помогли на било
који начин у реализацији овог Новогодишњег вашара – истакао је Илић.
Како је ово већ трећи Новогодишњи вашар, један од позитивних
ефеката претходно одржаних, како
Илић објашњава, јесте то да је настављен у оним местима где је започет,
што су до сада Чока и Падеј. Наредни
Вашар биће одржан у другој месној
заједници у општини Чока, најавио је
председник УГ „Развој села“.
Д. Грбин

Ünnepi hangulat
a tiszaszentmiklósi
újévi vásáron

2014. december 24-én a RASEL
Falufejlesztő
Egyesület
szervezésében újévi vásárt tartottak
Tiszaszentmiklóson.
A vásáron mintegy 20 kiállító jelent
meg, akik újévi dísztárgyakat, kalácsokat, kézimunkákat, képeket, sapkákat, sálakat árusítottak. A látogatókat teával, forralt borral, kaláccsal
kínálták a szervezők. A legfiatalabbak
karácsonyfát díszítettek. Megjelent a
Télapó is, aki édességet osztogatott a
gyerekeknek. A rendezvény tűzijátékkal zárult.
Az újévi vásárt mintegy 500 látogató kereste fel.
– A vásár célja, hogy összehozza a
község, illetve a helyi közösség polgárait. Ez mellett lehetőséget nyújt a vállalkozóknak is, hogy megismerkedjenek egymással, üzleti kapcsolatokat
létesítsenek – mondta a RASEL elnöke, Igor Ilić. Azt is elmondta, hogy jövőre községünk egy másik településén
szervez újévi vásárt az egyesület.
D. Grbin
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Decembervégi örömök az óvodában

Idén is, mint minden évben, eljött óvodánkba a gyerekek várva
várt kedves barátja, a Télapó. A
gyerekek dalokkal, táncokkal kedveskedtek a nagyszakállúnak, akitől jutalmul csomagot kaptak, és
egy csoportképpel örökítették meg
a Télapóval való találkozást.
Az első félév utolsó napjaiban
néhány csoportban karácsonyi és
újévi műhelymunkára invitálták a
szülőket. Az ovisok téli és ünnepi
dalokkal, versekkel is kedveskedtek a megjelenteknek, majd együtt
barkácsoltak szüleikkel: fenyőfát,
újévi díszeket, képeslapokat készítettek különböző képzőművészeti
technikák alkalmazásával.
Á.O.

Децембарске радости у вртићу

Ове године је, као и сваке, стигао дуго очекивани гост, Деда
Мраз. Деца су га дочекала песмом и плесом, а заузврат добила
по пакетић. Групном фотографијом је овековечен леп сусрет.
Последњих дана првог
полугодишта су у неколико
група организоване радионице са родитељима. Забавиштанци су се представили
зимским песмицама и рецитацијама, те су са родитељима правили јелкице, новогодишње украсе, честитке.

A télapó és segítői

јануар 2015.

Активности у средњој школи

У свакој школи децембар је месец који протиче у знаку поправљања и закључивања оцена на полугодишту као и у ишчекивању зимског распуста.
У Хемијско-прехрамбеној средњој школи ученици су били посебно активни и креативни. Наиме, сваке школске године изађе један
Зборник ученичких радова где ђаци имају могућност да, у сарадњи са професорима, покажу оно у чему су најбољи. Тринаести по
реду Зборник ученичких радова изашао је при крају првог полугодишта. Наши ученици имали су литерарне радове на српском и мађарском језику у стиху и прози, једну Еколошку химну, теме из области књижевности и језика, затим прилоге на страним језицима као и
ликовне радове и фотографије са Републичког такмичења фризера
и Ноћи истраживача.
Професор Коња Шандор, који је један од уредника школског
Зборника, каже:
„Први Зборник објављен је 1996. године и од тада је примарно
било да се традиција настави. Било је година када то није било нимало лако, али смо до сад успели да објавимо тринаест зборника, у
којима су остале забележене приче, песме, слике где су даровитост
и креативност ученика дошли до изражаја“.
Такође, у овом периоду десила се још једна лепа ствар: захваљујући средствима Месне заједнице школа је опремљена са 51 комплетом столова за ученике са по две столице и са три наставничка стола.
М.М.И.

Деда Мраз и помоћници

A félév utolsó délelőttje mozgalmasan telt a padéi Szervó Mihály Általános Iskolában. A nagyszünet után
néhány diák a télapó és segédjeinek
bőrébe bújt, és így az iskola tantermeit járva édességet osztottak az alsós és felsős diáktársaiknak. 10 órától az ebédlőben a felsősök mutatták
be ünnepi műsorukat, ahol rövidebb
színdarabok, szavalatok és táncos-zenés produkciók kerültek bemutatásra.
A programot Ferencz Nacsa Xénia és
Jelena Milošev állították össze.
H.N.

Ученици са 13.Зборником ученичких радова

A tanulók a 13. gyűjteménnyel

Aktivitások a középiskolában

Последњи наставни дан пред полугодиште протекао је
бурно у Основној школи „Серво Михаљ“ у Падеју.
По завршетку великог одмора, неколико ђака се
пресвукло у Деда Мраза и његове помоћнике и тако
обилазило учионице, делећи слаткише млађим и
старијим вршњацима. Од 10 часова су старији основци
у трпезарији приказали свој празнични програм у коме
је било скечева, рецитација и музичко-плесних изведби.
Програм су осмислиле наставнице Ференц Нача Ксенија
и Јелена Милошев.
Х.Н.

A közös munka meghozza gyümölcsét

Ezzel a mondással lehetne jellemezni ezt a kis
hódegyházi óvodát, ahol mindig történik valami.
Most épp mézeskalácsot díszítettek, amellyel még
szorosabbá kovácsolták szülők és gyermekek egymás közötti kapcsolatát.
Karácsony előtti héten nagy volt a sürgés–forgás
a Halacska óvodában. A terembe lépve minden az
elkövetkezendő ünnepekre emlékeztetett. Az óvónők évek óta megszervezik a mézeskalács sütést, díszítést. Ez az óvodában már hagyománynak számít.
Szinte minden gyermek mellett vagy egy anyuka,
vagy egy nagymama ült. Próbálták mind ügyesebben,
szebben megoldani ezt az egyszerűnek tűnő feladatot,
ami valakinek jobban, valakinek kevésbé sikerült.

Az óvodai nevelők felkészülten várták a szülőket. A délelőtt folyamán kisütötték a szebbnél szebb
formájú édességeket, így a feladat csak a díszítés
volt. A gyerekek nagy örömmel vetették magukat a
munkába, sőt nagyon élvezték is, főleg akkor, mikor a dekorációból az ujjukra is került. Persze voltak
olyan gyerkőcök is, kik szívesebben énekeltek, táncoltak, de attól a díszítés tovább folytatódott, mert az
anyukák nagyon ügyesen megoldották a helyzetet.
Miután az alkotását mindenki befejezte, a csemetéket apró édességekkel lepték meg az óvónők, a
szülőket pedig teával.
A mézeskalácsok elkészültek, az óvodások nagy
örömmel gyönyörködtek bennük. Minden gyerek
kiválaszthatott az elkészített süteményből hármat,
amit hazavihetett, így otthon is megmutathatta, hogy
milyen ügyes volt.
Urbán Csilla

Az iskolákban a december a jegyek javításának, lezárásának és a téli
szünetre való várakozásnak a jegyében telik.
A Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskolában a diákok igen aktívak
és kreatívak voltak. Az iskolában immár hagyomány, hogy minden iskolaévben kiadják a Tanulók munkáinak gyűjteményét, melyben a
diákok alkotásait jelentetik meg.
A sorrendben 13. gyűjtemény közvetlenül a félév vége előtt jelent meg. Ebben szerb és magyar nyelvű irodalmi alkotások (próza
és vers), egy ökológiai himnusz, irodalommal és nyelvészettel foglalkozó írások, idegen nyelven írt cikkek, valamint a fodrászversennyel
és a Kutatók Éjszakájával kapcsolatos képzőművészeti alkotások és
fényképek szerepelnek.
Kónya Sándor tanár, a gyűjtemény egyik szerkesztője a következőket
mondta: „Az első gyűjteményt 1996-ban jelentettük meg, azóta igyekszünk továbbvinni ezt a hagyományt. Néhány évben ez komoly erőfeszítésünkbe került, de sikerült immár a tizenharmadikat kiadni, minőséges tartalommal, ami tanulóink tehetségét és kreativitását bizonyítja.”
Decemberben még egy örömteli esemény történt az iskolában: a
helyi közösség eszközeiből 51 asztalt, mindegyikhez 2-2 széket, és
három tanári asztalt vásároltak.
M.M.I.

Школа у празничној декорацији

Хол Основне школе „Серво Михаљ“ у Падеју је место где се сваке године одржавају изложбе одређене тематике, које истичу креативност
и заједнички рад ђака и њихових учитеља. Долазак празника означавају ручно израђени украси којима се јелка кити почетком децембра.
Деца су се предано организовала и спремала да своју школу одену у
свечано рухо пре зимског распуста.
Х.Н.

Заједнички рад уродио плодом

Украшавање медењака у вртићу „Рибица“ у
Јазову прерасло је у традицију. Васпитачице су
испекле медењаке, а деца су са радошћу прихватила задатак украшавања са својим родитељима.
Након активности су деца почашћена слаткишима, а родитељи чајем. Резултат заједничког рада
били су дивни медењаци, међу којима је свако
дете изабрало три да понесе кући и похвали се
својим умећем.
Урбан Чила

Ünnepi díszben az iskola

A padéi Szervó Mihály Általános Iskola előcsarnoka rendszeresen
tematikus kiállításoknak ad helyet, melyek a diákok és tanáraik közös
munkáját dicsérik. Már december elején a tanulók által készített díszekkel ékesített fenyőfa hirdeti az ünnep közeledtét. A gyerekek lelkesen készülődtek, szervezkedtek és dolgoztak azon, hogy az iskolájukat
H.N.
ünnepi ruhába öltöztessék még a téli szünet előtt.
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Az orfeumok világa

December 12-én, 17 órai kezdettel az olvasóteremben bemutatták Sinkovits Péter zentai
újságíró, író új kötetét Orfeum címmel, amelyet a zEtna Kiadó jelentetett meg. A szerző
1946-ban született Zentán, egyetemi tanulmányai befejezése után két ízben a Dolgozók hetilap újságírója; 1985 – ’89 között a Magyar Szó
napilap főszerkesztője (előtte már volt ugyanott újságíró is), 1990 és ’94 között az irodalmi
rovat szerkesztője, majd 1994-től budapesti
tudósítója is volt a lapnak. Időnként ma is jelennek meg karcolatai a Magyar Szóban, bár
igazából nyugdíjas. Irodalmi pályája még a
hetvenes évek elején költőként indult, azután
jóval később – talán újságírói pályafutásának
köszönhetően – a prózai művek felé fordult.
Az est vendégei a szerző Sinkovits Péter mellett Beszédes István, a zEtna Kiadó főszerkesztője, valamint Hugyik Richárd, a Thurzó

A szerző és vendégei
Аутор и његови гости

Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatója.
Beszédes István először is saját gondolatait fejtette ki a könyvről, majd megkérdezte a szerzőt:
honnan vette az ötletet e regény megírásához, és
ki a mű főszereplője? Sinkovits Péter elmondta,
hogy mintegy 30 éve egy rádióműsorban hallotta, hogy a második világháború előtt Jávor
Pál, ismert magyarországi színész, kivándorolt
Argentínába, ott letelepedett és festeni kezdett.
Ez annyira megfogta őt, hogy még ma is eszébe jut; talán ez adta neki az ötletet – majd így
folytatta gondolatmenetét: „Természetesen kötetemnek semmi köze nincsen Jávor Pálhoz, de
a történet itt is Argentínában kezdődik, ahova
egy magyar ember, P. Dániel (a főszereplő) kivándorol szerencsét próbálni. Sok-sok év után
hajóra száll, és Palermóba utazik (útközben a
hajón zendülés tör ki, és ezt a főhős átéli), pár
év után pedig visszajut Budapestre, a honvágy
megteszi a magáét! Engem valahogy
mindig megfogott a XX. század eleje, talán azért is, mert Krúdy Gyula akkoriban
élt, másrészt szerettem a műveit olvasni;
regényem mintegy 100 év távlatát öleli
fel” – mondta a szerző, majd hozzátette:
„A regény Argentínában, Palermóban és
végül Budapesten játszódik, és ez utóbbi
városban fejeződik be, ott, ahol érződik a
múlt század nyüzsgése, a színházi élet, a
zenés- táncos szórakozóhelyek (az orfeumok) világa. Talán az utóbbi miatt is adtam a fenti címet kötetemnek.”
H.N.

Свет орфеја

У читаоници Градске библиотеке у Чоки
је 12. децембра у 17 часова приказан нови
роман „Orfeum“ Синкович Петера, новинара
и писца из Сенте, у издању „zEtne“. Гости вечери били су аутор Синкович Петер, главни
уредник „zEtnе“ Беседеш Иштван и Хуђик Рихард, директор Културно-образовног центра
„Thurzó Lajos“. Беседеш Иштван је изнео своје
мишљење о роману, те је питао аутора одакле
идеја за писање, односно ко је његов главни
лик. – Радња почиње у Аргентини, у коју Да-

ниел П., главни лик, одлази тражећи срећу.
Након неколико година се нађе на броду за
Палермо, на ком преживљава побуну. Вођен
носталгијом, враћа се у Будимпешту. Дело
обухвата период од 100 година, - рекао је
аутор, додавши: - Радња романа се одиграва
у Аргентини, Палерму и завршава у Будимпешти, где се осети дух прошлог века, позоришта, места за музику и плес (az orfeumok орфеји). Мислим да је то разлог што сам свој
роман тако назвао.
Х.Н.

Промоција књиге „Насељавање празнине“

8. децембра у Градској библиотеци
одржана је промоција прве књиге
Андрее Беате Бицок. У опуштеној
атмосфери о књизи су говориле ауторка,
текст „О поезији“ читала је Јелена
Милошев, а Ксенија Гарић и Катарина
Батанчев су говориле стихове из књиге.
Андреа Беата Бицок рођена је у Кикинди1987, дипломирала је и мастерирала на
Одсеку за српску књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду. Добитница је Бранкове награде Матице српске.
Пише поезију, прозу, књижевну критику
и огледе. Живи у Остојићеву и ради као
професор српског језика и књижевности у
гимназији у Сенти.
У пријатној атмосфери и лепом дружењу Андреа је, у разговору са Дијаном

Јолић, представила своју књигу. Сазнали
смо да су песме настајале две, три године
полако и непромишљено. Усмеравање и
идеју да објави песме добила је од Ненада Грујичића, књижевника и директора
Бранковог кола, јер је већ писала критике
и есеје. Ненад Грујичић сматра да Беатина
збирка поезије „Насељавање празнине“
доноси „густину емоције у укрштеним сликама и призорима свакодневице и унутарњег света“, док, по ауторкином речима,
представља спајање природе и човека,
бола, самоће и отуђења. „Поезија је ствар
тренутка, она је начин откривања дубље
суштине, начин прихватања и суочавања
са светом, тренутак да се стане и промисли.Ту је и порука сваком човеку да се преко речи ступи у хармонију и пронађе прави пут“, између осталог је
рекла Андреа.
У тексту „О поезији“ Јелена Милошев каже: „Она
лебди над простором,
вапи за љубављу, осећа се
жеђ тела и жеђ духа“. Својим емоционално интонираним песмама ауторка
истиче своју веру у моћ
речи и поезије: „Треба поново пронаћи лиру/и певати као дух ван тела/ себи
у сусрет поћи светла чела/и песмом раку творити
немиру“.
М.М.И.

Könyvbemutató a könyvtárban

December 8-án a Városi Könyvtárban bemutatták Bicók Andrea Beáta első könyvét,
amelynek címe Naseljavanje praznine (Az üresség benépesítése). A könyvről a szerző
beszélt, Jelena Milošev A költészetről című írást olvasta fel, Ksenija Garić és Katarina
Batančev a kötetből mondtak verseket.
Bicók Andrea Beáta 1987-ben született Nagykikindán. Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Szerb Nyelv és Irodalom Tanszéke mesterfokozatán diplomázott. Verset, prózát,
kritikát, esszét ír. A Matica Srpska Brako-díjjal tüntette ki. Jelenleg Tiszaszentmiklóson
él, a zentai Gimnáziumban tanít szerb nyelvet és irodalmat.
A kellemes hangulatú író-olvasó találkozón a fiatal költőnő vallott hitvallásáról, az ember és
a világ viszonyáról, a lélek magányáról, a szó és a költészet harmóniateremtő erejéről.

Новости
из библиотеке

Градска библиотека у Чоки своје читаоце обрадовала је новим насловима.
У разговору са библиотекарком Дијаном Јолић сазнали смо више о актуелним и занимљивим садржајима.
„Захваљујући средствима Покрајинског
секретаријата за културу и јавно информисање библиотека сваке године добије
одређени износ и од тог новца увек набавимо књиге. Пре месец дана библиотека се опремила књигама из издавачких
кућа: Evro-Giunti, Пчелицa, Лагунa и Соларис, на српском језику, и Шољмоши, на
мађарском. Трудимо се да пратимо интересовања свих наших читалаца и да их
мотивишемо на читање. Један од начина
је и акција ’Буди највреднији читалац’
коју сам остварила у сарадњи са Јеленом
Виловски, наставницом српског језика и
књижевности у основној школи. Наиме,
ученици од другог до четвртог и од петог
до осмог разреда имају одабране наслове
на српском језику које треба да прочитају
до краја марта и том приликом воде читалачки дневник, који предају у априлу.
Сви учесници биће награђени бесплатном
чланарином, а три најбоља дневника, поред бесплатне чланарине, и поклон-књигом. Овим путем позивам све ученике да
се придруже акцији као и све читаоце да,
међу новим насловима, пронађу нешто за
себе“, нагласила је Дијана.
Интересовало ме је које су то најчитаније књиге на српском и мађарском језику у
протеклој години и то је роман „Последње
пролеће у Паризу“ Јелене Бачић Алимпић,
као и друге две које су стално на читању, и
књиге Фабијан Бјанке.
М.М.И.

Hírek
a könyvtárból

– A Tartományi Művelődési
és Tájékoztatási Titkárságtól
minden évben kapunk bizonyos támogatást új könyvek
vásárlására − mondta Dijana
Jolić könyvtáros. – Egy hónappal ezelőtt az Evro-Giunti, a
Pčelica, a Laguna és a Solaris
kiadóktól vásároltunk szerb
nyelvű könyveket, a Sólymosi
kiadótól pedig magyar nyelvűeket. Igyekszünk eleget tenni
olvasóink kívánságainak, és olvasásra ösztönözni minél több
embert. Jelena Vilovskival, az
általános iskola szerbtanárnőjével közösen elindítottuk a
Legyél a legszorgalmasabb
olvasónk elnevezésű akciót. Ennek az a lényege, hogy
a 2-4. osztályosok, illetve az
5-8. osztályosok számára ös�szeállítottunk egy-egy listát, és
a diákok feladata, hogy ezeket
a könyveket március végéig
elolvassák és olvasónaplókat
írjanak. Mindenki, aki április
folyamán ezt a naplót átadja,
ingyenes könyvtári tagságot
nyer, a legjobb három pedig jutalomkönyvet is kap. Felhívom
a diákokat, hogy minél tömegesebben csatlakozzanak akciónkhoz, és minden irodalomkedvelőt, hogy tekintsék meg
új szerzeményeinket.
A könyvtárosnő elmondta, hogy 2014-ben
Jelena Bačić Alimpić Az
utolsó tavasz Párizsban
című könyve volt a legolvasottabb. A magyar olvasók Fábián Janka könyveit kedvelik a leginkább.
M.M.I.

Szentmiklós apródjai járják községünket

A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb misztériumjátéka.
Ez a többszereplős, dramatikus játék a karácsonyi játékok legrégebbike:
a XI. századtól kezdve van róla adat. Főként templomokban adták elő.
Az első magyar betlehemes szövegek a Sarolta magyartanár készítette fel Dékány
XVII. századból erednek, s iskolai előadá- Anita közreműködésével. Összeállításukat
sokra készültek. Az utóbbi két évszázad községünk településein több helyen is bemisztériumjátékának elmaradhatatlan része mutatták. Elsőként Tiszaszentmiklóson az
a kifordított bundát viselő betlehemi pász- óvodásoknak, majd Hódegyházán és most
torok párbeszédes, énekes-táncosjátéka. A Csókán is szerepeltek. Sarolta elmondta,
betlehemezők házilag készített, jászol vagy hogy környékünkön nincs másik betlehemes
templomalakú betlehemet hordoznak ma- csoport, ezért úgy gondolták, hogy felelevegukkal. Ezel maradhatatlan kellék volt, s nítik a hagyományt, amit mindnyájunknak
ma is az, amint azt a tiszaszentmiklósi gye- őrizni kell.
H.N.
rekek előadásában
is láthattak az Öröm
Iskoláskor Előtti Intézmény ovisai. A
Szentmiklós apródjai nevű diákcsapat
betlehemes műsorát
mutatta be, a csókai
Művelődési és Oktatási Központ könyvtárában Csillagozni
készülünk király udvarába címmel. Az
ovis közönség érdeklődve figyelte az
általános iskolások
Betlehemesek a könyvtárban
műsorát, jelmezeit.
Вертеп у библиотеци
Az apródokat Vas

„Остојићевачки малишани“
обилазе насеља наше општине

Вертеп је једна од најстаријих божићних игара, подаци о њој датирају још из 11.
века. Симболизује пећину у којој се родио Исус Христ. Група ђака „Остојићевачки
малишани“ представила се својим комадом „Csillagozni készülünk király udvarába“ у
библиотеци Културно-образовног центра у Чоки. Публика, забавиштанци ПУ „Радост“,
заинтересовано је пратила програм, костиме. Децу је припремала професорица
мађарског језика Ваш Шаролта у сарадњи са Декањ Анитом.
Х.Н.
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A karácsony varázslata

A karácsony éj varázslatát valószínűleg mindnyájan ismerjük. Bár napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos momentuma lett az ünnepnek, mégis a
karácsony éj misztikuma, csodája nem múlt el. Karácsony este minden elcsendesedik, a közlekedés leáll,
és ha olyan szerencsénk van, hogy hó is esett, a csend
még teljesebb. Míg advent a reményteli várakozás
ideje, a szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. Az ünnep
szépségeihez hozzátartozik a közös készülődés, a
tervezgetés, és a családi ünneplés mellett a közösséghez való tartozás erősítése és a közös ünneplés.
A Csóka Művelődési és Oktatási Központ minden
évben megszervezi karácsonyi ünnepi műsorát, amely
mindig tartogat meglepetéseket. Az idén a Móra Ferenc
Magyar Művelődési Egyesülettel közösen állították
össze a programot, ahol az egyesület minden szakcsoportja bemutathatta műsorát, így az estén mindenki
megtalálhatta a számára legkedvesebb műfajt. A művelődési ház előcsarnokában kézimunkák és a gyűjtők szakosztályának kiállítása fogadta a látogatókat.
A kistáncosok nyitották az estét, hiszen nincs is szebb
a gyermekek mosolyánál. Őket a Csicsergők irodalmi
csoport összeállítása, majd a Füzikék leánykar dalai
követték. A műsorban a Pöngettyű és a Barna Gesztenye citeraegyüttes dallamai után a Sóvirág táncegyüttes
lendületes összeállítása következett, ami visszaidézte a
Sóvirág első generációjának teltházas műsorait.
Hajdú Sándor plébános a szeretet fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében, és felhívta a figyelmet mindazokra, akik egyedül vagy
szűkös körülmények között,
de szeretetben várják a Megváltó születésének ünnepét.
A karácsony nem lehetne
teljes, ha a Csókáról illetve
Csóka községből elszármazott tehetséges művészeink
közül előadásukkal legalább
néhányan ne emelnék az ünnep fényét. Az idén Kovács
Éva fiatal operaénekesünk
látogatott haza, és örvendez-

tette meg a közönséget csodás áriákkal. Hangja betöltötte a nézőteret és a szíveket egyaránt. A műsornak
más különlegessége is volt. A városkánkban aktívan
tevékenykedő kórusok, a Pro Musica Sacra, a Csalogány, a II. Rákóczi Ferenc és a Pannónia Rúzsa Ildikó
karnagy vezetésével és Barsi Kis Beáta zongorakíséretével közösen adtak elő karácsonyi dalokat, amel�lyel kivívták a teltházas közönség elismerését.
Mészáros Martin színésznövendék szavalata és a
Kék cinkék irodalmi csoport alkalmi összeállítása
után Losonc Inez fiatal énekes fellépése következett. A tehetségek sora az est végén tetőzött. A színvonalas műsort a felvidéki Arcok
énekegyüttes ünnepi koncertje
zárta, amely elvarázsolta a népes
közönséget. Ismert és ritkábban
hallott karácsonyi összeállításuk
egyedi hangszerelésben szólalt
meg a négytagú amatőr együttes tolmácsolásában. A felcsendült dallamok hallatára az ünnep
szelleme átjárta a közel 450 fős
ünneplő közönséget, amelynek
szeretetteljes hangulatát a nézők
magukkal vihették otthonaikba.
Kormányos László, a Művelődési Központ igazgatójának már
nem maradt más hátra, mint hogy megköszönje a fellépőknek részvételüket, és szeretetteljes ünnepeket
kívánjon mindenkinek.
H.N.

Bővült a könyvkínálat

A hideg téli napokon sem maradnak
olvasnivaló nélkül a csókai könyvtár tagjai, hiszen az év végén jelentős kiadványokkal bővült a kínálat. A csókai Művelődési és Oktatási Központ az idén is
sikeresen pályázott könyvek vásárlására.
A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság által meghirdetett pályázaton
elnyert mintegy 70000 dinárt egyenlő

arányban fordították magyar és szerb
nyelvű kiadványok vásárlására, ami lehetőséget nyújt a könyvkínálat aktualizálására. Már évek óta sikerül eredményesen pályázni, így a meglévő könyvállomány folyamatosan bővül a legújabb
és legnépszerűbb példányokkal, amit az
olvasók elismeréssel nyugtáznak. A magyarországi Márai-programnak köszönhetően több mint 250 új kiadvány várja
az olvasókat a könyvtár polcain. Számos gyermekkönyv érkezett, köztük
meséskönyvek, lapozgatók, az ifjúság
részére regények, enciklopédiák. A felnőtteket a Nobel-díjas írók sorozata is
várja számos kortárs író műve mellett,
beleértve a szórakoztató irodalmat is. A
választható könyvek listájából érkezett
könyvcsomag értéke 760 000 forint.
H.N.

Проширена понуда књига

Чланови чоканске библиотеке ни
ове зиме неће оскудевати у материјалу за читање. Наиме, крајем године се
фонд књига значајно проширио. Културно-образовни центар Чока је и ове
године успешно конкурисао за куповину књига. Средства у висини од 70.000
динара освојених путем конкурса, који
је расписао Покрајински секретаријат
за образовање и информисање, равноправно су утрошена на куповину актуелних и савремених издања на српском
и мађарском језику. Већ годинама успе-

шно конкуришемо, те се на тај начин
фонд књига константно повећава по
квантитету и квалитету књигама за сваког, што наши читаоци изузетно цене.
Захваљујући „Мараи програму“ из Мађарске, на полицама се нашло више од
250 нових издања која очекују читаоце.
Стигло је мноштво прича за децу, сликовница, а за омладину романи и енциклопедије. Одрасле читаоце очекује серија Нобеловаца и савременика, а ту је и
белетристика. Вредност књига са листе
избора је 760.000 форинти.
Х.Н.

Чаролија Божића

Сви добро познајемо
чаролију божићне ноћи.
Иако је поклањање
сада њен важан
део, њена тајанственост и чаролија не пролазе. Лепоту овог празника чине
заједничке припреме, планови, породично
славље.
Културно-образовни центар Чока сваке
године традиционално приреди божићни
програм. Ове године је програм осмишљен
са МКУД „Мора Ференц“ из Чоке, у
оквиру ког су се представиле све
секције. У предворју КОЦ-а се могла видети изложба рукотворина.
Програм је отворила група малих играча, после којих је наступила литерарна група „Csicsergők“,
затим девојачки хор „Füzikék“ својим
песмама. Публици су се представиле
групе „Pöngettyű“ и „Barna Gesztenye“
песмама извођеним на цитери, плесна група „Sóvirág“ својим живахним
наступом.
Свештеник Хајду Шандор истакао је у свом
обраћању важност љубави, поздрављајући
оне који сами или у ужем кругу очекују рођење Спаситеља. Млада оперска певачица Ковач Ева посетила је родну Чоку и обрадовала

публику аријама. Њен предиван глас испунио
је салу, али и срца задивљене публике. Наступили су хорови „Pro Musica Sacra“, „Csalogány“,
„II. Rákóczi Ferenc“, „Pannónia“, предвођени диригентом Ружа Илдико, у клавирској пратњи
Барши Киш Беате, певајући предивне божићне песме.
После рецитовања младог глумца Месарош Мартина и наступа литерарне групе „Kék
cinkék“ наступила је Лошонц Инез својом музичком тачком. Завршницу програма обележио је ансамбл „Arcok“ који је очарао публику
својим песмама.

Празнични дух испунио је салу и освојио
близу 450 људи у публици. Директор КОЦ-а
Кормањош Ласло захвалио је учесницима
програма и пожелео свима срећне и благословене празнике.
Х.Н.

600 ezer dinár
600 хиљада динара
a csókai városi könyvtárnak
за библиотеку

A csókai Művelődési és Oktatási Központ igazgatója, Kormányos László örömmel újságolta
a hírt, mely szerint a 2014-es év
végén kellemes meglepetésnek
lehettünk részesei. A nemrégiben megválasztott új összetételű Magyar Nemzeti Tanács a
Csóka városi könyvtár könyvállományának fejlesztésére 600
ezer dinar összegben ítélt oda
támogatást, amely példa nélküli segítség intézményünk számára. Először történik meg ezáltal, hogy
az egy év alatt beszerzett magyar nyelvű könyvek
számbelileg is kielégítik az olvasok igényeit. Az
igazgató ezúton is köszönetét fejezte ki a Magyar
Nemzeti Tanácsnak, és reméli,hogy az olvasók is
ugyanilyen lelkesedéssel veszik majd birtokba a
közel 600 új könyvet.
H.N.

Директор Културно-oбразовног
центра Ласло Кормањош радосно
је саопштио вест да је крај 2014.
године обележио важан тренутак.
Недавно изабран и новоформиран Мађарски национални савет
је за обогаћивање књижног фонда на мађарском језику, чоканској
библиотеци донирао средства у
висини од 600 хиљада динара, што
представља догађај без преседана
за ову установу. На овакав начин
се по први пут догодило да књиге
набављене током једне календарске
године најзад задовољавају потребе
читалаца. Директор Кормањош Ласло се и овим путем захваљује Мађарском националном савету и нада
се да ће и читаоци са сличним одушевљењем присвојити ових готово
600 нових књига.
Х.Н.
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Бадњи дан у Остојићеву

Православни верници, који поштују јулијански календар, прослављају рођење Исуса Христа, односно
Божић 7. јануара. Божић је празник
мира и љубави и један од најрадоснијих хришћанских празника. Припремајући се за прославу рођења Исуса
Христа, православни верници обележавају Бадњи дан службама бдења и
паљењем бадњака у храмовима.

Иако је обичај да се на Бадњи дан
рано ујутру оде у шуму и усече бадњак надлежни парох Српске православне црквене општине Остојићево
Драган Ђукић заједно са мештани-

ма 5. јануара на Туциндан одлази у
оближње место, одакле доносе храстове гране.
– С обзиром на поднебље и да овде
нема храстових шума, ми сваке године организујемо одлазак по бадњак,
донесемо га, обележимо то, дамо до
знања осталим мештанима да је стигао бадњак и чекамо Бадњи дан, – рекао је свештеник Драган Ђукић.
На Бадњи дан, након
вечерњег и освећења
бадњака, у Остојићеву
испред храма Светог Николе пали се бадњак, а
православни
верници
добијају свезану гранчицу бадњака и сламе, које
носе кућама. Како је надлежни парох Драган Ђукић објаснио храст је симбол дуговечности, живота
и зато се носи кућама и
ложи ватра испред храма.
– Та ватра симболизује ону која је грејала
Богомладенца, који је рођен за сам дан Божића.
У суштини је симболика
и позадина неког нашег
пређашњег бивствовања
у смислу вере, традиције,
пре него што смо и постали хришћани, а наставило
се кад смо примили хришћанство да се пали ватра, сече бадњак, – рекао
је свештеник.
Божић је породични празник и
сматра се да би тог дана сви који су
током године били у свађи требало
да се измире и опросте увреде.
Д. Грбин

Божићно јахање у Санаду

У нашем народу постоје многи лепи обичаји за црквене празнике, а неколицина од њих
очувана је и до данашњих дана. Традиција се
у неким местима одржава, али су у многим и
обнавља. Пример места које обнавља старе и
чува постојеће традиције јесте и село Санад.
Од мноштва обичаја који карактеришу слављење Божића истиче се један посебан, могло би се
рећи обичај својствен само Војводини. Наиме,

раније је постојало мишљење да празник треба
прославити што свечаније, што достојанственије и што дуже. Људи су једва чекали празнике
да одморе од свакодневних послова, али и да се
виде једни са другима.
Обичај који продужава
слављење Божића јесте
„хватање“ или „праћење“ Божића на први дан
празника. Након свих
служби у цркви и освећења домова сламом и
бадњаком, а после свечаног празничног ручка,
у Банату је био обичај да
млади момци из села узјашу своје коње и изађу
на улице. Обично су се
окупљали испред месне
цркве и одатле, праћени звонима и мноштвом

усклика, кретали су у обилазак села, честитање
празника, као и тркање коњима. Све је то имало исти циљ. Продужити празновање Божића.
Обично су се прво момци тркали главном улицом села до излаза, тако што су се враћали пред
цркву и тамо завршавали трку. Првом од њих
мештани би спремили понуде, поклоне и везене пешкире. И остали коњи бивали су „закићени“ пешкирима. Оном који први „ухвати“ Божић
припадала је највећа награда, али и највећа
част. Затим би момци кренули у обилазак родбине, честитање, поздрављање са мештанима.
Овај леп обичај био је жив до пре неколико
година у већини наших села у Банату. До данас он је очуван једино у Санаду и то захваљујући иницијативи неколицине омладинаца из
села. Млади Санадци су се после ручка окупили по други пут ове године у црквеној порти, послужили се куваним вином и окићених
коња, а праћени звуцима звона и бацањем
жита, кренули у обилазак села. Овом приликом били су позвани и гости из Сенте, који су
се и одазвали, те увеличали овај леп обичај.
Традиција је обновљена, одржана, а младима
Санада остаје аманет да је никад не прекидају
нити заборављају.
Душко Јанчић

Било једном у Банату

Karácsonyvárás Tiszaszentmiklóson

A pravoszláv hívők Jézus Krisztus születését, illetve a karácsonyt
január 7-én ünneplik. A karácsony a béke és a szeretet ünnepe, az egyik
legörömtelibb vallási ünnep. Jézus születésének napját megelőző nap
a pravoszlávoknál a „Badnji dan”, amikor tölgyfaágat, „badnjak”-ot
égetnek. A szokás szerint a karácsonyt megelőző napon a családfő kimegy az erdőbe tölgyfaágat vágni. Mivel vidékünkön nem terem tölgy,
ezért a tiszaszentmiklósi pap, Dragan Đukić minden évben december
5-én egy közeli helységből tölgyfaágakat hoz a templomba.
Szenteste („badnje veče”: virrasztás, várakozás estéje) a misén a pap
minden hívőnek tölgyfaágból és szalmából kötött kis csokrot ad, amit
azok hazavisznek. Megszenteli a „badnjak”-ot, amit utána a Sveti Nikola
templom előtt meggyújtanak.
– A tölgy az öröklétet szimbolizálja, a tűz pedig azt a tüzet, ami a
kisded Jézust melegítette – magyarázta a plébános.
A karácsony családi ünnep. Úgy tartják, hogy akik az év során összevesztek, azoknak ezen a napon ki kell békülniük, meg kell bocsátaniuk
egymásnak.
D. Grbin

Културно-уметничко друштво „Свети Сава“
одржало је традиционални Велики годишњи
концерт 20. децембра у Дому културе у Чоки
чиме је затворило још једну радну и успешну годину и обележило 69 година постојања.
У оквиру програма представиле су се четири
фолклорне секције, мешовита певачка група и Народни оркестар КУД-а. Чланови првог ансамбла
отворили су програм драмско-фолклорним сценским наступом „Било једном у Банату”, а кроз причу су нас водили наратори Јасмина Лучић и Радован Шаргић. Водитељи програма Манда Вуковић
и Никола Попов говорили су о томе да је друштво
током свог постојања пролазило кроз различите
периоде, али је изашло као победник и данас нас
подсећа да не заборавимо ко смо и одакле смо.
У двочасовном наступу сви чланови КУД-а оставили су душу на сцени. Осмеси на лицима и див-

A Sveti Sava ME évzáró koncertje

A csókai Sveti Sava ME december 20-án megtartotta hagyományos évzáró koncertjét a Művelődési Otthonban. Az egyesület ezzel a műsorral ünnepelte fennállásának 69. évfordulóját.
A kétórás ünnepi műsoron az egyesület minden csoportja fellépett: négy néptánccsoport,
vegyeskórus, zenekar és a nemrég alakult színjátszó csoport. A közönség nagyszerű leskovaci
és bánáti táncokat láthatott, vranjei és šumadijai dalokat hallhatott. A nézők lelkes tapssal buzdították a fellépőket. Az előadás sikeréhez nagyban hozzájárultak a nagyszerű koreográfusok
is: Nikoleta Mrkšić, Božidar Drašković, Mlađen Erić és Slobodanka Rac.
A műsor végén Julijana Bagdal, az egyesület elnöke és Mlađen Erić koreográfus mondtak
köszönetet minden fellépőnek, munkatársnak, szülőnek és támogatónak.
– Elégedett vagyok a fiatalok és az idősebbek hozzáállásával is. Különösen boldoggá tesz,
hogy sok fiatal kapcsolódik be a munkánkba, ezért bízom abban, hogy a szerb folklórt még
sok-sok éven át ápolni tudjuk – mondta Mlađen Erić. Hozzátette, hogy a színjátszó csoport is
lelkesen dolgozik, január vagy február folyamán bemutatót tartanak majd.
M.M.I.

не кореографије поново су загрејали срце свим
присутнима. Игре из Лесковца, Баната, песме из
Врања и Шумадије и многе друге, публика је са
радошћу пратила и аплаузом бодрила све фолклораше. Фолклор је... кад ти крв узаври и душа
се напуни неком милином, а то најбоље знају кореографи овог величанственог наступа: Николета Мркшић и Божидар Драшковић, задужени за
најмлађе, Млађен Ерић, кореограф више наступа
и Слободанка Рац, најпознатија кореографкиња
у Србији која је спремила кореографију Баната.
Посебу ноту годишњем концерту дали су млади
глумци, чланови првог ансамбла, који су својим
дијалозима употпунили чаролију ове вечери фолклора. На крају су се Јулијана Багдал, председница друштва, и кореограф Млађен Ерић захвалили
свој деци, родитељима, певачима, играчима, оркестру, Владимиру Милованову, а посебно Јасмини Лучић на драмском комаду.
Уз честитке за 69 година постојања,
прве утиске након концерта, са мном је
поделио Млађен Ерић: „Задовољан сам,
пре свега, младима, свим млађим и старијим групама и срећан сам што увек
има младих који играју српски фолклор
и надам се да ће још дуго година да се
игра и негује“. За крај Млађен најављује,
да драмска секција почиње са радом и
да ће један викенд у јануару или фебруару месецу бити посвећен позоришту.
М.М.И.
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Karácsony Tiszaszentmiklóson

A tiszaszentmiklósi egyházközösség karácsony napján az ünnepi szentmise után gazdag meglepetéssel örvendeztette meg a
szentmisén részt vevő gyermekeket. Az ajándékok megvásárlásához a helyi közösség és Csóka község önkormányzata járult
hozzá 100 édességcsomaggal, valamint a TABITA Humanitárius
Szervezet jóvoltából is 100 ajándékcsomagot biztosítottak. Az
egyháztanács minden évben igyekszik a helybeli gyermekeknek
ajándékokkal kedveskedni decemberben Jézus születése napján.

Празнична радионица
у библиотеци

„Béke szálljon minden házra!”

A Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör tagjai ez év decemberében a karácsonyi hagyományok közül a szentestét, Jézus születését igyekeztek feleleveníteni közel 20 gyermek közreműködésével. Papírangyalkák készültek, amelyek később a karácsonyfát is
díszíthették, és a szépen megterített ünnepi asztalon hagyományos
ebéddel kedveskedtek a kisdiákoknak. Az ünnepi ebédet Szeles
Rozália és Berák Ilona biztosította a résztvevőknek. Karácsonyi
dalokat tanulhattak a gyerekek, és felelevenítették a karácsonyhoz kapcsolódó ünnepi szokásokat.
Dienes Brigitta

Израда празничних украса, које спремају ђаци
прваци, спада међу традиционалне манифестације библиотеке у склопу божићне и новогодишње
радионице. Учитељице Каталин Гал и Невенка Вуловић су 18. децембра у 10 часова довеле децу у
Градску библиотеку, где су одмах започела са кићењем јелки. Током рада деца су певала божићне песме, све док се у даљини нису зачула звона
Деда Мраза. Појавили су се и поклони из његове
дубоке вреће, што су деца наградила песмама и
рецитацијама у знак захвалности.
Х.Н.

Ünnepi műhelymunka
a könyvtárban

Божић у Остојићеву

Црквена општина Остојићево је на дан Божића после свете
мисе приредила изненађење за сву присутну децу. У куповини
пакетића учествовала је Месна заједница Остојићево, Локална
самоуправа са 100 слатких пакетића, док је Хуманитарна организација „TABITA“ обезбедила, такође, 100 пакета. Црквени одбор се
сваке године труди да обрадује децу на дан Христовог рођења.

„Нека мир слети на сваку кућу“

A könyvtár hagyományos rendezvényei közé
tartozik a karácsonyi, újévi műhelymunka, ahol az
elsős diákokkal közösen készítünk ünnepi díszeket. A tanítónők, Gál Katalin és Vulović Nevenka
december 18-án 10 órára érkeztek diákjaikkal a
városi könyvtárba, és mindjárt nekiláttak a fenyőfák díszítésének. Az alkotás folyamán karácsonyi gyermekdalok szóltak egészen addig, míg a
Télapó csengője meg nem csendült a távolból. A
Télapó puttonyából előkerültek az ajándékok is,
miután a gyerekek dallal, verssel kedveskedtek a
nagyszakállúnak.
H.N.

Чланови Мађарског културног круга из Остојићева су у децембру оживели чаролију свете ноћи, Христово рођење, у присуству 20 деце из удружења. Направили су анђелчиће од папира, којима су красили јелку, а на свечаном празничном столу се нашао
традиционални ручак за малишане.
A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, a szereteté, ameПразнични ручак су припремиле Селеш Розалиа и Берак Илона. Деца су lyen Jézus születésére emlékezünk. Napjainkban családi vonatkozása felerősöучила божићне песмице и обичаје.
dött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett. A Líra EgyesüДиенеш Бригита
let Szép Szó Egyletének

Karácsonyi Szép Szó

Препоручујемо

„Ви (Срби) сте један од најбистријих народа које сам за
живота видео. Схватате брзо
и правилно. Са својом интелигенцијом и богатствима тла,
морали бисте имати једну од
главних улога у Европи. Ваше
мане, поготово мане оних које
називате
интелигенцијом,
спречавају вас да то постигнете.“
Ово су речи др Рудолфа Арчибалда Рајса из књиге „Чујте Срби“ у чијем поднаслову
пише „Чувајте се себе“. На
предавању професора историје
Јована Гашовића у чоканској
библиотеци чула се препорука за ову књигу, која би могла
заинтересовати све љубитеље
историје. Иако је књига написана давне 1928. године и данас
је врло актуелна, јер је Рајс, као
велики пријатељ српског народа, у књизи говорио о српској
интелигенцији, политичарима
и српској омладини. Сматра се
да је ово дело прави политички тестамент Арчибалда Рајса
српском народу у коме је истакао наше врлине и мане. Човек
који је радио на истраживању
злочина над српским становништвом у време Првог светског
рата остао је у Србији, заволео
и добро упознао српски народ,
у свом делу нас опомиње да се
М.М.И.
чувамо себе.

legutóbbi csütörtöki találkozója is ennek a jegyében telt. Karácsonyi
versek, dalok, idézetek,
köszöntők hangzottak el,
hiszen a tagok egymásnak szép szavakat, írásokat, verseket ajándékoztak. Korponai László
gitárjátékával lepte meg
az egylet tagjait, és tette ünnepélyesebbé ezt a
csütörtököt.
H.N.

јануар 2015.

Karácsonyi műsor a padéi
Takáts Rafael Kultúrkörben

A padéi Takáts Rafael Kultúrkör a 2014-es évben is
műsorral várta a karácsonyt és a Télapót. A minden évben
nagyobb közönséget vonzó karácsonyi műsor 2014. december 20-án, szombaton került megrendezésre.
A műsorszámok előtt Balázs Ferenc polgármester a
Szerbiai Tűzoltó Szövetség nevében ezüst tűzoltó keresztet adott át a padéi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, annak
a nyolcvan éves fennállása alkalmából. A kitüntetést Komáromi László, az ÖTE elnöke vette át.
Az este további részében Mészáros Attila, a Takáts Rafael Kultúrkör elnökének ünnepi beszéde után különböző
műsorszámok sorakoztak fel. A fellépők között jelen volt
a kultúrkör berkeiben működő Haranga asszonykórus, valamint a padéi Szervó Mihály Általános Iskola felső osztályos tanulói, akiket az iskola magyar szakos tanára, Nacsa
Ferencz Xénia készített fel.
A programban láthattunk éneklést, táncolást és szavalást
is. A műsor különlegessége volt, hogy minden műsorszám
után egy díszt helyezett fel a színpad mellett elhelyezett karácsonyfára az aktuális fellépő. Így az este végére a fellépők
együtt fejezték be a kultúrkör karácsonyfájának feldíszítését.
Ahogy azt már az ezt megelőző évekből is megszokhatták, a kultúrkör ebben az évben is édességekből álló
ajándékcsomaggal
kedveskedett
a fellépőknek és a
műsoron megjelent
gyerekeknek. Ennek
megfelelően a mikulás csomagosztása
zárta a programot.
A közönségben ülő
gyerekek is szerepeltek ekkor, hiszen
a csomagért olyan klasszikus karácsonyi dalok hangoztak
fel, mint a Kiskarácsony, nagykarácsony. A műsor készítői
elégedettek voltak az estével a közönség részvétele és a
műsorszámok tekintetében is.
Pintér Patrícia

Божићни програм
у КК „Такач Рафаел“ у Падеју
Културни круг „Такач Рафаел“ својим пригодним програмом организованим за дочек божићних празника и Деда
Мраза, сваке године привлачи све већи број посетилаца.
Тако је било и ове 2014. године, у суботу 20. децембра.
Пред сам почетак програма председник општине Ференц Балаж је у име Ватрогасног савеза Србије предао
сребрни ватрогасни крст ДВД Падеј, поводом 80-годишњице њиховог оснивања. Одликовање је примио председник ДВД Ласло Комароми.

Божићна „Лепа реч“

Божић је један од најзначајнијих празника хришћанства, празник љубави,
када се сећамо рођења Исуса Христа. Божић је последњих година прерастао
у стабилан породични празник, у коме доминира љубав, припадност и даривање својих ближњих. У таквом знаку је прошлог четвртка протекао и сусрет
чланова групе „Лира“ при Удружењу „Лепа реч“. Огласиле су се божићне песмице, песме, цитати, здравице, па су и сами чланови у складу са тим једни друге
даривали лепим речима, песмама, рукописима. Изненађење је приредио Корпонаи Ласло и својом гитаром употпунио празничну атмосферу.
Х.Н.

Након свечаног говора Атиле Месароша, председника КК „Такач Рафаел“, током вечери су се низали наступи
Женског хора „Харанга“, као и старијих основаца Основне
школе „Серво Михаљ“ у Падеју, чије је наступе припремила професорица мађарског језика Ксенија Нача Ференц.
Извођачи програма
су певали, играли, рецитовали, а сваки извођач
A helyi parókia épületében a Dr. Tihomir Ostojić
је након свог наступа
Általános Iskola tanulói, valamint a Halacska óvoставио по један украс на
da óvodásai kis ünnepség keretében léptek fel.
јелку постављену поред
Az óvodások karácsonyi dalokat énekeltek, az
бине, те је она до заврiskola alsós tagozata pedig játékos módon próbált
шетка програма била
minden vendégnek sok jót, szépet kívánni az elköокићена.
vetkező évre.
Као и претходних и
ове године завршетак
A műsor fénypontja a Betlehem történetének
програма је обележен
megjelenítése volt. Énekes, táncos, hangszeres előподелом пакетића које је
adásban nézhette meg a közönség a pásztorok színизвођачима и присутној
vonalas előadását, amelyet furulyások és egy kis
деци поделио Деда Мраз,
kórus tett még színesebbé.
док су деца певала боAz előadás végén az egyik pásztor tarisznyájáжићне песме. Организаból az ott lévő gyerekek édességeket húzhattak ki,
тори су били задовољни
amely nagy meglepetés volt a számukra.
наступом и посетом.
Urbán Csilla
Патриција Пинтер

Betlehemezés Hódegyházán
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Táncoló Télapó

Megérkezett a Télapó a hódegyházi Halacska óvodába. A gyerekek nagy
izgalommal várták. Kobrehel Beáta és
Vastag M. Csilla óvónők versekkel,
énekekkel készültek a fogadására. Most
fordult elő először, hogy az óvodában
szülők és gyerekek együtt várhatták a
Télapót.
Nagy csend uralkodott a teremben,
mindenki az érkezését várta; mikor megszólalt a Télapó csengője, boldogan szaladtak elébe. A gyerekek hellyel kínálták,

elbeszélgettek vele, táncoltak, verseltek,
énekeltek neki. A nagyszakállú, messziről érkezett vendég sokáig csak nézte az
óvodások táncát, és egyik pillanatban ő
is táncra perdült. Ezek után próbált egy
kicsit barátkozni, ismerkedni velük. A
kis porontyok közül egyesek kaphatóak
is voltak erre, szóba elegyedtek vele, de
voltak olyan gyerkőcök is, akik megszeppenve nézték a Télapót.
A műsor fénypontja természetesen
a csomagok kiosztása volt, ami nagy
boldogsággal töltötte
el a gyermekek szívét.
A szülőknek is nagyon
tetszett a műsor, a Télapó az ő szívükbe is belopta magát.
Búcsúzáskor megígérte, hogy jövőre is
eljön az óvodába, mivel
itt csak jó, kedves, szorgalmas gyerekek vannak.
Urbán Csilla

Плешући Деда Мраз

Деца из вртића „Рибица“ из Јазова су ове године заједно са својим родитељима
дочекала Деда Мраза рецитацијама и песмицама. Ведра атмосфера понела је
Деда Мраза те се и он придружио плесу. Огромна радост преплавила је дечија
срца када је дошао тренутак доделе пакетића.
Урбан Чила

Vízkereszt és háromkirályok napja

A háromkirályok és vízkereszt alkalmából a Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör
előadást szervezett a helybeli diákok számára. A gyerekek január 3-án az egyesületben megismerkedhettek az egyházi
szokásokkal. A régi szokások szerint
ettől a naptól kezdve lezárul a karácsonyi ünnepkör, és elkezdődik a farsangi
időszak. A plébános ettől az időszaktól
kezdve elkezdi a házak szentelését, az
ünnepi szentmisén pedig megszenteli
a vizet, hiszen ezen a napon keresztelkedett meg Jézus is a Jordán folyóban.
Dienes Brigitta

Богојављење и Три краља

Мађарски културни круг из Остојићева је поводом Три краља и Богојављења
3. јануара у просторијама удружења организовао предавање за ђаке, како би на
што бољи начин упознали верске обичаје. Према прастарим обичајима, овим даном се завршавају божићни празници и почиње период карневала. Свештеници
започињу освећење кућа, а на свечаној миси свете воду, јер је по предању овог
дана Исус крштен у реци Јордан.
Диенеш Бригита

Karácsonyi kézműves foglalkozás
a padéi Takáts Rafael Kultúrkörben

„Гајтано моме, мори, Гајтано...“

Новогодишњи концерт КУД „Вук Караџић“ из Санада

Културно-уметничко друштво „Вук КараДа су и чланови Управног одбора заџић“ из Санада је и ове 2014. године упри- довољни оним што су играчи постигли за
личило „Новогодишњи концерт“, који се 2014. годину, показали су организовањем
већ традиционално одржава пред сам крај „посела“ након још једног у низу успетекуће године. Пред препуном салом Дома шних концерата. У разговору са извођакултуре, у недељу 28.12. своје знање стече- чима чула се углавном једна реченица:
но током године приказале су све четири „Нама је најбитније да су Дане, Јасмина и
фолклорне групе од најмлађих до извођа- Светлана задовољни и ми смо онда задоча. Уз шалу, песму и игру развеселили су вољни, јер смо оправдали њихово повемногобројну публику у сали, а и сами игра- рење и уложени труд“.
чи били су насмејани и радосни што могу
На самом почетку Нове године очекују
приказати оно најбоље што су научили.
их обичаји о Божићу, коринђање уз чај и
На почетку и на крају програма наступио ватромет.
С.О.
је извођачки ансамбл
који је приказао нову
кореографију Игре из
Пчиње, а на радост
свих концерт завршили енергичним Играма
и песмама из Врања.
Припремни ансамбл
извео је Игре из околине Лесковца и Ниша
и показао да иако су
млађи могу заиграти
као извођачи. Дечији
ансамбл је први пут
извео две нове кореографије Игре из Левча
и Игре из Србије и измамио аплауз публике
изводећи песму „Чобан тера овчице“ уз
шаљиву кореографију. Најмлађи су као
A szanádi Vuk Karadžić ME 2014. december
и увек били најслађи, одиграли су Игре
28-án
megtartotta hagyományos újévi koncertjét.
из Шумадије и са великим полетом отпевали песму „Милораде бекријо“. Цела A Művelődési Otthonban telt ház előtt fellépett
сала се орила од њихове песме и апла- az egyesület négy tánccsoportja, pčinji, vranjei,
leskovaci, niši és egyéb szerbiai táncokat mutattak
уза публике.

Újévi koncert Szanádon

Лепота поклањања

Чланови КУД-а су и ове године организовали сакупљање пакетића, на иницијативу „Хелп“ центра из Чоке. Уз помоћ
чланова и малу финансијску помоћ
КУД-а сакупљени су и подељени пакетићи деци у основној школи од првог
до четвртог разреда. Нема шта, хумани
као и увек.

A karácsonyra való készülődés szellemében kézműves foglalkozást hirdetett a
Takáts Rafael Kultúrkör, melynek során karácsonyfadíszeket készítettek a résztvevő
gyerekek. A foglalkozáson ötvenkét, többségében alsó osztályos gyermek vett részt.
A négy nagy asztal köré csoportosult gyerekeknek többek között angyalkákat, hópelyheket, csillagokat,
télapókat volt lehetőségük készíteni
színes papírok, színes ceruzák, ragasztó és egyéb képzőművészeti eszközök
segítségével. Az elkészült díszeket
a kicsi művészek hazavihették vagy
otthagyhatták, hogy azzal díszítsék a
kultúrkör karácsonyfáját.
Foglalkozásvezetőként jelen volt
Komáromi Elena, Mészáros Gizella,
Pintér Patrícia és Szarvák Éva. Továbbá felügyelőként részt vett még az
eseményen Komáromi Róbert is.
A foglalkozás végeztére érkező
szülőknek a gyerekek nem túlzottan
örültek. Legtöbbjük maradt volna
még. Olyan mondatok hangzottak fel,
Божићна радионица у Падеју
mint: „Nem akarok még hazamenni!”
У духу припрема за божићне празнике Културни круг
„Olyan jó itt!” „Én még akarok valamit „Такач Рафаел“ је организовао радионицу током које су
készíteni!”
деца припремала украсе за јелке. Већина од педесет и
A program végén mentateát, üdítőt és двоје деце су били млађи основци. Деца окупљена око
cukorkát kínáltak fel a résztvevőknek.
четири велика радна стола су имала прилику да од разних
Az utóbbi évek során ez az első ilyen материјала, као што су папири у боји, оловке, бојице,
kézműves foglalkozás a Takáts Rafael Kul- лепак, израђују украсе попут анђела, снежних пахуља,
túrkör szervezésében, de a program egyik Деда Мразева. Припремљене украсе су могли да понесу
szervezője, Mészáros Gizella elmondása својим кућама или да оставе за украшавање јелке у КК.
alapján a jövőben gyakrabban találkozha- Занимање су водиле Елена Комароми, Гизела Месарош,
tunk majd ilyen és ehhez hasonló esemé- Патриција Пинтер, Ева Сарвак и Роберт Комароми, који је
nyekkel.
Pintér Patrícia
такође надгледао догађања.
Патриција Пинтер

be. A táncosok fergeteges hangulatot teremtettek,
a közönség nagyon jól szórakozott. A legnagyobb
tapsot a legfiatalabb fellépők kapták. Az egyesület a karácsonyi ünnepekre is készített műsort.
Az egyesület tagjai a csókai Help Központ felkérésére idén is gyűjtöttek ajándékokat. Ezeket
a csomagokat az általános iskola 1-4. osztályos
tanulóinak osztották ki.
S.O.

Гостовање фолклораша
из Остојићева

Припремни ансамбл фолклорне групе Културно-уметничког друштва „Др Тихомир Остојић“ из Остојићева учествовао је на годишњем
концерту КУД-а „Абрашевић“ у Панчеву, који је одржан крајем децембра
месеца 2014. године.
Деца су се панчевачкој публици представила играма из Димитровграда и банатским дечијим играма, које су испраћене великим аплаузом гледалаца.
Пут у Панчево, уметнички руководилац КУД-а Драгана Ђукић,
искористила је да одведе децу на малу екскурзију, односно у посету
музеју посвећеном Михајлу Пупину у Идвору, где су деца научила
нешто о животу и раду овог научника.
Д. Грбин
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Öt család kapott MNT csomagot
karácsonyra

Одржан Новогодишњи вашар у Падеју

У градској средини људи могу да иду у позоришта,
биоскопе, овде тога нема, а ово је организовано уз
помоћ штапа и канапа и волонтерског рада жена –
рекла је она.
Обележавање новогодишњих и божићних
празника у Падеју има традицију дугу десет година.
Из године у годину програм се ширио, а већ
другу годину за редом прославља се на пијаци уз
разноврснији програм.
Д. Грбин

A karácsonyt megelőző napokban a Magyar Nemzeti Tanács anyaországi támogatással száz vajdasági településén 125 hátrányos szociális helyzetben élő családot (371 gyermeket) örvendeztetett meg
karácsonyra ajándékcsomaggal. A hatvan kilós csomagok 10-10 kg
lisztet és cukrot, 12 étolajat, babot, mákot, mézet, almát, narancsot,
halat, mazsolát, kókuszdiót, szaloncukrot és édességet tartalmaztak.
Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke és Paskó
Csaba plébános, az MNT Végrehajtó Bizottságának a tagja több
Tisza-menti községet, köztük Csókát is felkereste, ahol Balázs Ferenc polgármester és munkatársai segítségével összesen öt csókai,
egyházaskéri, hódegyházi és tiszaszentmiklósi szerény anyagi körülmények között élő magyar családnak, nagycsaládosoknak adta át az
MNT karácsonyi csomagját.
GJ
Продаја рукотворина

Kézimunkák árusítása

Az ajándékozók és a megajándékozott családok tagjai
Дароватељи и дароване породице

Пет породица добило пакет МНС
за Божић

Мађарски национални савет је уз подршку отаџбине уочи Божића, у сто војвођанских насеља, обрадовао 125 породица у тешком
социјалном положају (371 дете) поклон пакетом. Пакети тешки 60
kg садржали су 10 kg брашна, 10 kg шећера, 12 боца јестивог уља,
пасуљ, мак, мед, јабуке, наранџе, рибе, суво грожђе, кокос, салонке и слаткише.
Њилаш Леонов Анита, потпредседник Мађарског националног
савета (МНС) и свештеник Пашко Чаба, члан Извршног одбора
МНС, посетили су више општина преко реке Тисе, међу којима и
Чоку. У Чоки су уз помоћ председника општине Балаж Ференца и
његових колега предали божићне пакете МНС у укупно пет чоканских, јазовачких, врбичких и остојићевачких мађарских породица
које живе у скромним социјалним условима.
Г.Ј.

Јефтинији угаљ за пензионере

Угаљ за пензионере, који га набављају преко Општинског
удружења пензионера у Чоки, јефтинији је за 200 динара по тони.
– Понуда за превоз угља од рудника Колубара до крајњег
купца коју је дао Драган Ранковић из Лазаревца, била је повољнија од превозника који је до сада вршио ову услугу за наше
удружење, па је одлука о новом превознику донета на седници Извршног одбора, била једногласна. Поред тога угаљ ће се
допремати из сепарације Вреоци што је гаранција да ће бити
знатно квалитетнији него онај који је до сада допреман из Тамнаве и на који је било пуно рекламација потрошача – изјавио
је председнилк чоканских пензионера Ђуро Јаић. Према његовим речима сви чланови удружења овај угаљ, чија је нова цена
7.300 динара по тони, могу отплаћивати у 11 месечних рата.
Н. Колунџија

Месна заједница Падеј и Удружење жена „Сунце“
организовали су Новогодишњи вашар на пијачном
тргу 23. децембра како би са својим суграђанима
обележили новогодишње и божићне празнике.
Многобројни Падејчани уживали су тог поподнева
уз разноврстан програм.
Десетак тезги на пијаци красиле су рукотворине
удружења из чоканске општине, чланице УЖ кувале су чај и ракију за све присутне, а цео догађај пратила је музика. Традиционално, најмлађи становници Падеја добили су пакетиће, које је обезбедила
Месна заједница. Око 200 поклона малишанима је
поделио Деда Мраз, који је на догађај стигао у фијакеру. Након вишечасовног дружења манифестација
је затворена великим ватрометом. Циљ ове манифестације, према речима председнице Савета МЗ
Падеј Стане Ђембер јесте да се људи зближе.
– Није битно на ком језику говориш и ком се Богу
молиш, важна је радост у очима свих. Ниједно мргудно лице није се могло видети данас, значи сваком смо измамили осмех. Неки људи су и зарадили
од своје креативности, што је мени у суштини циљ.

Csomagot oszt a Télapó

Újévi vásár Padén

December 23-án a padéi helyi közösség és a Napsugár Nőegylet újévi vásárt rendezett a piactéren.
A vásáron Csóka község egyesületei állították ki
és árusították kézimunkáikat. A Nőegylet tagjai forró
teával és pálinkával kínálták a megjelenteket. A vásározókat zenével szórakoztatták. A legkisebbek ajándékcsomagot kaptak. A Télapó, aki fiákeren érkezett,
mintegy 200 csomagot osztott szét. A rendezvény tűzijátékkal ért véget.
– Célunk, hogy mindenkinek kellemes napot szerezzünk, hogy az emberek barátkozzanak, nemzetiségtől és vallástól függetlenül. Úgy érzem, ez sikerült,
nagyon jó volt a hangulat – mondta Gyömbér Stana, a
helyi közösség elnöke.
D. Grbin

Ajándékot adni jó!

A tiszaszentmiklósi Orchidea
Női Aktíva karácsony táján sem feledkezett meg a helybeli óvodásokról. 48 ajándékkal, amely a csokoládén kívül meleg kesztyűt is tartalmazott, lepte meg a legkisebbeket
az iskoláskor előtti intézményben.
Második éve ajándékozzuk meg az
óvodásokat így decemberben, saját
forrásunkból vásároljuk az ajándékokat. Hagyománnyá szeretnénk
tenni ezt a karácsonyi látogatást itt
Tiszaszentmiklóson az óvodában,
amelyben minden aktív tagunk
Лепо је даривати!
örömmel segédkezik. A gyerУдружење жена „Орхидеја“ из Остојићева не заборавља на забавиштанmekek a múlt évben, azt mondták, hogy kesztyűt szeretnének це ни за време Божића. Малишане из предшколске установе су изненадиa következő alkalommal. Mi ле са 48 поклона, који су поред чоколаде скривали топле рукавице. – Већ
igyekeztünk teljesíteni a kéré- другу годину дарујемо децу у децембру, купујући поклоне из сопствених
süket – mondta Kovač Marija, извора прихода. Волеле бисмо да даривање прерасте у традицију. Деца
су прошле године изразила жељу да добију рукавице. Трудиле смо се да
az egyesület elnökasszonya.
Dienes Brigitta им испунимо жељу – рекла је Марија Ковач, председница удружења.

„Колико љубави може да стане у једну кутију за ципеле?“

У оквиру Организационе јединице Центра за социјални рад за општину Чока – „Волонтерски центар”, волонтери су по трећи пут организовали хуманитарну акцију под називом „Колико љубави може да стане у једну
кутију од ципела?”.
У току децембра су у локалним продавницама у Чоки
постављене кутије, где су грађани могли да приложе тј.
донирају слаткише и сланише, од којих су волонтери заједно са својим координатором правили пакетиће намењене деци из социјално угрожених породица. Осим на
овим местима, пакетиће су грађани доносили у кутијама
за ципеле до 26. децембра у Волонтерски центар. Како је
текло паковање и подела пакетића пренео нам је координатор Волонтерског центра Владимир Штеванов: „Пакетићи су прикупљани до 26. децембра, тако да смо 29.
децембра организовали са волонтерима акцију у нашем
радном простору, где смо вршили сортирање и паковање пакетића. 30. децембра смо организовали поделу пакетића у Чоки. Морам да додам да су овога пута пакетићи
били заиста богати, волонтери су уживали пакујући их и
делећи их деци којој је пакетић најпотребнији. Захваљујемо се свим грађанима који су допринели акцији и учинили празнике лепшим, јер је радост деце непроцењива.“

Деда Мраз дели пакетиће

Овом приликом у Чоки је прикупљено и подељено
40 пакетића, а иницијативом Волонтерског центра Чока,
пакетићи су прикупљани и подељени и у следећим
насељеним местима: Остојићево, Санад, Врбица, Црна
Бара, Падеј и Јазово, углавном у организацији месних
заједница.
Д. Тењовић

Mennyi szeretet fér el
egy cipősdobozban?

A csókai Szociális Központ keretében működő Önkéntes
Központ immár harmadik alkalommal szervezte meg a Men�nyi szeretet fér el egy cipősdobozban? elnevezésű akcióját.
December folyamán az önkéntesek dobozokat állítottak
fel a csókai boltokban, amelyekbe a vásárlók belerakhatták
a rászoruló családoknak szánt adományaikat. Ez mellett a
polgárok a Központban is átadhatták cipősdobozba csomagolt ajándékaikat.
– A gyűjtést december 26-áig végeztük, majd 29-én átválogattuk és becsomagoltuk az összegyűlt adományokat.
Ezeket 30-án osztottuk szét a rászorulóknak Csókán. Ezúton
is szeretném megköszönni minden adományozónak, hogy
támogatta akciónkat, és hozzájárult ahhoz, hogy örömet szerezhessünk a gyerekeknek – mondta az Önkéntes Központ
koordinátora, Vladimir Števanov.
Ez alkalommal Csókán 40 csomagot osztottak ki. A helyi
közösségek szervezésében a község többi településén,
Tiszaszentmiklóson, Szanádon, Egyházaskéren, Feketetón,
Padén és Hódegyházán is osztottak csomagokat.
D. Tenjović
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Kihalófélben a halászháló-kötés

A hódegyházi Csanádi László a 80-as évek elején költözött
Csókáról ebbe a kis faluba.
– Miután átköltözött, mikor kezdett el a helyi halastónál dolgozni?
– kérdeztem Lászlót.
– 1985-ben kezdtem a halastavon dolgozni mint halász.
– De ha jól tudom, a halászat mellett mással is foglalkozik, ami
nagyban kapcsolódik a munkájához. Mi is ez?
– A halászat mellett hálókötéssel és javítással is foglalkozom,
most pedig ügyeletesi munkát töltök be, ez alatt értem, hogy mi
ügyelünk a halastó területén az épületek, a takarmány, a gépek stb.
biztonságára is.
– Kitől tanulta meg a mesterséget, és ezt a tudását a halászatban
hogyan tudja hasznosítani?
– 1986-ban tanultam meg a mesterséget egy dalmát embertől. A
munkám során sokszor hasznát veszem a tudásomnak. A kis hálókon kisebb-nagyobb javításokat végzek, mivel a nagy halászhálókat
készen kapjuk.
– Van valaki, aki továbbviszi a szakmáját?
Két–három emberkét is érdekel a mesterség, köztük a fiamat is.
Mindannyian tudnak hálót szőni, de még mindig csak én csinálom
a hálók javítását.
– Mint tudjuk, tavaly télen a hódegyházi fiatalokat is próbálta
megtanítani erre az ősi tudásra. Mi volt a tapasztalata velük kapcsolatban, érdekli őket a halászháló kötés?
– Igazából én úgy láttam, hogy kevés gyereket fogott meg ez a régi
szakma, persze voltak olyanok is, akik gyönyörű hálókat készítettek.
Talán ezt a számítógépes világ teszi, hogy a gyerekeket jobban érdeklik a nem megfogható dolgok, inkább a virtuális világ felé irányítják
figyelmüket. Ezzel nem azt mondom, hogy például az internet nem
fontos, csak néha jó a dolgokat szemmel is érzékelni, megtapintani és
sajátkezűleg elkészíteni; ez kellene a mai fiatalságnak.
– Milyen kötési fajtákat ismer, melyeket próbálta megtanítani a
gyerekeknek?
– Csak két fajtát tudok, amelyeket alkalmazni szoktam, amikor kisebb hálókat készítek; ezeket próbáltam a gyerekekkel elsajátíttatni,
ezek a pöndöl- vagy dobóháló és a merigető- vagy szákháló. Ezekkel
a hálókkal csak kisebb halakat lehet fogni, mert apró szeműek.
– Ön szerint a jövőben szükség lesz-e régi mesterségekre?
– Nem hiszem, hogy a jövőben valakit is érdekelni fog a szakma.
A hálókat készen meg lehet vásárolni. Az alapanyag igen drága, nem
éri meg, hogy kézzel készítsék el, olcsóbb készen megvenni. A javítást bárki könnyen megtanulhatja, lassan ez a régi szakma is kihal. A
vállalatban húszan voltunk, akik ezzel foglalkoztunk, most már csak
én vagyok itt ezen a halastón.
– Miért szerette meg, és szereti még mindig ezt a mesterséget?
– Szerettem és persze valamilyen szinten ma is szeretem még.
Azért tanultam meg évekkel ezelőtt, mert tetszett, érdekelt, közben a
szakmám részévé vált, alkalmazni tudtam a vállalatnál is a tudásomat.
Lehet, hogy most már nem rajongok annyira érte, de szívesen bárkinek megmutatok egy-egy fortélyt, sőt megtanítom a háló szövésére is.
– A jövőben tervez-e újabb foglalkozásokat a gyerekek számára?
– Igen, nagy erőfeszítések árán próbálom fenntartani őseink tudását. Ha csak néhány gyereket érdekel is a dolog, nekem már az
is győzelem. Mint tudjuk, a megszerzett tudást nem veheti el senki
tőlünk, csak átadhatjuk a jövő nemzedékének, amivel én is próbálkozom! – fejezte be a beszélgetést Csanádi László.
Urbán Csilla

Изумире занат плетења рибарских мрежа

Чанади Ласло је становник Јазова, који се 80-тих година доселио из Чоке у мало село.
Када сте, након пресељења, почели да радите на рибњаку?
– Почео сам да радим на рибњаку као рибар 1985. године.
Поред рибарења се бавите нечим врло блиским вашем
позиву. О чему је реч?
– Поред рибарења се бавим плетењем и поправљањем рибарских мрежа, такође, водим рачуна о рибњаку и околини, о зградама, машинама.
Да ли ће у будућности бити потребе за овим старим
занатом?
– Не верујем да ће некога у будућности занимати овај занат.
Рибу можете припремљену купити. Материјал је прилично скуп,
те ће овај стари занат полако изумрети.
Да ли планирате још активности за заинтересовану децу?
– Да, заиста се трудим да очувам знање наших предака. Успех је
да се само неколико деце заинтересује. Стечено знање нам нико
не може узети, можемо га само пренети новим генерацијама.
Урбан Чила

Чока из другог угла

29. новембра туристичко друштво „Излетник“
из Београда приредило је својим члановима незабораван доживљај приликом обиласка Чоке.
Наиме, туристичке групе из Београда по пети
пут у последњих неколико година посетиле су
Чоку. По речима нашег саговорника Игора Савићевића, историчара уметности, сваки пут пронађу
нешто ново што их поново инспирише да дођу. Ово
туристичко друштво основано је са идејом да његови чланови на једнодневним излетима упознају
природне лепоте наше земље, обиђу манастире и
културно-историјске споменике.
У посети Старом дворцу

Látogatóban a kastélyban

Овога пута одлучили су се за Чоку и том приликом посетили фарму соколова Тибора Бузе, Стари
дворац у Чоки, католичку цркву и породицу Субо-

тин у Санаду. Улогу туристичког водича преузео
је Игор Савићевић који је радозналим члановима
друштва приповедао о породицама Марцибањи и
Ледерер, о Старом дворцу и богатој историји Чоке,
о препознатљивој Индустрији меса и лепоти римокатоличке цркве „Храм Светог Тројства“. Овај део
могао би носити назив: Чока, некад и сад. Посета
фарми соколова изазвала је опште одушевљење,
јер, како кажу, не виђа се сваки дан лет сокола и
његов лов. Уз помоћ соколара Тибора Бузе имали
су прилику да посматрају ове елегантне птице и да
се сликају са њима. Прави угођај туристичком друштву приредила је породица Владана Суботина из Санада са дисноторским доручком, ручком и причом
Новице Драгољевића, победника у
многим кулинарском такмичењима,
о припремању банатског диснотора. Уживали су у бројним банатском
специјалитетима, а неке „сувенире“
понели су и кући. Уз речи: „Доћи
ћемо опет“, поздравили су се са домаћинима.
Игор Савићевић поделио је са
нама своје импресије: „Ово је већ
пети пут по реду да туристичке групе долазе у обилазак ових наших
крајева и видимо да интересовање
постоји. Како у Чоки не постоји ниједна организација овог типа, мислим да би требало да се озбиљно
поразмисли о овоме и да се на нивоу општине, организује једна туристичка организација.“
М.М.И.

Belgrádi turisták Csókán

A belgrádi Izletnik Turisztikai Társaság tagjai
november 29-én egynapos látogatást tettek Csókán.
Látogatásuk alkalmával felkeresték Buza Tibor sólyomtelepét, a csókai kastélyt, a katolikus templomot és a szanádi Subotin családot .
A csoport idegenvezetője Igor Savičević művészettörténész volt. Ő Csóka múltját és jelenét foglalta össze ismertetőjében. A város történelmével, a
Marcibányi és a Léderer családokkal, a régi kastél�lyal, a Szentháromság templommal és a húsgyárral
ismertette meg a turistákat.
Általános lelkesedést váltott ki Buza Tibor sólyomtelepének meglátogatása, hiszen a vendégek
most közvetlen közelről láthatták ezeket a gyönyörű
ragadozómadarakat, azok röptetését és a velük való
vadászatot.
A belgrádi kirándulókat vendégül látta a szanádi
Vladan Subotin családja. Disznótoros ételek széles
választékát kínálták nekik. A vendéglátók között volt
Novica Dragoljević is, aki több főzőversenyt nyert
már. Ő a bánáti disznótoros szokásokról mesélt a látogatóknak.

A turistacsoport elégedetten, emlékekkel gazdagon
hagyta el Csókát. Megígérték, hogy ismét eljönnek.
Igor Savičević a látogatással kapcsolatban a következőket mondta: „ Ez már az ötödik turistacsoport
volt, amelyik az útóbbi néhány évben felkereste vidékünket, tehát érdeklődés van irántunk. Szerintem
szükség van a községben egy idegenforgalmi szervezet létrehozására, hogy fejleszthessük turizmusunkat.”
M.M.I.

Деца из Дневног боравка
у посети Сенти

Zentára kirándultak
a Nappali Központ fiataljai

Почетком децембра деца из Дневног боравка за
децу и младе са сметњама у развоју су у пратњи својих васпитача и координаторке Тихане Млађеновић
провела дан у Сенти. Циљ излета је био да деца вежбају сналажење у заједници тј. своје социјалне вештине и комуникацију.
За остваривање овог циља је био погодан одлазак
на јавно место. У договору са власником локала, посетили су „Caffe Style”. Деца су уживала у кафићу где
их је дочекало љубазно особље. Имали су прилику
да сама наруче пиће
и храну и да уживају у
пријатној атмосфери
кафеа. Власник кафеа
се поздравио и дружио
са децом и на крају
припремио изненађење тиме што је укупан
рачун умањио за 50%,
а деца су у знак захвалности кафеу поклонила фигурице које сами
израђују на својим радионицама. Излет су
заокружили шетњом
кроз центар и на кеју.
Д. Тењовић

A sólyomtelepen

На фарми соколова

December elején a fogyatékkal élő gyerekek
és fiatalok Nappali Központja kirándulást szervezett Zentára. A fiatalokat nevelőik és a Központ
koordinátora, Tihana Mlađenović kísérte el. A
kirándulás célja a szociális és a kommunikációs
készségek fejlesztése volt.
Erre a nyilvános helyen való megjelenés volt a
legalkalmasabb mód.
A tulajdonossal történő egyeztetés után a csoport felkereste a Caffe Style kávézót. A gyerekek
nagyon élvezték a helyzetet, maguk rendelték meg
az ételeket és italokat. A
tulajdonos és a személyzet kedvesen fogadta a
fiatalokat.
Meglepetésként a számlának csak a
felét kellett kifizetni. A
Központ fiataljai maguk
készítette dísztárgyakkal
ajándékozták meg vendéglátóikat.
A kirándulást Zenta központjában és a Tisza-parton
tett sétával fejezték be.
D. Tenjović
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Базар здравља у Падеју

Egészségbazár Padén

Egészségbazárt azért szerveznek, hogy az embeБазари здравља се организују како би били
reknek eggyel több lehetőségük legyen ellenőrizni
још једна могућност да људи провере своје здраegészségi állapotukat, és tanácsot kapni egészségük
вље и добију савете за његово очување и унапреmegőrzésére és fenntartására. E gondoђење. Тако је то било и у Падеју. Дваlattól indíttatva Padén december tizenнаестог децембра у згради месне
kettedikén a helyi közösség épületében is
заједнице одржан је Базар здравља.
megszervezték az egészségbazárt, ahol a
Становници Падеја могли су да проhelység lakosai ellenőrizhették cukor- és
вере ниво шећера и холестерола у
koleszterinszintjüket, emellett vérnyomáкрви, мерен им је крвни притисак.
sukat is megmérték. A dr. Bús Attila által
Поред тога, медицинска екипа коју
vezetett egészségügyi csoport, minden
је предводио др Атила Буш давала
polgárnak, aki eljött ellenőrizni egészséје савете сваком присутном грађаgi állapotát, tanácsot adott az egészségük
нину који је дошао да тестира своје
megőrzésére, az egészséges táplálkozásздравље, како да га очува, како да
ra, a gyógyszerek megfelelő szedésére és
се правилно храни, како да узима
arra, hogyan kerüljék el káros szokásaiлекове, да избегава штетне навике.
kat. Az egészségügyi nővérek és techniВеште руке медицинских сестара
kusok gyakorlott precizitással mérték a
и техничара прецизно су мериле
др Атила Буш
vérnyomást, és végezték el a fent említett
крвне притиске и одређивале горе
Dr. Bús Attila
vérelemzéseket. Az egész csoport nagy
поменуте анализе крви. Цела екиtürelemmel és szeretettel segített az érdeklődőknek.
па зрачила је сигурношћу и жељом да помогну
A bazár a helyi önkormányzat pénzügyi támogatáљудима. Базар је финансијски помогла Локална
sával valósult meg, melynek képviselője Svetlana
самоуправа, а њен представник Светлана Гарић
Garić, aki szintén jelen volt ezen az eseményen.
такође је била присутна.
Ilyen jellegű bazárt már az előző időszakokban is
Оваквих базара је било и раније и сигурно је
tartottak, és biztosan lesz még szervezve, mivel ez
да ће их бити и даље, јер је ово значајан облик
az egészség ellenőrzésének fontos formája, és leheконтроле здравља и прилика да се промовишу
tőség arra, hogy hirdessék az egészséges életmódot.
здрави стилови живота.
Dr. Čpajaković Osvit
Чпајаковић др Освит

у Бечеју одржан
округли сто за правнике

У Бечеју, у Малој сали Скупштине општине Бечеј, дана
22.12.2014. године, у организацији Покрајинског секретаријата за социјалну заштиту, одржан је округли сто под
називом „Искуства у раду органа старатељства у поступку
усвојења”. Сем правница запослених у Центру за социјални
рад за општину Чока, на скупу су учествовали правници из
следећих центара: Бечеј, Врбас, Кањижа, Нови Кнежевац,
Кикинда, Житиште, Кула, Нови Бечеј, Ковин, Жабаљ и Тител,
Темерин, као и Сања Грмуша, представница Покрајинског
завода за социјалну заштиту и Весна Кантар, представница
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Округли сто је отворила Гагић Светлана, в.д. директор Центра за социјални рад општине Бечеј,
док су правнице из истог центра, Гизела Захар Кери и Сања
Ивков, презентовале случајеве из праксе када Министар
надлежан за породичну заштиту даје дозволу за заснивање усвојења. И на овом, као и на претходним скуповима,
сви учесници су се активно укључили у дискусију, разматрали спорна питања и разменили своја професионална
искуства као и примере добре праксе у поступцима усвојења. Важно је напоменути да је стручни скуп одобрен од
стране Коморе социјалне заштите и да су његови учесници остварили бодове у складу са Правилником о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити.
Т. Ардала

A Szociális Központ sikeres projektjei
A csókai Szociális Központ a 2014-es évben sikeresen
megvalósította a támogatott projektjeit. Ezek aTanácsadói támogatás a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok szülei számára,
az OK Ifjúsági Klub, a polgárok számára információs támogatást nyújtó, valamint a Csóka község számára jóváhagyott, a
fogyatékkal élő gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó Nappali
Központ megsegítésére kidolgozott projektek voltak.
E projektek realizálásával igen fontos célok valósultak
meg. Megalakult a Mosoly fizikai és mentális zavarokkal küzdő személyeket támogató egyesület, melynek elnöke Puskás
Ferenc nevelőszülő. Elkészült a fogyatékkal élő gyerekek és
szüleik jogait tartalmazó Útmutató. Kétnyelvű (szerb és magyar) névtáblákat helyeztek a Házi ápolás és segítségnyújtás
munkaegység, a fogyatékkal élő gyerekekkel és fiatalokkal
foglalkozó Nappali Központ és az Önkéntes Központ épületeire, útmutató táblákat helyeztek ki ezek környékére. A Szociális Központban feltüntették minden irodán az ott dolgozók
nevét és munkakörét, valamint a hivatalos gépjárművön is két
nyelven olvasható a központ neve.
Az OK Ifjúsági Klub projekt keretében különböző képzéseket és műhelymunkákat szerveztek, a fiatalokat elvitték a palicsi állatkertbe, Szabadkán megtekintették a
Metamorphosis-drog – drogprevenciós kiállítást, végezetül
újévi csomagokkal lepték meg a gyerekeket.
A Szociális Központ a jövőben is részt vesz különböző pályázatokon, hogy anyagi eszközöket biztosítson hasonló fontosságú
projektek megvalósításához.
T. Ardala

јануар 2015.

Новогодишње активности деце
из Дневног боравка за децу и младе
са сметњама у развоју

Током децембра деца из Дневног боравка за децу и младе са
сметњама у развоју учествовала су на три изложбе тј. три новогодишња програма у општини Чока. Позив за учешће на изложбама
уследио је од стране Културно-образовног центра Чока, Месне заједнице Падеј и Удружења грађана „Развој села“, које је ове године
организовало новогодишњи вашар у Остојићеву. У оквиру групног
рада који се спроводи у Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју, деца заједно са запосленима израђују и боје гипсане фигурице и друге ситне декоративне предмете. Поред саме
изложбе и продаје циљ је да се промовише рад деце, тј. њихове
активности које се спроводе у складу са програмом рада Дневног
боравка за децу и младе са сметњама у развоју.

Поводом новогодишњих празника, деца су са својим васпитачима
припремала програм на којем су се представила божићним песмама, песмама о првом снегу, праћене кореографијом и рецитацијама
о Микулашу и Светоj Луцији. Дуго припреман
програм, тј. генералну пробу деца су извела
пред Удружењем жена „Дива“ из Чоке, које су посетиле децу у Дневном боравку за децу и младе
December folyamán a Nappali Központ fiataljai három kiállítá- са сметњама у развоју, дружиле са са њима тог
son vettek részt, amelyeket a Csóka Művelődési és Oktatási Köz- дана и том приликом им уручиле поклоне које су
pont, Padé helyi közösség és a Falufejlesztő egyesület szervezett израдиле на радионицама. Свако дете је добило
(tiszaszentmiklósi újévi vásár). Ezeken a rendezvényeken a fiata- слаткише и шољу за чај са својим именом које су
lok saját készítésű gipszfigurákat és egyéb dísztárgyakat állítottak чланице удружења саме осликале. 22. децембра
ki. A kiállításon való részvétel és az azt megelőző kreatív munka организована је заједничка приредба са ПУ „Радост“ Чока, где су деца заједно дочекала Деда
szerves része a Nappali Központ fejlesztőprogramjának.
Az újévi ünnepekre a gyerekek és fiatalok a nevelőik segítségé- Мраза и том приликом су подељени пакетићи.
Завршна приредба за родитеље деце из Дневног
vel alkalmi műsort készítettek. A műsor főpróbáján megjelentek a боравка одржана је 23. децембра, где су поред
csókai Diva Nőegylet tagjai, akik ez alkalommal megajándékozták програма, деца поклонила родитељима честитке
a gyerekeket. Minden fiatal édességet kapott, és egy-egy teásbög- за Нову годину и украсе за јелку. На крају су наrét, amelyre a nevük volt írva.
правили цртеж на тему љубави, који су поклониDecember 22-én közös műsort szerveztek az Öröm óvodában. Ek- ли Удружењу за подршку особама са менталним
и физичким потешкоkor a Télapó csomagot osztott a gyerekeknek.
ћама „Осмех“ из Чоке.
A Nappali Központban december 23-án
Овим низом активmutatták be a szülőknek az ünnepi műsort.
ности
заокружена је
Ekkor a gyerekek újévi üdvözlőlapokkal és
радна
година
за децу
karácsonyfadíszekkel ajándékozták meg szüи запослене из Дневleiket. A Központ gyerekei a szeretet témájára
ног боравка за децу
egy rajzot is készítettek közösen, ezt a csókai
и младе са сметњама
Mosoly fogyatékkal élőket támogató egyesüу развоју, следи расletnek ajándékozták.
пуст, а од 2015. године
Ezekkel az aktivitásokkal fejeződött be az
боравак наставља са
óév. Rövid téli szünet után a Nappali Központ
испуњењем плана и
програма.
tovább folytatja munkáját a tervezett program
Д. Тењовић
szerint.
D. Tenjović

Újévi aktivitások a fogyatékkal élő
fiatalok Nappali Központjában

Успешно реализовани пројекти одобрени Центру за социјални рад
за општину Чока у 2014. години

Циљеви постављени пројектима које је Центар за социјални рад за општину Чока реализовао током 2014. године успешно су испуњени. Да подсетимо, пројекти „Саветодавна подршка родитељима деце и младих са сметњама у развоју” и „Клуб за младе ОК” били су одобрени
центру од стране Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, док је пројекат,
чији је циљ био видљивост рада центра и информисање
што већег броја грађана на језику националне мањине
о дневним услугама социјалне заштите био одобрен
од стране Покрајинског секретаријата за образовање,
управу и националне заједнице. Такође, центар је као
пружалац услуга реализовао и пројекат којим је обезбеђен наставак рада Дневног боравка за децу и младе са
сметњама у развоју, а који је Општини Чока одобрен од
стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Републике Србије.

Резултати остварени пројектима су многобројни,
али као најважније издвојићемо неколико, формирање Удружења за подршку особама са менталним и физичким потешкоћама „Осмех” Чока, чији је председник
постао Ференц Пушкаш, хранитељ детета са сметњама
у развоју, израда Водича кроз права и субвенције деце
и младих са сметњама у развоју који је намењен родитељима, старатељима, хранитељима деце и младих са
сметњама у развоју, али и свима онима који се на било
који начин баве заштитом и промоцијом права ове осетљиве групе у нашем друштву, затим израда табли на
српском и мађарском језику на објектима у којима се
пружају дневне услуге у заједници Помоћ и нега у кући,
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
и Волонтерски центар, затим путоказа у њиховој близини, таблица са именима новозапослених и њихових
позиција у радним просторима у Центру за социјални
рад, као и двојезичног натписа на службеном
возилу центра. Кроз пројекат „Клуб за младе ОК”
реализоване су радионице различитог едукативног садржаја, посета деце и младих ЗОО врту
Палић, изложби „Metamorphosis”-дрога у Суботици, као и неколико посета интернетској учионици Културно-образовног центра у Чоки, док су
на завршном сусрету деци и младима подељени
пригодни новогодишњи пакети. У наредном периоду Центар за социјални рад за општину Чока
планира праћење и аплицирање на конкурсе у
циљу обезбеђења наставка активности, које су
биле реализоване кроз горе наведене пројекте.
Т. Ардала
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Учешће волонтера Волонтерског центра Чока
у организовању децембарских манифестација
Улога волонтера у организовању годишњег
концерта КУД „Свети Сава“ огледао се у помоћи
око декорације бине, фотографисања концерта, дочекивања гостију, пружања помоћи ансамблима пре и после изласка на бину. Након
концерта организована је вечера и забава за
све организаторе и пријатеље културно-уметничког друштва. Овим учешћем у организацији концерта остварена је још једна
успешна сарадња КУД „Свети
Сава“ и Волонтерског центра
Чока. За учешће волонтера
Волонтерског центра Чока
у организацији Новогодишњег вашара у Остојићеву
позив је стигао од Удружења
грађана „Развој села“ - РАСЕЛ из Чоке. Волонтери су се
врло радо одазвали позиву и
учествовали у организацији
вашара. Сви волонтери су
активно учествовали у припремама и у току вашара, а
Децембарска предавања и радионица имали су и свој штанд где су
могли да промовишу свој рад
у организацији Волонтерског центра
и активности којима се баве.
Поводом обележавања Светског дана борбе против сиде (1.
Д. Тењовић
децембар), у организацији Волонтерског центра Чока, одржана
Током месеца децембра широм наше општине реализоване су бројне манифестације,
а волонтери Волонтерског центра Чока учествовали су и сами у организацији Годишњег
концерта КУД „Свети Сава“ из Чоке као и Новогодишњег вашара у Остојићеву у реализацији
удружења грађана „Развој села“ из Чоке.

су вршњачка предавања о „Карактеристикама ХИВ инфекције и
могућностима превенције и контроле“ у основним школама у
Падеју и Остојићеву, за децу узраста од петог до осмог разреда, као и подела едукативних флајера и материјала, на српском
и мађарском језику. У реализацији акције су учествовали волонтери и координатор волонтерског центра. Предавања су
започета презентацијом о узроцима, карактеристикама, последицама и могућностима превенције од ХИВ вируса и СИДЕ,
а затим је уследила панел дискусија са ученицима о овој тешкој
болести. Циљеви ових предавања су били: подизање нивоа
свести ученика о томе шта представља ХИВ и врсте превенције, могућност да дођу до информација као и могућност да сами
поставе питање или тезу о којој би желели да дискутују, као и
вршњачка едукација тј. оспособљавање волонтера да држе
предавања својим другарима и да сами увежбавају јавни наступ. Поред предавања, тог дана волонтери су поделили едукативне флајере и материјале и на аутобуској станици у Чоки, с
обзиром да се на овим локацијама највише крећу млади.
Неколико дана касније тј. 12. децембра волонтери и запослени из Волонтерског центра Чока у сарадњи са децом и запосленима из Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју
организовали су креативну радионицу на тему предстојећих
божићних и новогодишњих празника која је била отвореног
типа. Радионицу су посетили заинтересовани грађани, као и
председница Скупштине општине Чока Мирјана Марјанов, секретарка Скупштине општине Чока Драгана Шалбот Пакашки
и чланица Општинског већа задужена за социјална питања и
област здравства Светлана Гарић. Направљене фигурице, које
су тог дана деца израдила, могле су се видети на изложбама 15.
децембра у малој сали Општинске управе као и 24. децембра на
Новогодишњем вашару у Остојићеву.
Д. Тењовић

Az Önkéntes Központ decemberi
előadásai és műhelymunkái

December 1-je az AIDS elleni küzdelem világnapja alkalmából a csókai Önkéntes Központ szervezésében előadásokat tartottak a padéi és a tiszaszentmiklósi általános iskolák 5-8. osztályos
tanulói számára. A téma a HIV-fertőzés, a megelőzés, a védekezés volt. Az önkéntesek ismeretterjesztő szórólapokat is osztottak
a diákoknak. Az akció célja a fiatalok figyelmének felhívása, és
e súlyos betegséggel kapcsolatos
ismereteik bővítése volt. Ezen
a napon az aktivisták a csókai
buszállomáson is osztogattak
ismeretterjesztő szórólapokat a
fiataloknak.
December 12-én a Központ
dolgozói és önkéntesei nyílt
műhelymunkát szerveztek a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok Nappali Központjával közösen. Ez alkalommal a közelgő
karácsonyi és újévi ünnepekre
készítettek dísztárgyakat. A rendezvényen megjelent Mirjana
Marjanov, a KKT elnöke,
Dragana Šalbot Pakaški, a KKT titkára és Svetlana Garić, a Községi Tanács szociális védelemmel és egészségüggyel megbízott
tagja. A Nappali Központ fiataljai az ezen a napon készített dísztárgyaikat december 15-én a Városháza kistermében, december
24-én pedig a tiszaszentmiklósi újévi vásáron állították ki.
D. Tenjović

У нову годину
са лиценцама

Организациона јединица Центра за социјални рад за општину
Чока „Служба за остваривање локалних услуга социјалне заштите“,
формирана у јануару 2013. године,
може се похвалити да је међу првима у Србији, као организација
социјалне заштите, добила лиценце. Наиме, организационој јединици су од стране Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије
издате две лиценце, лиценца за
пружање услуге Дневни боравак
за децу и младе са сметњама у развоју и лиценца за пружање услуге
Помоћ и нега у кући за одрасле и
старије. Другим речима, организациона јединица испуњава услове
и стандарде прописане Правилником о лиценцирању организација
социјалне заштите и Правилником
о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне
заштите, а лиценце су издате на
шест година, након истека којих се
лиценца обнавља.
Т. Ардала

Jogosítványokkal
az új évbe

Csóka község Szociális Munkaügyi Központjának helyi szociális
szolgáltatásokat végző egységét
2013 januárjában alakították meg,
és Szerbiában az elsők között kapott
engedélyt a szociális védelem szervezési egységeként. A szervezési
egység a Szerb Köztársaság Munkaügyi, Foglalkoztatási, Harcos és Szociális védelmi kérdésekkel foglalkozó Minisztériumától két engedélyt
kapott, éspedig a fejlődésben akadályozott gyerekek és fiatalok napközi
otthonának szolgáltatás-nyújtására
vonatkozó engedélyt, valamint a felnőttek és idősek házi ápolására vonatkozó szolgáltatás nyújtására. Más
szóval a szervezési egység megfelel
A szociális védelem engedélyezéséről szóló szabályzat és A szociális
védelem szolgáltatásának nyújtására
vonatkozó feltételekről és mércékről
szóló szabályzattal előlátott feltételeknek és szabványoknak. Az engedélyeket hat évre adták ki, melynek
leteltével azokat meghosszabbítják.
T. Ardala

HIRDETMÉNY

ОГЛАС

ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
NYÍLT ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ
BÉRBEADÁSÁRA

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ПРВИ КРУГ ПО ПРОГРАМУ 2014. године

A nyílt árverésre való jelentkezéshez szükséges
dokumentáció:
● jelentkezési formanyomtatvány (végig kitöltve és
aláírva),
● a letét megfizetésének igazolása,
● természetes személynél az állandó lakóhely
igazolása illetve jogi személynél cégkivonat ( a
hirdetmény közzétételekor 6 hónapnál nem régebbi),
● a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében lévő
folyó évre ( 2014 ) vonatkozó aktív státuszról szóló
bizonylat,
● érvényes kivonat a mezőgazdasági gazdaságok
jegyzékéből – hitelesített fénymásolat,
● a bérbeadásra váró terület fekvése szerinti
kataszteri községben természetes személy
birtokában levő legalább 0,5 hektár mezőgazdasági
terület tulajdonjogának igazolása
● természetes személy által birtokolt, a bérbeadásra
váró területtel határos mezőgazdasági terület
tulajdonjogának igazolása
● a bérbeadásra váró fekvése szerinti kataszteri
községben jogi személy birtokában levő legalább 10
hektár mezőgazdasági terület jogának igazolása
● a Köztársasági Nyugdíjas és Rokkantsági
Biztosítási Alapnál földműves – biztosítotti jogállás
igazolása – eredeti.

потребна документација за пријављивање
на јавно надметање:
● формулар за пријављивање (попуњен у
целости и потписан)
● доказ о уплати депозита
● доказ о месту пребивалишта за физичка лица,
односно, извод из привредног регистра (не
старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) за правна лица
● потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава из текуће године,
● доказ о власништву најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта физичког лица
у катастарској општини на којој се налази
земљиште које је предмет закупа,
● доказ о власништву пољопривредног
земљишта физичког лица које се граничи са
земљиштем које је предмет закупа,
● доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у КО у
којој се налази предметно надметање,
● доказ о својству осигураника пољопривредника
код Републичког фонда ПИО.

Jelentkezési formanyomtatvány és megcímzett
boríték, illetve az önkormányzat címével ellátott
nyomtatott ragcédula minden hétköznapon Csóka
község Szolgáltató Központjában vehető át.
A kitöltött jelentkezési formanyomtatványt
leragasztott borítékban kell benyújtani.
A nyílt árverésen részt vevő jogi, illetve természetes
személy a bérletre váró területből legfeljebb 50
hektárt vehet bérbe.
A dokumentáció megtekintése a kataszteri
földrészek kataszteri községenként grafikai
áttekintése és a bérletre váró ( egybefüggő )
földrészekre tartandó árverések szám szerinti
jegyzéke Csóka község épületének 9-еs számú
irodájában tekinthető meg, minden hétköznap: 13,00
és 16,00 óra között.
Kapcsolattartó személy: Sövényházi Éva
tel: 0230-71-620
Jelentkezési határidő:
A jelentkezéshez szükséges dokumentáció
benyújtásának határideje 2015.01.23., 10,00 óráig.
Határidőn belül benyújtott jelentkezésnek az számit,
amely a fenti időpontig megérkezik a csókai Községi
Közigazgatási Hivatal Szolgáltatói Központjába.
A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a
bizottság nem veszi figyelembe.
Jelen hirdetmény 1. pontja szerint területek
bérbeadására irányuló nyílt árverést Csóka község
Mozi termében tartjuk, cím: Tito marsall 2, Csóka, az
alábbi beosztás szerint:
1. Padé és Csóka kataszteri községekben:
2015.01.26-án 10,00 órai kezdettel.
2. Szanád, Egyházaskér, Feketetó, Tiszaszentmiklós
és Hódegyháza kataszteri községekben:
2015.01.27-én 10,00 órai kezdettel.

Доказ о власништву пољопривредног земљишта
је извод из јавне евиденције о непокретности не
старији од шест месеци.
Формулар пријаве и адресиране коверте се
могу преузети сваког радног дана на писарници
Општине Чока.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној
коверти.
Правно, односно физичко лице које учествује на
јавном надметању, може да закупи највише до
50 ха земљишта
Увид у документацију: графички преглед
катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним
јавним надметањима (комплексима), која су
предмет издавања у закуп, може се извршити у
згради Општине Чока, у канцеларији бр. 9 сваког
радног дана од 13 до 16 часова.
Контакт особа Ева Шевењхази, тел. 0230/71-620.
Рок за подношење документације за
пријављивање је до 10 сати, дана 23.1.2015.
године. Благовременим ће се сматрати све
пријаве које стигну у писарницу Oпштинске
управе Општине Чока до наведеног рока, без
обзира на начин достављања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
Јавно надметање за давање у закуп земљишта
из тачке I овог Огласа одржаће се у згради
Биоскопске сале општине Чока, адреса Чока,
Маршала Тита бр. 2 и то:
1. КО Падеј и КО Чока дана 26.1.2015. године
са почетком у 10 часова
2. КО Санад, Врбица, Ц. Бара, Остојићево и
Јазово дана 27.1.2015. године са почетком
у 10 часова
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Блистали у Сегедину и Крушевцу

4 millió dinár a sportegyesületeknek

Конфедерације. Чокане је представљало 7
чланова, у конкуренцији 517 такмичара из
63 клуба, а освојили су 5 медаља, по једну
златну и сребрну и 3 бронзане.
– То је за нас свакако велики успех, јер су
тамо наступили најквалитетнији каратисти
Србије, са великим мотивом и жељом да
се покажу у познавању карате вештине
у катама и борбама. Такмичење је било
изузетно квалитетно, што
су потврдили и присутни
карате великани, браћа
Јорга, Томић, Ћировић и
Ћопић, који су узели активно
учествовање
у
самој
организацији и дали наду
да ће српски карате постати
јединствен и заузети место
у свету које нам припада, а
то је сигурно светски врх, –
убеђен је Муиџа.
Каратисти Чоке су већ по
устаљеном обичају годину
завршили полагањем испиЧокански каратисти на Адвент купу у Сегедину
та за ученичка звања, одноCsókai karatésok az Advent Kupán Szegeden
сно појасеве.
– Приказан је одличан ниво познавања
– Похвалио бих све, а посебно такмичаре у борбама, јер су својим наступима до- каратеа од саме технике, ката, борби, рада
принели даљем успостављању сарадње са на фокусерима и сигуран сам да смо свим
нашим драгим спортским пријатељима и присутнима показали квалитет рада у клукаратистима из Сегедина, – каже Алексан- бу, – додаје тренер чоканских каратиста
Александар Муиџа, који је на крају чланодар Муиџа, тренер Чокана.
Према његовим речима, посебно ће вима клуба, свим спортистима и грађанима
остати забележен у аналима каратеа Куп Чоке пожелео срећне празнике, у нади да
Србије у Крушевцу који је одржан 13. ће заједно наставити са успесима и бити додецембра, у организацији Карате клуба стојни представници Чоке на свим пољима.
Н. Колунџија
Крушевац и јединствене Српске Карате

Községünk 18 sportegyesületének
Kormányos László elmondta, hogy
képviselői január 5-én megbeszélést tar- mielőbb ki kell dolgozni a sport fejtottak. Ez alkalommal összegezték az lesztésének községi stratégiáját. Ennek
előző évi eredményeket és megtárgyalták kidolgozása a sportegyesületek és az öna községi támogatás elosztásának új ja- kormányzat közös feladata. A támogavaslatát. A Csóka Művelődési és Oktatási tással kapcsolatban az igazgató elmondKözpont igazgatója, Kormányos László ta, hogy az első három hónapban minden
elmondta, hogy a sport támogatására idén klub a tavaly megállapított havi összeget
200.000 dinárral többet láttak elő, össze- kapja, utána pedig új kritériumok szesen 4 millió dinárt kapnak a klubok.
rint, írásban beadott projektjeik szerint
Az egyesületek képviselői rövid be- részesülnek községi támogatásban.
számolót tartottak az elmúlt évi munkáN. Kolundžija
jukról. Mindannyian eléHamarosan megoldódik a tornaterem fűtése
gedettek voltak a községi
A csókai általános iskola tornatermét használó
támogatás elosztásával és
sportegyesületek
nehezményezik, hogy a téli hónarendszeres átutalásával.
pokban
gondot
jelent
a fűtés, az edzéseket gyakran
Problémaként a csókai
hideg
teremben
kénytelenek
megtartani. Az iskola
tornaterem használatát,
igazgatója,
Julijana
Bagdal
megbeszélésre
hívta az
a sportolók orvosi vizsérintett
sportklubok
valamint
a
helyi
önkormányzat
gálatát és a sportlétesítmények karbantartását képviselőit, hogy együttes erővel találjanak megoldást a problémára. Remélhetőleg hamarosan megemelték ki többen is.
egyezés születik, és a fiatalok kedvező körülmények
Ezek megoldásához kérközött edzhetnek.
ték a MOK támogatását.

Иза чоканских каратиста остала још једна успешна година
Блиставим наступима децембра месеца у Сегедину и Крушевцу, чланови Карате
клуба Чока иза себе су оставили још једну
успешну годину. На Адвент купу у Сегедину у Мађарској, који важи за престижни
интернационални турнир, у конкуренцији
270 такмичара из пет земаља приказали
су одличан квалитет и у катама, а посебно
борбама.

Ragyogó sikerek Szegeden és Kruševacon

A csókai karatésok a szegedi és a kruševaci
versenyeken elért ragyogó sikerekkel zárták
a 2014-es évet.
A szegedi Advent Kupán, ami erős nemzetközi verseny, öt ország 270 versenyzője
indult. A csókaiak nagyszerűen helytálltak,
katában és harcban is jó eredményt értek el.
December 13-án rendezte meg a Szerbiai Karate Szövetség Kruševacon a Szerbiai
Kupát. Ezen 63 klub 517 versenyzője vett
részt. A csókai egyesületet 7 versenyző képviselte, akik összesen 5 érmet, egy aranyat,
egy ezüstöt és 3 bronzot szereztek.
– Ez számunkra óriási siker, hiszen ezen
a versenyen Szerbia legjobb karatézói vettek
részt. A küzdelmek nagyon magas szintűek
voltak, katában és harcban is. A rendezvény
színvonalát bizonyítja, hogy olyan legendás
karatésok, mint a Jorga testvérek, Tomić,
Ćirović és Ćopić is aktívan részt vettek a
szervezésben. Ez a verseny is bebizonyította, hogy a szerb karate a világ élvonalába

Csókaiak Kruševacon a Szerbiai Kupán

Каратисти Чоке на Купу Србије у Крушевцу

tartozik – mondta Aleksandar Muidža, a csókaiak edzője. Év végén a csókaikra még várt
az övvizsga. A jelöltek itt is alapos tudásról
tettek tanúbizonyságot.
Végezetül Aleksandar Muidža boldog új
évet kívánt az egyesület tagjainak, minden
sportolónak és Csóka minden polgárának.
N. Kolundžija

Összegezték a csókai sportolók 2014. évi teljesítményét

За спортске клубове 4 милиона динара

Сумирани резултати чоканских спортиста у 2014. години

На састанку представника
18 спортских клубова са територије наше општине, одржаног 5. јануара, сумирани су резултати у прошлој и најављен
нови модел расподеле средстава у овој години. Директор
Културно-образовног центра
Чока, Ласло Кормањош, најавио је да ће „спортски динар“
у овој години бити већи за
200 хиљада динара и да ће
клубовима бити расподељено укупно 4 милиона динара.
Представници клубова су у
краћем рапорту упознали своје спортске колеге о резултатима оствареним у претходној години, посебно се
осврћући на проблеме на које су наилазили у раду. Једнодушна оцена је да су
сви задовољни начином финансирања
и средствима добијеним из општинског
буџета, чија дистрибуција се редовно и
уредно обавља према критеријумима
сачињеним у КОЦ Чока, који се на домаћински начин односи према клубовима.
Од проблема у раду, посебно су апострофирани они око коришћења спортске сале у Чоки, затим обављања лекарског прегледа спортиста и одржавања
спортских терена и објеката. Истакнуто
је да њих не могу да реше сами клубови, па се помоћ очекује од КОЦ-а. Његов

Стонотениски Деда мраз

Стонотениски клуб „Чока” је на симболичан начин завршио календарску годину, тј. такмичарску полусезону. Прва
женска екипа је заузела одлично 5 место на крају јесењег
дела елитног такмичења - Супер лиге за жене Србије, а најмлађи су учествовали на међународном новогодишњем такмичењу за младе „ ЈООLА CUP“ - Нови Сад. Док је прва екипа
такмичарски на заслуженом одмору, за чоканске клинце
нема одмора. Новогодишњи турнир је одржан у 31.12.2014.
сали „Сабо Иштван” уз учешће 30-так клинаца из чоканског,
сенћанског, новокнежевачког и ађанског клуба. Најбољи
играчи турнира су били Огњен Наумов и Наташа Олушки,
обоје домаћи стонотенисери. У појединачним категоријама
победили су Огњен Наумов, Стефан Лазић, Милан Комлушан
и Тамара Бајић из Сенте. Најбољи играчи су међусобно поделили пакетиће и поклоне које су обезбедили клуб и пријатељи клуба. За најмлађе такмичаре нема предаха, у јануару их
очекују покрајинска првенства као и учешће на домаћим и
међународним турнирима.
Комлушан Д

Договор о грејању
у сали чоканске школе
Како су неки спортски клубови из
Чоке који користе фискултурну салу
ОШ „Јован Поповић“ у Чоки истакли
проблем грејања сале у зимском периоду, директорица школе Јулијана
Багдал позвала је представнике ових
клубова, као и представнике локалне
самоуправе, на састанак на којем је
планирано да се постигне заједнички
договор и реши проблем грејања у
овој установи. Очекује се да договор
буде постигнут у најскорије време
како би деца могла да наставе да тренирају у одговорајућим условима.
издавач:
kiadó:

билтен општине чок а

w w w. c o k a . r s

csóka község közlönye

директор, Ласло Кормањош, објаснио је
да су проблеми последица недостатка
Стратегије о развоју спорта на територији општине и да је то главни задатак
који предстоји пред спортистима и Локалном самоуправом.
– Када је у питању расподела средстава, која су за спортске клубове и поред
несташице средстава, из године у годину све већа, од ове године почећемо са
применом нове методологије њихове
расподеле, – најавио је Кормањош.
Он је објаснио да ће у прва три месеца ове године сви клубови добити
аконтативна средства у износу прошлогодишњих месечних дотација, а да ће у
међувремену бити урађен нови модел
по коме ће клубови бити дотирани по
новом критеријуму и на основу поднетих писмених пројеката.
Н. Колунџија

Општина Чока
Csóka Község

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

уредник

– szerkesztő:

Kormányos László
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– szerkesztőség:

Balázs Ferenc, Зоран Јованов,
Светлана Гарић, Horváth Noémi,
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