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бесплатни примерак — ingyenes példány

Чока на путу за излаз из сиромаштва
Отворена канцеларија за развој заједнице

Н

овоотворена Канцеларија за развој
заједнице и едукација запослених још један је пут за што бржи излазак наше општине из круга неразвијених.
Завршница пројекта, који је финансиран
од стране Покрајинског секретаријата
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу са износом од 809
хиљада динара и сопственим учешћем
са 270 хиљада динара, протекла је у
едукацији за писање пројеката према
домаћим и фондовима Европске Уније.
Обука је поверена Регионалном центру за друштвено-економски развој „Банат“ д.о.о. Зрењанин. - Партнери смо општини Чока на оснивању канцеларије и
унапређивање рада Локалне самоуправе. То је назив пројекта који траје пет месеци и он је сада при крају. Поред оснивања
канцеларије, која има вишеструки значај,
реализујемо планове Покрајинске Владе за покривање одређених стандарда. Планови су да свака општина има
стратегију развоја до 2020. године, што
Чока већ има, да има канцеларију и да

Megalakult a helyi
önkormányzati
gazdaságfejlesztési
iroda

C

sóka község és a nagybecskereki
Banat regionális fejlesztési iroda 2012-ben pályázott a Tartományi
Regionális Együttmőködési és Helyi
Önkormányzati Titkárságnál. Ennek
eredményeként, a tartományi titkárságtól és a község költségvetéséből
kiválasztott eszközökből, mára létrejött a helyi önkormanyzati gazdaságfejlesztési iroda, melynek kialakítása
és technikai felszerelése már megtörtént. „Megpróbáljuk ezzel az irodával még jobban idevonzani a befektetőket, és bekapcsolódni a folyamatokba.”- nyilatkozta Oláj Tibor, a
községi elnök tanácsadója. A projekt
második része az itt dolgozók képzésére (ami már folyamatban van),
pályázatírásra, valamint a gazdaságfejlesztési feladatok elvégzésére
vonatkozik. A pályázat befejezése
után az önkormányzat kap egy tanúsítványt arról, hogy eleget tesz mindazoknak az üzleti világban szükséges követelményeknek, melyekkel új
munkahelyeket lehet létesíteni. Fontos lépések ezek, melyeket a községi
vezetés tesz a gazdaság fellendítése érdekében, hangsúlyozta Dragan
Radaković a nagybecskereki központ nevében. „Csóka község már
rendelkezik hosszú távú fejlesztési
stratégiával, amelynek része az iroda megalakítása is, valamint a közigazgatás munkájának hathatóssá
tétele.” Az iroda három munkatársa elsősorban pályázatírással foglalkozik majd, emellett szakmai segítséget nyújt a kisvállalkozóknak
és a kisiparosoknak is a projektírással kapcsolatos kérdésekben és teendőkben.
H.N.
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Csóka a szegénységből való kilábalás útján
Megnyílt a Közösség-fejlesztési iroda

A

има одређене апликације електронске
közösség-fejlesztési és a dolgozók képуправе. На основу тога би свака општиzésének újonnan megnyitott irodáна добила сертификат да је општина са
ja még egy út, amely községünket kivezetповољним пословним окружењем, што
heti a fejletlen községek közül. A projektum
значи
привлачење
befejező része, meинвестиција
и
lyet a Nemzetközi
отварање нових радEgyüttműködési és
них места – изјавио је
Helyi ÖnkormányДраган Ралетић из Реzat Tartományi Titгионалног центра. Тиkársága 809 ezer diбор Олај , помоћник
nárral támogatott
председника Општиés 270 ezer dinár
не Чока додаје да су
saját eszközökkel
добијеним и сопствеpénzeltünk, a hazai
ним средствима унуés az Európai Uniós
тар Одсека за привреpályázatok írásának
ду и пољопривреду
Канцеларија за развој заједнице у Чоки
oktatásával valóосновали и опремиKözösségi-fejlesztési iroda Csókán
sult meg. A képzést
ли канцеларију за лоa Társadalmi-gazdasági fejlődés Regionális
кални економски развој потребним инвентаром и опремом, а завршна фаза је
központjára – a nagybecskereki Banat Kft-re
едукација запослених у Органу управе и
bízták. – Csóka község partnerei vagyunk az
других стручних људи из јавних устаноiroda megalapításában és a helyi önkormányва и предузећа, који учествују на овом
zat munkájának fejlesztésében. A projektum
предавању.
öt hónapig tart és a végéhez közeledik.
Н. Колунџија

Az iroda megalapítása mellett, melynek jelentősége többrétű, megvalósítjuk a Tartományi
Kormány terveit, meghatározott standardok
lefedésére. Ez pedig, hogy minden községnek
meg legyen a 2020-ig szóló fejlesztési stratégiája, mellyel már Csóka rendelkezik, legyen
irodája és legyenek meghatározott applikációi
(szemléltető eszközei) az elektronikus irányításra. Ezek alapján minden község megkapná a bizonyítványt, hogy a község rendelkezik
kedvező ügyviteli környezettel, ami a beruházások vonzását és új munkahelyek megnyitását jelenti – jelentette ki Dragan Raletić, a Regionális központból.
Csóka község elnökének tanácsadója, Olaj
Tibor hozzáteszi, hogy a kapott és saját eszközökkel, a Gazdasági és Mezőgazdasági Ügyosztályon belül megalakították és a szükséges felszereléssel felszerelték a helyi gazdasági fejlesztés irodáját, míg az utolsó szakasz a
közigazgatási hivatalban dolgozók, valamint a
közvállalatokból és vállalatokból, ezen az előadáson résztvevő más szakemberek képzése.
N. Kolundžija

Центар за дневни боравак наставља са радом
Folytathatja működését a Nappali Központ
„Сасвим је сигурно да нам је боравак потребан и да ћемо „Egyértelmű számunkra, hogy erre szükség van, és meg fogjuk
наћи изворе да настави са радом. Најважније је да корис- találni a szükséges forrásokat annak érdekében, hogy folytassuk. Legfontosabb az, hogy biztonságot teremtsünk a felhasznáницима пружимо безбедност.“
У оквиру пројекта Европске Уније 2011. године је почео lók számára.”
A Nappali Központ 2011 óta működik egy európai uniós pályázat
са радом Центар за дневни боравак. Циљ овог пројекта је
побољшање квалитета живота, развој самосталности и прак- keretein belül, amelynek célja a fogyatékkal élő gyermekek és fiataтичних вештина као и социјализација деце са сметњама у lok életminőségének javítása, az önállóságra nevelés, a társadalomba
развоју. Пројекат истиче 30. јуна, што би значило да престају való beilleszkedés megkönnyítése, valamint készségeik fejlesztése. A
бесплатне услуге намењене родитељима и деци ове групације. projektum június 30-án a végéhez ér, ami azt jelentené, hogy a szülők
Да би се спречио престанак рада боравка, председник општине illetve gyermekeik számára az eddig ingyenes szolgáltatás megszűnik.
је сазвао састанак родитеља, директора Центра за социјални Ennek megakadályozása érdekében a községi elnök megbeszélésre
hívta az érintett szülőket, a Szociális Központ igazgatóját és dolgozóit.
рад и радника у боравку.
Balázs Ferenc, Csóka község elnöke: „Egyértelmű számunkra, hogy
„Сасвим је сигурно да нам је боравак потребан. Наћи ћемо
изворе да би наставио са радом. Најважније је да корисницима erre szükség van, és meg fogjuk találni a szükséges forrásokat anпружимо безбедност. Буџетом за следећу годину предвиђено је nak érdekében, hogy folytassuk. Legfontosabb az, hogy biztonságot teфинансирање ове услуге као и услуге кућне неге, која је већ ове remtsünk a felhasználók számára. A jövő évi költségvetés része lesz ez
године на терету општинског буџета. Наравно, и даље треба a szolgáltatás is, ugyanúgy mint a háziápolásé, amelynek a költségeit
трагати за другим изворима, пошто је за стални рад боравка az idei évtől már szintén Csóka község biztosítja. Mindemellett szükпотребан сопствени објекат.“- изјавио је председник општине ség van további pályázati források felkutatására is, hiszen hosszútávon erre a célra kialakított saját ingatlanra van szükség.”
Чока, Ференц Балаж.
Aleksandra Raičević, a Szociális Központ iagzgatónője elmondta,
Александра Раичевић, директорка Центра за социјални рад,
рекла је да је веома важно што је општина препознала важност mennyire fontos lépés az, hogy Csóka község felismerte ennek a
овог програма. Сходно томе од 1. јула Центар за социјални рад programnak a fontosságát. Ezzel együtt július 1-től átvállalják a műköпреузима трошкове рада боравка, тако да неће доћи до преки- déshez szükséges költségeket, hogy a nyári szünetben se legyen kiда током летњег распуста. Са територије општине боравак тре- esés. Jelenleg 15 felhasználó van a község területéről, akiknek a szálнутно броји 15 корисника којима је потребно обезбедити превоз lításáról éppúgy gondoskodni kell, mint a kétszeri étkeztetésükről.
Balda Gabriella a Nappali Központ csoportvezetője: „Az óvoda épüи два оброка на дан.
Габриела Балда, вођа групе Центра за дневни боравак letében zajlanak az irányított foglalkozások egy felújított szobában és
egy irodahelyiségben, amely ma már inforкаже: „Рад боравка се одвија у зграmatikai teremként működik, amit a gyereди вртића, у реновираној соби и
kek előszeretettel használnak, amióta kapканцеларији која је опремљена као
tunk két számítógépet. Egyiket a Műveинформатички кабинет. Добили смо
lődési és Oktatási Központtól, a másikat
два рачунара, чему су се деца веpeidg a Szociális Központtól. A gyerekek
ома обрадовала. Један је поклон
képességeihez mérten készítünk egy indiКултурно-образовног центра Чока,
viduális tervet a szülők bevonásával, és anа други Центра за социјални рад.
nak alapján csoportos és egyéni foglalkoУ складу са способностима деце,
zásokat alakítunk ki a számukra.”
укључујући родитеље, израђујемо инAz érintett szülők megelégedésüket
дивидуалне планове на основу којих
fejezték ki a programmal kapcsolatban, és
организујемо активности.“
az ott folyó munkával. A gyerekek szívesen
Родитељи су, такође, исказали
járnak ebbe a közösségbe, jól érzik
задовољство програмом. Деца веома
magukat, és mindamellett szemmel látható
радо долазе у ову заједницу, пријатно
eredményei is vannak a lelkiismeretes
се осећају, а очигледни су и резултати
A megbeszélés résztvevői
foglalkozásoknak.
несебичног залагања педагога. Н.Х.
H.N.
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Програм јавних радова
у Чоки

Пет месеци посла
за тридесеторо незапослених

Ч

оканска Локална самоуправа је на конкурсу
Покрајинског секретаријата за рад и
запошљавање добила 4 милиона динара,
чему је додато још два милиона из сопствених
средстава и на такав начин отворила
могућност да у другој половини године упосли
30 незапослених лица.
У вези са програмом јавних радова
председник општине Балаж Ференц истакао је
следеће:
- Реч је о особама са завршеном основном и
средњом школом, које се налазе на евиденцији
Националне службе за запошљавање. Они
ће по инструкцијама фирме која је одабрана
путем конкурса о јавним набавкама и једног
инжењера обављати комуналне радове. То
је првенствено чишћење канала за одвод
атмосферских падавина, оспособљавање
проточника и цеви у каналима, као и поправку
тротоара и паркиралишта. Поменутих шест
милиона динара ћемо употребити за исплате
запослених. Самоуправа ће путем јавних
набавки обезбедити средства и материјал који
је потребан за рад, као што су грађевински
материјал, алати, почев од лопате, па све до
мешалице за бетон.
Обнављање
канала
за
одвођење
атмосферских падавина у насељима општине
је почело већ прошле године. Неке од Месних
заједница су на реду ове године, а ми ћемо
се потрудити да радове организујемо тако да
свако село дође на ред. Канали за одвођење
вода су били запуштени, а последице
тога су становници посебно осетили пре
три године, када је било изузетно много
падавина. Падавине, које су тада вишеструко
превазишле просек су нанеле велике штете
првенствено у Падеју и Санаду, где се вода
на нижим теренима и задржала. Ови радови
су потребни да би се предухитриле овакве и
сличне ситуације, а путем којих незапослени
добијају шансу за петомесечну зараду – рекао
је Балаж Ференц.
Г.Ј.

Közmunkaprogram
Csókán

Harminc munkanélküli dolgozhat
öt hónapon át

A

јун 2013.

чоканска хроника — csókai krónika

csókai önkormányzat a Tartományi Munkaügyi Titkárág pályázatán 4 millió dinárt nyert,
amelyhez saját forrásból még kétmillió dinárt társított, így hatmillió dinárból már 30 munkanélküli
foglalkoztatására nyílik lehetőség az év második
félében. A közmunkaprogrammal kapcsolatban
Balázs Ferenc, Csóka község elnöke az alábbiakat tartotta fontosnak elmondani:
- A munkaközvetítő nyilvántartásában szerepelő általános- és középiskolai végzettségű munkanélküli személyek alkalmazásáról van szó, akik a
közbeszerzési pályázat útján kiválasztott cég közreműködésével és egy mérnök szakember irányításával kommunális jellegű munkákat, elsősorban esővíz-elvezető csatornák tisztítását, az átfolyók rendbe hozását, a járdák és parkolók helyreállítását fogják végezni. A hatmillió dinárt az alkalmazottak bérezésére fordítjuk, e mellett az önkormányzat saját eszközeiből közbeszerzési eljárással szerzi be a munkák elvégzéséhez szükséges
építőanyagokat, a szerszámokat, a lapáttól kezdve a betonkeverőig.
Már tavaly megkezdődött az esővízelvezetőcsatornák felújítása a község településein. A helyi közösségek egy része idén kerül sorra, igyekszünk úgy megszervezni a munkát, hogy minden
falu segítséget kapjon. A vízlevezető csatornák elhanyagolt állapotban voltak, aminek a következményeit különösen a három évvel ezelőtti csapadékos esztendőben szenvedte meg a lakosság.
Elsősorban Padén és Szanádon okozott nagy károkat az átlagot többszörösen meghaladó csapadék, mert az alacsonyabb területeken megállt a
víz. Az ilyen és hasonló helyzetek megelőzése érdekében van szükség ezekre munkákra, amelyek
elvégzésével munkanélküliek juthatnak kereseti
lehetőséghez öt hónapon át – mondta többek között Balázs Ferenc.
GJ

Kezdődnek a közmunkák

Почињу jавни радови

A

П

окрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равTartományi
Gazdasági,
Foglalkoztatási
és
ноправност полова и општина Чока потписали су спораNemi Egyenjogúsági Titkárság és Csóka község
зум о финансирању мера активне политике запошљавања у
4.000.000,00 din értékű szerződést írt alá aktív foglalизносу од 4.000.000,00 динара. Поред тога општина Чока је из
koztatási intézkedések megvalósítására. Ennek a proсопствених средстава за овај програм издвојила 2.000.000,00
gramnak a kivitelezéséhez a község 2.000.000,00 dinárt
динара. Планирано је било да се на сваки динар, који се обеkülönített el. Általános gyakorlat az, hogy a tartományi
збеди из општинског буџета, добије динар из Покрајинског
titkárság ugyanannyi pénzt ad, amennyit a község, de
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност
ebben az esetben nagyfokú megértést tanúsítottak, és
полова у сврху финансирања мера
a munkanélküliség aggasztó méretére való tekintettel
активне политике запошљавања.
Захваљујући
разумевању
овог
megkétszerezték ezt az összeget.
секретаријата према положају наше
A teljes összeget Csóka község területén elvégzett
општине у погледу незапослености,
közmunkákra fordítják. A munkálatokat Csóka község
обезбеђена су по два динара на сваÉpítkezési Igazgatósága közvállalat szervezi és irányítja.
ки који је наша општина издвојила за
Boris Ilić, a közvállalat igazgatója szerint ez a pénzösszeg
ову намену.
jelentősen enyhít gondjainkon. Fizetni tudják azt a 30
Сва средства су намењена за
személyt, akikkel öt hónapra munkaszerződést kötöttek,
спровођење јавног рада на територији
s akik eddig munkanélküliek voltak. Az ő feladatuk lesz a
општине Чока, а цео посао је повеközterületek rendezése és karbantartása a község minden
рен Јавном предузећу „Дирекција
településén, ezzel a lakosság kommunális problémáin
за изградњу општине Чока.“ Према
Борис Илић
изјави директора Бориса Илића ова
segítenek.
Boris Ilić
средства ће умногоме помоћи да се
„2012. év végén Csóka község minden településén
реше проблеми нашег становништва. Са једне стране уговоmegbeszéléseket tartottunk a helybeliek-kel, és a tőlük
ри о раду су закључени са 30 радника, који су били незапослеkapott információk alapján állítottuk össze a közни, и они ће примати плату у наредних пет
munkák tervét.
месеци. Њиховим ангажовањем на послоMinden jó ötletet és
вима чишћења и уређења јавних површиjavaslatot
figyelembe
на биће решени комунални проблеми стаvettünk,
ezek
megvalóновника у свим насељима.
sítása az anyagi lehető„План јавног рада је састављен на основу информација које смо прикупили крајем
ségektől függ.
2012. године, када смо организовали састанA legfontosabb felке са становништвом у свим насељима опadat a csapadékelvezető
штине Чока.
árkok kitisztítása, hisz
Сваки предлог и сугестија су пажљиво
ez jelenleg minden teразмотрени и у складу са могућностима ће
lepülésen komoly probбити реализовани. Акценат је стављен на
léma.
чишћење канала за одвођење атмосферAztán következik az
ских вода, јер је овај проблем заједнички за
Потписивање уговора
elhanyagolt
gyalogutak
сва насеља и због тога су сви ресурси усмеA szerződés aláírása
és átjárók rendezése.
рени у том правцу.
Следећи проблем који желимо да решимо кроз јавни рад
Újdonságként idén minden faluban karbantartjuk a
јесу запуштене стазе и прелази. Новина ће ове године бити
zöldterületeket. Szerintem községünk minden lakóját
уређење зелених површина у свим насељима наше општине.
egyforma elbírálásban kell részesíteni, ezért minden
Сматрам да сви наши суграђани заслужују једнак третман,
településen ugyanúgy, mint Csókán, a központban
па ћемо се постарати да се, као у Чоки, у сваком селу покоlevágjuk a füvet, és a falvakban is megmetsszük azokat
си трава у центру и да се ореже дрвеће које угрожава безбедa fákat, amelyek veszélyesek lehetnek az ottlakókra. A
ност становништва. Основни циљ јавног рада јесте да се поközmunkák alapvető célja polgáraink életminőségének
прави квалитет живота наших грађана и да побољшамо ниво
javítása, és településeink rendezettségének fokozása.
уређености наших насеља. Потрудићемо се да се радови спроIgyekszünk majd gyors és minőséges munkát végezni” –
веду брзо и квалитетно и да тако остваримо циљ“- рекао је Борис Илић, директор „Дирекције за изградњу општине Чока.“
mondta Boris Ilić.
D. J.
Д.Ј.

Обећање уредника
A főszerkesztő igéretéhez híven

Новине су стигле до читалаца

К

ао
што
је
Ласло
Кормањош, главни уредник „Чоканске хронике“, и
обећао 55. број „Чоканске хронике“ се средином маја нашао
у рукама читалаца. Читаоци су
са нестрпљењем прелиставали новину на улици, пијаци,
у продавници и на утакмици.
Главни уредник и Јанош Тертеи, члан Општинског савета
месних заједница, су већ раних јутарњих часова почели са
разношењем новина, не би ли
се што пре нашле у рукама
читалаца.
Н.Х.

A

☐

Kézbesítve az újságok

hogyan azt a Csókai Krónika főszerkesztője, Kormányos László ígérte,
május hónap közepén az olvasók kezében volt Csóka község közlönyének 55.
száma. A lakosok nagy örömmel fogadták a lapot. Mi sem bizonyítja jobban,
hogy már az utcán, a piacon, a boltban illetve az előtt, vagy épp a kézilabdamec�csen azonnal belelapoztak az olvasók.
A főszerkesztő és a községi tanács helyi közösségekkel megbízott tanácsosa,
Törtei János már a kora reggeli órákban
megkezdték az újság kézbesítését, hogy
mielőbb eljussanak a község valamen�nyi településére.
H.N.

Чокани извезли робе
за више од 1,5 милион евра

П

рема подацима саопштеним од стране
Стручне службе Регионалне привредне коморе из Кикинде, извоз чоканских предузећа
у прва четири месеца ове године износи
1.538.190 евра. Тиме је остварен суфицит у
спољнотрговинском пословању од 1.477.236
евра, јер је увоз износио свега 60.954 евра. Ови
показатељи указују на благи извозни опоравак
привреде, јер је извоз већи у поређењу са истим периодом 2012. године. У извозу предњачи
Дуванска индустрија „Чока“ са 1.074.045 евра
и „Леја НС“ из Остојићева са извозом вредним
296.771 евра. Они су извезли прерађени дуван
и саднице ружа.
Н. Колунџија

A csókai gazdaság
több mint 1,5 millió euró értékben
szállított árut külföldre

A

nagykikindai Regionális Gazdasági Kamara Szakszolgálata által nyilvánosságra hozott
adatok szerint, ez év első négy hónapjában a csókai vállalatok kivitele 1.538.190 eurót tett ki. Ezzel a
külkereskedelmi ügyvitelben 1.477.236 eurós többlet valósult meg, mivel a behozatal csupán 60.954
eurót tett ki. Ezek a mutatók a gazdaság kivitelének
kisfokú javulását tárják elénk, hiszen a 2012-es év
ugyanezen időszakával összevetve, a kivitel magasabb értékeket mutat. A kivitelben élen jár a Csóka
Dohánygyár 1.074.045 eurós kivitelével, valamint a
tiszaszentmiklósi Leja NS vállalat, amely 296.771
euró értékű kivitelt valósított meg. E két vállalat a
feldolgozott dohányt és rózsatöveket szállították
külföldre.
N. Kolundžija

2013. június

Још један корак
до посла

Egy újabb lépésre
a munkahelytől

munkahelyhez veztető út egy újabb állomásán vannak
ченици
завршних
разреда
Хемијскоtúl a csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola végпрехрамбене средње школе у Чоки учинили су још један корак на путу до посла. У оквиру zős tanulói, akik a már megkezdett projekt keretein belül isреализације пројекта ученици препознају себе merhetik meg önmagukat, és térképezhetik fel a körülöttük
lévő lehetőségeket. A munи могућности које им
ka világába való belépés,
се пружају. Ступање у
nem könnyű feladat, és
свет запослених није
amint az világosan látszik
лак задатак. Аналиa kitöltött kérdőívek elemза попуњених упитника
zése közben, igen is nagy
указује на потребу да се
szükség van arra, hogy seмладим људима помогgítséget, útmutatót adjunk
не у томе. Помоћ се не
a fiatal felnőtteknek. A seограничава само на разgítségnyújtás nem csupán
говор или савете, него
a beszélgetésre, esetleg
и на успостављање
tanácsadásra
korlátozóнепосредног
контакdik, hanem közvetlen kapта са потенцијалним
csolatot teremt a lehetséпослодавцем.
Поред
ges munkaadókkal. Emelтога, велика пажња се
lett a különféle foglalkoпридаје и непосредном
zások testközelből való
упознавању са разним
megismerésére hasonlóan
професијама. Често се
Група матураната ☐ A végzősök egy csoportja
nagy figyelmet fordítanak.
опис послова неког радног места и онога што матуранти замишљају не Sokszor azok az ismeretek, amelyek alalpján a végzősök
слаже у пуној мери са оним што их у стварности azonosítják magukban az adott munkakörrel járó feladatoочекује. Управо је из тог разлога следећи задатак kat, nem teljes mértékben fedik mindazt, amely a valóságовог програма упознавање са потенцијалним по- ban vár majd rájuk. Éppen ezért a következő állomása enслодавцима и радним местима. У нади да помаже- nek a programnak a lehetséges munkaadókkal, és munkaмо младим људима, заједно са њима чинимо овај körökkel való megismerkedés, abban bízva, hogy egy újabb
lépéssel közelebb segíthetjük fiataljainkat a boldoguláshoz.
корак, не би ли дошли до правог посла.
H.N.
Н.Х.

A jövő évtől
pályázati rendszer útján
lesznek támogatva
a civil szervezetek

civil szféra fejlesztése, megerősítése a célja
a Községi Tanács által május 29-én hozott új
szabályzatnak, amely a költségvetésben erre a célra
előlátott eszközök szétosztásának módját határozza
meg. A beérkezett pályázatokat egy öttagú bizottság
fogja elbírálni, melynek elnöke Palatinus Mária, a tagok
pedig Oláj Tibor, Jovanov Zoran Pintér Csaba és Jurišin
Dušan. A munkaegység fogja kiírni a pályázatot, majd
pedig a beérkezett anyagok áttanulmányozása után,
javaslatot tesz a Községi Tanács számára a meglévő
eszközök szétosztására vonatkozóan. A szükséges
pályázati adatlap letölthető lesz majd Csóka község
honlapjánról is, valamint itt a községházán is hozzá lehet
majd jutni nyomtatott formában-tudtuk meg Jankovits
Rolandtól a Községi Közigazgatás vezetőjétől, aki
kihangsúlyozta, hogy a szabályzat értelmében egy
civil szervezet évente legtöbb 2 pályázat benyújtására
jogosult.
H.N.

Девета седница Скупштине
Општине заказана за 14. јун

П

Недеља матурских вечери

A

У

A
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чоканска хроника — csókai krónika

рема речима председнице Скупштине Општине
Чока, Мирјане Марјанов девета седница
Скупштине Општине Чока планирана је за 14.
јун како би се испоштовали законски рокови свих
предлога и одлука, који су били разматрани на
седници Општинског већа.
Према томе, на дневном реду Скупштине
Општине ће бити разматрани завршни рачун
буџета Општине Чока за 2012. годину, извештај о
јавном конкурсу за именовање директора Културно
- образовног центра, извештај о раду Скупштине,
извештај о раду Општинске управе , као и друге
предложене тачке дневног реда.
„Као и на предходним седницама Скупштине
Општине и сада ће се наставити са радом на
усклађивању прописа са Законом о јавним
предузећима и биће разматран предлог за
образовање комисија за именовање директора
како би се стекли услови да на наредној седници
Скупштине Општине распишемо јавне конкурсе
за директоре јавних предузећа; Јавно комунално
предузеће и ЈП Дирекцију за изградњу општине
Чока, и на тај начин испоштујемо прописане
законске рокове“, изјавила је секретарка Скупштине
Општине, Драгана Шалбот - Пакашки.
У наредном периоду чланови Скупштине радиће
на усклађивању ових и других аката са законским
прописима. Да подсетимо, седнице Скупштине
су јавне и њима могу присуствовати сви грађани
Општине Чока.
И. К.

Р

Од следеће године
цивилне организације
се финансирају
путем конкурса

азвој и јачање цивилне сфере је циљ новог
правилника који је 29. маја 2013. године донео
Општински савет. Овај правилник регулише начин
расподеле буџетских средстава за ове циљеве.
О судбини пристиглих конкурса ће одлучивати
петочлана комисија на челу са Маријом Палатинуш
и члановима,а то су Тибор Олај, Зоран Јованов,
Чаба Пинтер и Душан Јуришин. Радна јединица
ће расписивати конкурс, а након пристизања
материјала и њиховог оцењивања Општинском
већу ће достављати предлоге о расподели
средстава. Образац конкурса се може преузети
са сајта Општине Чока или добити у штампаном
облику – сазнали смо од Роланда Јанковића,
начелника Општинске управе. Он је нагласио да у
складу са правилником једна цивилна организација
може највише два пута годишње конкурисати за
доделу средстава.
Н.Х.

Június 14-ére hívták össze a
községi képviselő-testület ülését

C

sóka község képviselő-testülete elnök asszonyának,
Mirjana Marjanov szavai szerint június 14-re tervezik
a képviselő-testület kilencedik ülését, annak érdekében,
hogy tiszteletben tartsák a községi tanács ülésén megvitatott javaslatok és határozatok meghozatalának törvényes
határidőit.
A községi képviselő-testület napirendjén megvitatásra
fog kerülni Csóka község 2012-es évi költségvetési zárszámadása, a Művelődési és Oktatási Központ igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázatról szóló jelentés, a községi képviselő-testület munkájáról szóló
jelentés, a községi közigazgatási hivatal munkájáról szóló jelentés, valamint a napirendre javasolt egyéb témák.
„Mint a községi képviselő-testület előző ülésein is, ezen
az ülésen folytatódik előírásainknak a Közvállalatokról
szóló törvénnyel való összehangolása, emellett megvitatásra fog kerülni az igazgatók kinevezését végző bizottság megalakítására vonatkozó javaslat. Ezáltal megvalósulnak a feltételek, hogy a községi képviselő-testület elkövetkező ülésén kiírjuk a nyilvános pályázatokat közvállalataink igazgatói posztjaira: ezek a Kommunális Közvállalat és Csóka község Építkezési Igazgatósága-kV, ily módon tiszteletben tartjuk az előírt törvényes határidőket”- jelentette ki a községi képviselő-testület titkára, Dragana
Šalbot – Pakaški.
Az elkövetkező időszakban a képviselő-testület tagjai
folytatni fogják a községi előírások összehangolását a
törvény rendeleteivel. Emlékeztetjük Önöket, hogy a
községi képviselő-testület ülései nyilvánosak és részt vehet
rajta Csóka község minden polgára.
I.K.

“Дошло је време растанка нашег
Осми смо разред,морамо поћи...”

С

ваке године почетак јуна протекне у знаку матуре,
насмејаних матураната и матурских вечери. Сви са
нестрпљењем очекују овај леп догађај,а највише они сами.
Ових дана је још једна генерација осмака Основне
школе „Јован Поповић“ из Чоке крај свог осмогодишњег
школовања обележила прославом мале матуре, која је
одржана 6.6.2013. године.

Одељење 8а
Осмаци су након последњег одељењског часа одржаног
у основној школи заједно са одељењским старешинама
Идом Кенђур Ђукичин, Угри Тинде и Маријом Шипка
кренули пут Дома културе. Ученици 5,6 и 7 разреда
припремили су пригодан програм за матуранте. Послали
су им поруку среће,успеха и лепе жеље кроз глуму, песму
и стихове.
Као и сваке године и матуранти су припремили
свој мали програм. Читајући писмене саставе у виду
матурантског писма опростили су се од школе, својих
наставника и млађих другова. Чекају их нове стазе,
нови изазови и успеси. На крају програма су ученици
седмог разреда позвали директорицу школе Јулијану
Багдал на бину. Директорица се обратила осмацима,
наставницима, родитељима и гостима,а затим је позвала
на бину одељењске старешине. Уследило је проглашавање
најуспешнијих ученика.
Ова изузетна деца су завршила своје осмогодишње
школовање остваривши успехе из многих области.
Памтиће се њихова изузетна постигнућа и успеси из
области спорта (физичког васпитања),српског, мађарског,
енглеског и немачког језика,биологије, хемије,физике,
географије,математике и техничког образовања.
Добитници Вукове дипломе су: Рамона Попов, Ивана
Миловановић, Петар Штрбац, Лука Багавац, Стефан
Тодоровић, Јован Виловски (одељење 8а), Драгослав
Надрљански (8 Санад), Бездан Емилиа (Emília Bezdán),
Цара Кира (Cára Kyra ),Чипак Ноеми (Noémi Csipak)
и Кочмар Река (Réka Kocsmár) (одељење 8б). Међу
најуспешнијим ученицима у генерацији истакао се Стефан
Тодоровић, ученик 8а одељења, са 6 специјалних диплома.
Ова свестрана генерација изњедрила је и веома успешне
спортисте. Најбољи спортисти генерације, са забележеним
изузетним постигнућима су Ивана Миловановић, Петар
Штрбац и Јован Виловски.
Одељење 8 Санад

Ученици Основне школе „Јован Поповић“ у Санаду
прославили су своје матурско вече 4. јуна 2013. Уз пригодан програм и матурско вече,осмаци су симболично обележили крај осмогодишњег школовања.
Остаје нам да нашим осмацима пожелимо да и даље
нижу своје успехе и да храбро остварују своје снове!
„...да останемо ово што смо. Сутра. И увек. Деца. Не
велики, не одрасли. Да се не завлачимо свако у своју љуску,
да једно другом не допустимо да будемо оно што нисмо и
да се увек препознамо када се сретнемо...“ (М.Селимовић)
Јелена В.
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Májusi kamillaszedők

Elballagtak a nyolcadikosok
„Elérkezett a búcsúzás ideje,
nyolcadikosok vagyunk, indulnunk kell...”

M

inden év júniusának eleje az iskolákban izgalommal teli időszak.
Ez a búcsúzások, az ünneplések, a várakozások egyszerre vidám
és szomorú ideje. Ekkor ballagnak el a végzős diákok, egy újabb
nemzedék után zárul be végleg az iskola kapuja.

А 8b osztály

A csókai Jovan Popović Általános Iskola is a ballagás lázában élt az
utóbbi napokban. A nyolcadikosok idén június 6-án ballagtak.
A ballagók az iskolában megtartott utolsó osztályfőnöki óra után
Kenđur Đukičin Ida, Ugri Tünde és Šipka Marija osztályfőnökökkel
elindultak a Művelődési Otthonba. Ott az 5., 6. és 7. osztályok diákjai
alkalmi műsorral búcsúztatták el őket. Színpadi jelenetekkel, dalokkal
és versekkel kívántak nekik sok sikert és szerencsét a jövőben.
A nyolcadikosok is készítettek erre az alkalomra egy rövid műsort.
Elbúcsúztak az iskolától, a tanároktól és diáktársaiktól. Új utak,
kihívások, sikerek várnak rájuk, indulniuk kell.
A műsorszámok után az iskola igazgatónője, Bagdal Julijana mondta
el ünnepi beszédét, majd a színpadra hívta az osztályfőnököket, akik
kiosztották az elismeréseket a legjobb tanulóknak.
Ezek a kiváló diákok sok nagyszerű eredményt értek el a sportban,
sikeresek voltak a szerb-, magyar-, angol- és német nyelvből,
biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból, matematikából és
műszaki oktatásból rendezett tanulmányi versenyeken is.
Kiváló tanulmányi eredményeikért Vuk-diplomát kaptak:
Ramona Popov, Ivana Milovanović, Petar Štrbac, Luka Bagavac,
Stefan Todorović, Jovan Vilovski (a 8.a osztály tanulói), Dragoslav
Nadrljanski (Szanád), Bezdán Emília, Cára Kyra, Csipak Noémi és
Kocsmár Réka (8.b).
A kiválóak közül is kiemelkedett a 8.a osztály tanulója, Stefan
Todorović, aki 6 tantárgyból kapott elismerő oklevelet.
A tanulás mellett a sportban is jelentős sikereket értek el néhányan.
A legjobb sportolók Ivana Milovanović, Petar Štrbac és Jovan Vilovski.
A szanádi kihelyezett tagozat ballagói június 4-én alkalmi műsorral
és közös ünnepléssel zárták le életüknek ezt a nyolc éves szakaszát.
Minden ballagó diáknak sok sikert, és álmaik megvalósulását
kívánjuk !
„...maradjunk azok, amik vagyunk. Holnap. Örökké. Gyerekek.
Ne nagyok, ne felnőttek. Ne zárkózzunk be saját kagylóhéjainkba, ne
engedjük meg egymásnak, hogy megváltozzunk, és ha találkozunk,
mindig ismerjük meg egymást...” (M. Selimović).
Jelena V.

Н

P

Padénál a szikes legelőn nagy foltokban terem az illatos kamilla

adé határában a falutól északra és keletre viszonylag nagy
területeket foglalnak el az elszikesedő legelők, pusztagyepek és a
messziről fehérlő vakszik-foltok.
A bőséges tavaszi csapadék nyomán a legsoványabb szikes talajú területek is termőre fordultak,
értékes orvosi székfű, azaz kamilla virít. Az apró sárga-fehér virágairól, kellemes illatáról messziről
felismerhető gyógyhatású növényünket sokan gyűjtik április végétől május közepéig. A május elsejei ünnepekben sokan kilátogattak a szabadba, és aki csak tehette
családja, barátai és ismerősei körben igyekezett hasznosan eltöltetMárki Tibor unokájának gyűjt a vadon termő illatos kamillából
ni ezeket a szabad órákat.
Тибор Марки сакупља унуку дивљу камилицу
A bánáti pusztákat járva Padé
határában, nem messze az Arankától – a falu mellett elhaladó folyócskát itt már DTD gyógynövénnyel. A padéi Menta gyógynövény-feldolcsatornának hívják – a Szaján felé vezető aszfaltos út gozó üzemből ment nyugdíjba, de ennek már több éve.
Amióta nyugdíjba vonultam a Mentában visszaesett
mellett az inkább nyárra, mint április végi tavaszra ema
termelés,
alig-alig dolgoznak, pedig a bánáti földben
lékeztető melegben egy hajlongó kalapos emberre letmegteremnek
a gyógynövények, volna, aki termesztené
tem figyelmes, aki körül, mint zabolátlan kis csikó, unoa
mentát,
kamillát
és a többi gyógynövényt.
kája futkosott. Közben apó – így szólította nagyapját a
Az
unoka,
Márki
Előd Budapestre viszi az apóval
gyerek – kimért suhintásokkal, kamillafésülőt lengetett
közösen
gyűjtött
kamillát,
a szülőföld, a bánáti szikes
maga előtt. A fésű két-három lendítéssel már megtelt ilaromás,
illóolajos
termését.
Jut majd belőle a másik talatos virágfejekkel. Apó gyakorlott mozdulattal emelte
tának,
a
Laci
tatának
és
a
Zsuzsi
mamának is Pesten.
maga elé a nyeles szerszámot, a fésű szögfogai közül kiA
távolba
szakadt,
Padéról
elkerül
honfitársaink minálló, kilógó növényszárakat letépte, majd kamillát a deden
alkalommal,
amikor
a
megszárított
kamillából főrekára erősített zsákba öntötte.
zött
kellemes
párolgó
illatot
árasztó
teából
szürcsölnek,
Nem telt bele negyedóra, a zsák alsó fele kamillávagy
bőrnyugtató
kamillás
fürdőt
vesznek,
eszükbe jut
tól duzzadt. Apó, azaz a padéi Márki Tibor, elbeszéléa
bánáti
szikes,
kamillaillatú
szülőföld.
se szerint valamikor nagyon is közeli kapcsolatban volt
GJ
a kamillával, meg a többi, a bánáti szikeseken termő

Берачи камилице

На слатинастим пашњацима код Падеја,
на већим површинама расте мирисна камилица

еверно и источно од села, на већим површинама се може
наћи ова лековита биљка. Благо се таласа бело-жути
тепих дивље камилице. Препознатљива по ситном цвету и
карактеристичном мирису лако се уочава. Управо због свог
лековитог дејства, многи људи из овог краја је беру и суше у
периоду од краја априла до средине маја. У падејском атару,
недалеко од Аранке на путу ка Сајану, срела сам једног чичу
са шеширом. Испред себе је забацивао „чешаљ“ за скупљање
камилице, а око паса му је висио џак. Кад год би забацио
Ручно рађен „чешаљ“ за камилицу
чешаљ, размак између зубаца би се зачас напунио бело-жутим
Házilag elkészíthető
цветићима, а он је њима пунио свој џак. Џак је већ пуцао
a kamillafésülő szerszám
од мириса камилице. Чича, по имену Тибор Марки, је некада
радио у Менти Падеј, одакле је и отишао у пензију. Испричао ми је да је производња у Менти драстично
опала, иако би се у Падеју нашао велики број произвођача лековитог биља као што су камилица, мента и
сл. Његов унук сакупљену количину ароматичне биљке, пуне етеричног уља носи у Будимпешту, где живи
са родитељима. Кад год буде пио врућ, ароматичан чај пријатног укуса или га користио за инхалацију или
купање, сетиће се слатинастог, банатског краја свог порекла који на камилицу мирише.

Пашњаци за унапређење сточарства

овоконституисани
савет
Месне
заједнице Црна Бара, на чијем челу
је председница Александра Раичевић,
дипломирани социјални педагог, од
момента конституисања одржао је
четири седнице, а преовлађивала је
тема о коришћењу пољопривредног
земљишта, односно пашњака и ливада,
чији је корисник и располагач Месна
заједница Црна Бара.
План коришћења пашњака и ливада на
површини од 738,5 хектара у црнобарском
атару, који су по решењу СО Чока 2001.
године пренети на коришћење МЗ Црна
Бара, био је приоритетан задатак Савета.
У циљу утврђивања услова и начина
коришћења уприличен је састанак са
заинтересованим сточарима, на коме
су упознати са одредбама закона који
регулишу ову област као и са предлозима
надлежне пољопривредне инспекције.
Састанак је протекао у конструктивној
атмосфери, а формирана је комисија за
договорну поделу површина пашњака
за испашу, цене по катастарском јутру
и мере за унапређење пашњака.
Комисија је 20. априла прикупила
молбе за коришћење пашњака, а
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Legelők hasznosítása Feketetón

feketetói helyi közösség tanácsa, amelynek elnöke Aleksandra
Raičević okleveles szociális pedagógus,
megalakulása óta négy ülést tartott. Ezeken a legfontosabb téma a mezőgazdasági
földterületek, illetve a legelők használata
volt.
Feketetó határában összesen 738,5 hektár kaszáló és legelő van. Ezekkel a csókai
KKT 2001-ben hozott határozata alapján a
helyi közösség rendelkezik.
A legelők bérbeadását és használatuk
feltételeit megtárgyalták a helybeli
állattenyésztőkkel. A megКанцеларија отворена сваког радног дана beszélésen ismertették az ide
vonatkozó rendeleteket, és
На протеклим седницама Савета МЗ Црна Бара az illetékes mezőgazdasági
даване су сугестије за израду Програма рада савета у
felügyelőség ajánlásait is. A
наредном периоду, а изабрана је и секретарка Месне
gyűlésen megválasztottak
заједнице, Ана Кермеци, дипломирани економиста,
која ће бити на услузи свим житељима Црне Баре у egy bizottságot, amelynek
просторијама Месне заједнице сваког радног дана feladata a területek szétoszод 9,00 до 13,00 сати. Она ће мештанима помагати tása, a bérleti díj megszabáсаветима и за њих обављати административно- sa, és a legelők karbantartásával kapcsolatos teendők
техничке послове.

након истека договореног рока са свим
заинтересованим пољопривредницима
биће потписани уговори о коришћењу
пашњака, са прецизно регулисаним
правима и обавезама.
– У наредном периоду одржаћемо
састанак
са
пољопривредницимасточарима ради одређивања приоритета
у унапређивању пашњака који ће
зависити од висине прикупљених
средстава, која преостану по измирењу
накнаде за одводњавање – изјавила
је за „Чоканску хронику“ Александра
Раичевић.
Н. Колунџија

Mindennap ügyfélfogadás
A feketetói helyi közösség tanácsa
Körmöci Anna okleveles közgazdászt
választotta meg titkárának. Ő a
helyi közösség irodájában minden
munkanapon 9-től 13 óráig fogadja az
ügyfeleket. A falu lakói tőle kérhetnek
tanácsot, vagy segítséget ügyeik
intézésében.

meghatározása. A bizottság április 20-án
átvette a az érdekelt állattartók kérvényeit,
akikkel majd szerződést kötnek, részletesen meghatározva a jogokat és kötelezettségeket.
– Rövidesen egy újabb gyűlést tartunk
az állattenyésztőkkel, ahol megbeszéljük a
legelők
karbantartásával kapcsolatos legfontosabb feladatokat. Hogy ezekből mi valósulhat meg, az a vízlecsapolási díj kifizetése
után fennmaradó pénzösszeg nagyságától
függ – nyilatkozta a Csókai Krónikának
Aleksandra Raičević.
N. Kolundžija

2013. június

У Остојићеву и Санаду последњи примерци расе овце настале
у Чоки
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Жал за Чоканском цигајом

Kesergő a csókai cigája után
Tiszaszentmiklóson és Szanádon találhatók
a Csókán kitenyésztett fajta utolsó példányai

V

СТОЈИЋЕВО - На фестивалу стриже оваца који закони за увоз приплодних грла су строжији од
ajdaságban a juhok száma
је одржан на сенћанском вашаришту окупили оних у Европској унији, па се нико није усудио на
évről évre nő, viszont egyre
су се многобројни овчари са севера Војводине и овај корак – објашњава дипломирани инжењер kevesebb a csókai cigája fajtához
стручњаци ове гране сточарства. Стада оваца у сточарства Јосип Чешљар.
tartozó egyed. 1994-1996 között a
Војводини у којима је према процени између 240 и
Чоканска цигаја је настала на овчарској фарми
számuk 2500 körül volt, jelenleg
270 хиљада грла, из године у годину се повећавају, Пољопривредног газдинства „Рит“ у Чоки, а
али њихови власници жале што је драстично заштићена је захваљујући врсним стручњацима mindössze 480 van a tiszaszentmikсмањен број грла домаће расе „Чоканска цигаја“, овчарства овог газдинства, међу којима су lósi, a szanádi és a kucurai nyájakкоја је најзахвалнија у условима сточарења који код били Милорад Бранков, Никола Јузбашић и ban.
нас владају.
чобанин Јанош Банка. Паралелно
Јосип
Чешљар,
председник
Савета са консолидовањем карактеристика
Месне заједнице у Остојићеву и директор ове расе, на овој фарми је настала
Пољопривредне стручне службе из Сенте и раса домаћи мерино. Распад
власник је уматиченог стада ове расе оваца са чоканског комбината довео је и до
преко 130 грла. Каже да је Чоканска цигаја једна гашења фарме, а прво је нестала
од аутохтоних раса оваца у Војводини и спада у раса домаћег мерина, јер су грла
групу генетских ресурса, чије је држање до пре две укрштана са расом винтерберг. –
године стимулисала држава, а сада Покрајински Ову тужну судбину би доживела и
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и цигаја да није била убачена у ФАО
шумарство. Тренутно је свега 480 грла у запатима листу заштићених врста животиња,
у Остојићеву, Санаду и локалитету у Куцури, захваљујући тадашњој министарки
које је тамо однео бивши ветеринар „Рита“, због Ивани Дулић Марковић. – Ово је
неизмирених зарада. Чешљар каже да их је најрентабилнија овца за панонске
тешко сачувати, јер је мала популација па неће услове гајења, јер на банатским
бити расплодних овнова, пошто су грла у сва три слатинастим пашњацима једино Чоканска цигаја ускоро само на изложбама
запата у блиском сродству.
она може да опстане
Уматичено свега 12 % оваца
Csókai cigája nemsokára már csak a
- Корак у очувању ове На подручју Пољопривредне целе године, неће
kiállításokon lesz látható
расе је да се убаци „свежа стручне службе у Сенти, која ошантати и јагњиће
Josip Češljar tiszaszentmikкрв“, што покушавају на обухвата општине Ада, Сента, се. Њено јагње ће за четири
Пољопривредном факултету Кањижа и Чока уматичено је 2270 месеца достићи 27-32 килограма lósi okleveles állattenyésztési
у Новом Саду, па да се после грла оваца, од чега је најбројнија иако је у питању ситнија овца, али mérnök tulajdonában van egy
две-три године поново врати раса винтерберг. – Ако знамо да је истовремено мање прохтевна 130 birkából álló törzskönyје уматичено свега 12 % грла у
на цигају. Према његовим
и отпорна. У просеку даје 3 до vezett csókai cigája nyáj. Ő elВојводини, долазимо до броја
речима у Мађарској их има од око 20 хиљада грла на овом 3,5 килограма вуне, чија цена је
mondta, hogy ez egy őshonos
у типу Чоканске цигаје, јер терену. Чоканске цигаје било је у последњих неколико година у
Vajdaságban, amelyet
су их деценијама носили из највише у периоду од 1994 – 1996. сталном расту, па је то додатни fajta
a
Rét
Mezőgazdasági Birtok
Чоке и имају запат од око године, када је стадо бројало око приход – каже Јосип Чешљар.
6500 грла, међутим, наши 2.500 грла – каже Јосип Чешљар.
farmján
tenyésztettek ki.
Н. Колунџија

Önkéntességre és szociális érzékenységre nevelnek
A Szerbiai Kolping Társaság közhasznú projektumokon dolgozik

A

Szerbiai Kolping Társaság padéi szervezete a helyi általános
iskola diákjai bevonásával több szociális és társadalmilag
hasznos tevékenységet végez. A társaság elnökét, Lengyel Annát
arra kértük, mutassa be szervezetüket és munkájukat:
– A Szerbiai Kolping Társaság tagja egy nemzetközi szövetségnek, amely már több mint hetven országban fejt ki szerteágazó szociális tevékenységet. A szervezet szerbiai székhelye egy éve
működik Újvidéken, de a megalakulásakor Szajánban volt a székhelyünk, innen indult a mozgalom és terebélyesedett ki. Az alapító okmányunkban megfogalmazott működési elvekkel összhangban szinte minden településen vannak önsegélyező szervezetek,
úgynevezett Kolping-családok, amelyeknek a tagjai az éves terveik alapján helyben tevékenykednek.
A Szerbiai Kolping Társaság nemzetközi segítséggel idén három projektum megvalósításán dolgozik. Az első, amiről beszámolhatok, az általános iskolákat öleli fel. A tanárok segítségével
a gyerekeket megpróbáljuk az önkéntes segítségnyújtás irányába
terelgetni, hogy maguk is belássák, mennyire fontos és értékes tevékenység segíteni az idős embereken, megkönnyíteni a mindennapi életüket. A program lényege, hogy már fiatal korban kialakuljon a szociális érzékenység a segítségre szoruló embertársaink
irányába. Önkéntes munkával, például itt Padén, az iskola diákjai
meglátogatnak egy idős lakost, valamelyikük nagyszülőjét, aki-

Megújul a Kolping-ház Padén

nek esetleg segítségre van szüksége a ház
körüli munkában, a bevásárlásban, vagy
felolvasnak neki kellemes perceket okozva ezzel az idős, magányos személyeknek.
Nagykikindán a diákok maguk döntik el,
választják ki, hogy milyen szociális jellegű tevékenységbe szeretnének bekapcsolódni. Lehet önkéntes munkaakcióról szó,
vagy egyébről, a fontos az, hogy megtanulják, ők is a társadalom fontos és aktív tagjai, az ő munkájuk is értékes, ami által az
Lengyel Anna
önkéntességre neveljük őket.
a Szerbiai Kolping
Társaság elnöke
A másik projektumban a szabadkai
TERRAS Biokultúra Egyesülettel közösen
a biológiailag tiszta növénytermesztést, a biotermékek előállítását és fogyasztását népszerűsítjük. Mivel a mezőgazdaságunk elsősorban a vegyszeres termelésen alapul, fontosnak tartjuk, hogy
a helybeli gazdálkodók is felismerjék a vegyszer nélküli mezőgazdasági termékek előállításának a fontosságát. Felhívjuk a falubeli földművesek figyelmét a lehetőségre, az állam ugyanis külön támogatást folyósít a biotermékeket előállító gazdaságoknak.
A vegyszermentes mezőgazsági termékeknek komoly felvevő piaca van az Európai Unióban.
A Kolping Társaságunk harmadik tevékenységi körében
alapítottunk egy céget, és szervezetten vállaljuk a betegek
házi ápolását Vajdaság szerte. Telefonon kaphatnak az érdeklődök bővebb információt.
A három említett tevékenységi terület mellett a helyi
Kolping-családoknak önálló programjaik is vannak. Padén hamarosan elkészül a Kolping-ház teljes körű felújítása. Játszóházakat szervezünk a gyerekek számra, amikor
is a szülők és a nagyszülők is ott vannak a gyerekekkel. A
nagyszülők rég elfelejtett játékait is alkalmuk van megismerni. Fontosnak tartjuk, hogy több generáció közös foglalkozásokon vegyen részt. A gyerekek körében kedveltek
ezek a játszóházak, megtanítjuk őket játszani, ami a komputerkorszakban nagyon fontos, hogy ne csak virtuális játékokat játszanak virtuális személyekkel, hanem hogy megérezzék a közösség fontosságát – mondta Lengyel Anna, a
Szerbiai Kolping Társaság elnöke, aki egyébként maga is
gazdálkodó és még a padéi röplabdaklub edzője is.
GJ

Ezek apróbb termetű juhok,
de igénytelenebbek és ellenállóbbak más fajtáknál. Az alföldi
körülményekhez nagyon jól alkalmazkodtak, ezért nálunk ennek
a fajtának a tenyésztése a leggazdaságosabb. A bánáti szikes
legelőkön egész évben tarthatók,
nem sántulnak le, és jól szapo-rodnak. A bárányok négy hónapos korukra elérik a 27-32 kg-ot. A birkák
átlagosan 3-3,5 kg gyapjút adnak,
aminek az ára az utóbbi években
egyre emelkedik, így ez is egy
jövedelemforrás. Tenyésztésüket az
állam is támogatja.
Češljar szerint a kis egyedszám miatt nehéz lesz fenntartani a fajtát, mert nem lesznek
megfelelő tenyészkosok. A csókai
cigája fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges a vérfrissítés.
Az újvidéki Mezőgazdasági Egyetemen próbálkoznak ezzel, talán
két-három év múlva sikert érnek
el. A másik megoldás, hogy Magyarországról ( ahol jelentős számban van ezekből a juhokból)
hoznának be tenyészállatokat. Valamit sürgősen cselekedni kell, nehogy ezek az értékes állatok teljesen
eltűnjenek a legelőinkről.
N. Kolundžija

Повраћај
старог сјаја
Колпиншке куће
у Падеју

Р

азговор са Аном Ленђел,
председницом
Колпинг
друштва Србије
Колпинг друштво Србије, са седиштем у Новом Саду, је само
један огранак Међународног колпиншког савеза који постоји у више
од 70 земаља. Друштво се углавном бави социјалним питањима,
популаризацијом
волонтерског
рада, јачањем међугенерацијских
односа, учешћем у заједничким
пројектима. Све већи акценат
се ставља на биопроизводњу, а
међу партнерима је и суботичко
предузеће „Тераса“. Трећа област
делатности друштва је нега болесних, која се организује по потреби
у селима широм Војводине. Поред
наведеног организују се још и програми као што су реновирање Колпиншке куће у Падеју и оснивање
играонице. Месне организације за
помоћ делују у оквиру Удружења
колпиншких
породица.
Односи унутар организације су веома
активни. Национални савези се
међусобно помажу, а актуелне задатке усклађују на међународним
сусретима. Последњих 20-25 година се одомаћио обичај да сваки новоосновани национални савез допадне под патронат неком
од немачких жупанијских савеза.
У пракси то значи да немачки партнери помажу изградњу структуре Колпиншке организације дотичне земље. То подразумева како духовну, тако и материјалну помоћ у
организовању семинара, едукације
руководства друштва, како би се
лакше и ефикасније укључили у
рад Међународног колпиншког савеза.
Н.Х.
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Интерактивна табла

Visszajöttek a gólyáink

Beszélgetés a kanizsamonostori házaspárral,
Tóth Istvánnal és Erzsébettel

Б

Нова табла - атракција за ученике

Interaktív iskolatábla

Az új tábla jobban leköti a padéi iskola
diákjainak a figyelmét

алаж Ференц, председник Општине Чока, посетио је
основну школу у Падеју поводом презентације нове
– Jó volt ismét az iskolapadban ülni – sommázta
minap kanizsamonostoron jártam, hogy megnézzem a
интерактивне
табле.
Локална
самоуправа
Чоке
је,
уз
подröviden
Balázs Ferenc, Csóka község elnöke a pavisszatérő vendégeket, azokat a gólyákat, akiket a Tóth házaspár
ршку Мађарског националног савета, опремила падејску déi iskolában tett látogatása alkalmával az új, száévek óta figyelemmel kísér. A mára csendes kis falusi élet szinte
Основну школу „Серво Михаљ“ овом иновацијом вред- mítógép vezérelte, érintőképernyős, interaktív isnélkülözhetetlen részese ez a gólyafészek, mely a Tóth házaspár és
ном 300.000 динара. Палушек Ендре, директор шко- kolatábla bemutatója után. A csókai önkormányMészáros Ferenc portájának mezsgyéjén lévő villanypózna ékessége.
ле, је изјавио да је шкоzat és a Magyar Nemzeti Ta„1998-ban érkezett az
ла осим интерактивне таnács támogatásával a padéi
első gólyapár, akik fészket
бле добила и школски раSzervó Mihály Általános Isakartak rakni. Elkezdtek
дио и реновиран кабинет
kola 300 000 dinár értékű beза физику. Тако су учеsürgölődni itt előttünk.”
fektetéshez jutott, amint azt
ници осмих разреда у
– meséli büszkén Tóth
Palusek Endre, az iskola
могућности да у паузама
István, akit a falubeliek
igazgatója elmondta:
уређују радио-програм и
Pisti bácsinak szólítanak.
– A két forrásból érkező
слушају музику. Свима у
A 83 éves házigazda
anyagi
támogatásból két
школи су на располагању
azóta,
minden évben
beruházást
végeztünk, az
интерактивна табла, раnem csak várja haza
egyik
az
iskolarádió,
amit
чунар, пројектор и остаa madarakat, hanem
ла наставна средства интерактивна табла подједнако занимљива и főleg a nyolcadikos diákok
működtetnek.
Minden
gondos
feljegyzéseket
која су наставу учинидеци и одраслима
tanterembe
hangszórókat
is készít a született
ла квалитетнијом. ПреAz új interaktív tábla gyermek és felnőtt számára
szereltünk fel, és egy kis
kisgólyák
számáról,
ма
његовим
речима
egyaránt érdekes és izgalmas
központi stúdiót rendeztünk
инвестиција
је
вишеструarról, hogy az adott év
be
a
lépcső
alatt.
A
diákok
készítik a műsorokat,
ко
корисна,
јер
не
само
да
ученици
уживају
на
часовима,
tavaszán mikor érkeztek,
Fészküket bélelik a gólyák
zenét
sugároznak
a
szünetben,
tájékoztató jellegű
када
се
пред
њиховим
очима
отварају
чуда
науке,
него
és a nyár végén hányan
információkat
közölnek
jeles
napokról,
évfordulókról
и
наставници
откривају
нове
методе
иновативне
настаindultak közülük útnak és mikor. Volt olyan év, amikor öt fiókát
ве.
Корист
је
обострана.
Ученици
су
много
пажљивији
и
olvasnak
be
hasznos
tudnivalókat.
neveltek fel ezek a kedves madarak, és mind az öt ki is repült. Sajnos
заинтересованији на часовима, а наставници је не користе
A másik beruházásunk a fizika tanterem teljes átnem ez a jellemző. Leginkább két-három kismadár kandikál ki a
само за предметну наставу већ и за ваннаставне активности alakítását eredményezte. Akik jártak nálunk korábfészek nyújtotta biztonságból, egy újabb élelemadag reményében.
и секције.
Г.J. ban, még emlékezhetnek rá, mennyire lepusztult volt
Nem volt ám mindig ilyen biztonságos ez a hatalmas
ez a terem, és a bútorok is elavultak voltak. A támofészek, ahogyan azt megtudtam a ház asszonyától:
gatásból sikerült új berendezést vásárolni, és egy inЛиценцирање организација и стручних
„Néhány évvel ezelőtt nagyon szeles volt az idő,
teraktív táblát szereztünk be, ami a legmodernebb
amikor megjöttek a gólyák. Többször is lefújta a szél
радника у области социјалне заштите
taneszköznek számít az iskolákban. Számítógépet,
a fészküket. Mindig újraépítették, aztán megint ledőlt.
инистарство рада, запошљавања и социјалне политике projektort és egyéb kiegészítőket vásároltunk.
Nagyon megsajnáltuk őket. Aztán Feri szomszéd szólt
Републике Србије је доношењем Правилника о лиценцирању
Nagyon hasznos befektetés volt ez, amit legbiztoa villanyszerelőknek, és felszerelték ezt a kosarat. Azóta организација социјалне заштите и Правилника о лиценцирању
sabban a diákok szemének csillogásán és az őszinnincs ilyen gond.” Az évek során hűséges szomszéddá стручних радника у социјалној заштити (правилници су ступили на
te érdeklődésükön lehet lemérni. Alig várják, hogy
váltak a gólyák, mígnem 2008 és 2009 tavaszán hiába снагу 22. маја 2013. године) започело процес лиценцирања, који
a tanár bekapcsolja a csudatáblát, amin a leglátvávárták őket. Nem jöttek. Azt gondolták, hogy a jövőben има за циљ унапређење и стандардизовање квалитета у социјалној
nyosabb és különleges dolgok elevenednek meg néüresen fog állni az egykor élettel teli madárlakás, és заштити у Србији.
Лиценцирање је поступак у коме се испитује да ли организације hány érintéssel. Pillanatok alatt be lehet hozni a vilácsak emlékezni fognak azokra a napsütéses napokra, социјалне заштите, које пружају дневне услуге у заједници, услуге got az osztályba, és megelevenedik a nagy táblán,
amikor ezek a fenséges állatok vígan kelepeltek a ház породичног смештаја и услуге домског смештаја, као и стручни amit egyszerre lát minden diák, és ők maguk is bárelőtt, vagy amikor a növendékek első szárnycsapásaikat радници, који раде у њима, испуњавају одређене критеријуме и milyen műveletet elvégezhetnek rajta minden tanpróbálgatták a nagy utazás előtt szüleik aggódó стандарде.
tárgyból. Nagyon hasznos oktatóeszköz, örömmel
Процесу лиценцирања поред стручних радника запослених
tekintete mellett. Két év után újabb pár érkezett, és lakta
érdeklődnek a lehetőségek iránt, amit ez a fantasztibe a kényelmes fészket. Azóta is évről évre hirdetik a на пословима јавних овлашћења у Центру за социјални рад за kus eszköz nyújtani tud. Oktatási programokat is váопштину Чока подлеже и организациона јединица центра „Служба
tavasz érkezését, és varázsolják szebbé a monostori
за остваривање локалних услуга социјалне заштите“ у оквиру које sároltunk hozzá, amivel a tanár sokkal látványosablakók dolgos napjait. „Nagyon hiányoznának a функционишу две услуге Помоћ у кући и Дневни боравак за децу ban, szemléletesebben tudja előadni az anyagot, és
madaraink. Minden nap megnézem őket. Valamikor и младе са сметњама у развоју као и запослени ангажовани на ez jobban leköti a diákok figyelmét is – mondta az isméhészkedtem, 15 méhcsaládom is volt a tehenek meg пружању наведених дневних услуга у заједници.
kola igazgatója.
Поступак лиценцирања ће допринети унапређењу положаја
a földek mellett. Azt is nagyon szerettem. Most pedig
Az interaktív tábla beszerzésével a padéi iskola a
a gólyákat figyelem és örülök, hogy vannak.”-mondta корисника ,унапређењу квалитета услуга и целокупних послова у környék egyik legjobban felszerelt oktatási intézményei
Pisti bácsi. Mi pedig örülhetünk annak is, hogy vannak социјалној заштити.
Центар за социјални рад већ предузима активности усмерене ка közé tornázta fel magát. A diákok könnyebben
még olyan kedves emberek, akik megtalálják az élet подношењу захтева за лиценцирање с’ обзиром да смо приликом megjegyzik a vizuális élményt nyújtó órák anyagát.
igazi szépségeit, és értékelni tudják azt. Olyanok, akik успостављања и развоја услуга поштовали предвиђене стандарде A táblát minden tantárgyból és a szabadaktivitások,
nem csak embertársaik sorsát kísérik figyelemmel, и нарочито инсистирали на обуци и усавршавању радника који szakkörök munkájában is kiválóan fel lehet használni.
hanem „madárbarátaikét” is.
H.N. непосредно пружају услуге корисницима.
GJ
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„Твој стајл за њихов смајл“

Х

„A te stílusod, az ő mosolyuk”

Példás összefogással a nemes cél érdekében

A

емијско-прехрамбена средња школа из Чоке и
Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola és a „Bogdan
фризерски салон „Богдан Губачко“, у сарадњи са
Gubačko” fodrászszalon, Kikinda község ifjúsági irodájával
Канцеларијом за младе из Кикинде, организовали су
közösen szervezett jótékonysági akciót, a csókai Önkormányzat
хуманитарну акцију под називом „Твој стајл за њихов
támogatásával „A TE STÍLUSOD AZ Ő MOSOLYUK” címmel. 2013
смајл“. Акцију је помогла и Локална самоуправа Чоке.
05. 11-én, Kikindán került megrendezésre 10 és 16 óra között a
Акција је 11. маја 2013. године доживела своју реализацију.
humanitáris jellegű fodrászszalon, a Szerb önkéntesek terén ahol
Између 10 и 16 часова, на Тргу српских добровољаца у
az érdeklődők haj- és körömszépítési szolgáltatásokat vehettek
Кикинди, грађани су могли улепшати своје нокте и направити
igénybe. Az összegyűlt adományok Pásztor Dániel és Rác Szabó
фризуру. И све то за добровољан прилог. Сакупљени
Heléna gyógykezelésére lesznek fordítva, akiknek a nehéz anyagi
прилози су намењени лечењу Даниела Пастора и Хелене
helyzetük miatt a gyógykezelésük egyre nehezebb és hatástalanabb.
Рац Сабо, који су ученици Хемијско-прехрамбене средње
A rendezvényen az érdeklődők kinézetéről a csókai Vegyészetiшколе. Услуге улепшавања пролазника су вршили
élelmiszeripari Középiskola fodrász szaktanárai és országos szinten
ученици чоканске Хемијско-прехрамбене средње школе,
díjazott legjobb diákjai valamint a „Bogdan Gubačko“ fodrászszalon
њихови наставници практичне наставе као и најбољи
szakemberei, gondoskodtak. A tíz fodrászszékről sorozatosan
национално награђивани ученици- фризери. Акцији
távoztak azok az elégedett vendégek, akik nem csak megszépültek
A rögtönzött fodrásszalon
се придружио и фризерски салон „Богдан Губачко“ из
a nyilvános fodrásszalonban, hanem önkéntes adományaikkal
hozzájárultak egy nemes cél eléréséhez. A szorgos fodrászok olyan lelkesedéssel és
Кикинде. Десет фризерских столица је услужило пролазнике који су задовољно
odaadással dolgoztak, amely példaként szolgálhat mindannyiunk számára. „ Büszkék
одлазили, остављајући успут свој добровољни прилог за племенити циљ. Вредне
vagyunk a diákjainkra, akik ismételten bebizonyították azt, hogy igazán megtanulták a
руке наших фризера су несебично и са одушевљењем радиле, служећи нам свима
szakmát. Készek arra, hogy tanulmányaik befelyezése után megálljanak a saját lábukon,
за пример. „Врло смо поносни на наше ученике који су још једном доказали да су
hiszen olyan szakmai tudást sajátítottak el odaadó tanáraiktól, amellyel felépíthetik saját
заиста „испекли занат“. Спремни су да након завршетка школовања стану на своје
jövőjüket.”-nyilatkozta Török Tibor az iskola igazgatója. Igazán tartalmas volt ez a szombat.
ноге и изграде своју будућност“ – изјавио је директор школе Тибор Терек. Овај
A hajszárítók mondhatni szünet nélkül dolgoztak a meglehetősen meleg napsütéses napon.
суботњи дан је заиста био незабораван. Фенови за косу су непрестано радили
Készültek a frizurák, a hajfonatok számtalan változata, a hajvágás különféle modern
тог предивног сунчаног дана. Фризуре су се ређале једна за другом, разне врсте
stílusokban, sőt a lelkes diákok még körömfestést is vállaltak. „Az akciót különösen jól
плетеница, модерни стилови шишања, пунђи, а ко је желео могао је и своје нокте да
fogadták a járókelők, és már várják a következőt. Az iskola dolgozói és tanulói egyként
улепша. „Пролазници су се врло брзо укључили у акцију. Већ сада се радују следећој.
álltak ki a kezdeményezés mellett, úgyanúgy mint a kikindai önkéntesek csoportja, akik
Радници школе су заједно са ученицима равноправно учествовали у акцији, раме уз
szintén sokat tettek azért, hogy ezt a megmozdulást siker koronázza.”-tudtuk meg Mitrović
раме са волонтерима из Кикинде и успех није изостао.“ – сазнали смо од Дијане
Dijanatol, a program megálmodójától. Ennek a rendezvénynek még nincs vége, hiszen
Митровић, идејног творца акције. Међутим, акција се не завршава овде. Ко жели, још
aki szeretne hozzájárulni az akcióhoz, még megteheti. A szervezők, a 16 éves Heléna és
може да да свој допринос за двоје шеснаестогодишњака, Хелену и Даниела, путем
Dániel számára nyitott folyószámlán várják a felajánlásokat.
H.N.
уплате на жиро рачун.
Н.Х.
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Стоматолог
у вртићу

Fogorvosok
az óvodában

Одлична глума ученика
Основне школе „Јован Поповић“ из Чоке

П

К

ао и сваке школске године, ни ове 2012 /2013.
није изостала успешна
сарадња Дома здравља
и Предшколске установе ‘’Радост’’. Стоматолози
Бранкица Благојевић Влах
и Мирослава Дробњак
посетиле су малишане у вртићима у Санаду,
Црној Бари и Јазову. Поред флуорисања зубића,
које се редовно спроводи
неколико година уназад,
у Недељи здравља уста
и зуба, од 13. до 17. маја,
која се по 23. пут обележава на територији Србије,
одржана је и радионица.
Ове године је за децу организована радионица под
слоганом „Здрави зуби за
здрав живот“ и предавање
о здравој храни, начину одржавања хигијене
усне дупље, као и преглед зубића, а малишани
су за узврат припремили
ликовне радове на тему
‘’Здрави зуби’’. Васпитачи
планирају до краја школске године групну посету малишана ординацији
стоматолога у Чоки.
Д.С.

О
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чоканска хроника — csókai krónika

C

sóka községben idén is
folytatódott az Öröm
Iskoláskor Előtti Intézmény
és az Egészségház sikeres
együttműködése.
Brankica
Blagojević Vlah és Miroslava
Drobnjak fogorvosok keresték fel a gyerekeket a szanádi,
a feketetói és a hódegyházi
óvodában.
Május 13-17. között immár
23. alkalommal szervezték
meg Szerbiában a száj és fogak egészségének hetét. Idén
Egészséges fogak az egészéges
életért a jelmondata e rendezvénysorozatnak. Ennek keretében a fogak ellenőrzése és a
már néhány éve rendszeresen
végzett fluoros fogecsetelés
mellett foglalkozásokat szerveztek, és előadásokat tartottak az óvodásoknak. Az apróságokat a fog- és szájhigiéniával és a helyes táplálkozással
ismertették meg, ők pedig az
egészéges fogak témájára rajzokat készítettek.
Az iskolaév végéig a csókai
óvodások is felkeresik a fogorvosi rendelőt.
D. S.

Препоручујемо

„Мишеви“ бриљирали на сцени

оред многих ученичких успеха, изузетан наступ и успех
ученика 6.б одељења Основне
школе „Јован Поповић“ из Чоке
обележио је ову школску годину .
Наиме, ова талентована деца су
уз помоћ своје учитељице Худак
Марије припремила и одлично одглумила позоришни комад „Мишеви“ писца Сабо Иштвана (Egerek
,S. Szabó István).
Млади глумци су 18.4.2013. године први пут учествовали на полуфиналном такмичењу Школског
фестивала (Suliszínház Fesztivál)
које је одржано у сали Дома културе у Чоки. На такмичењу је наступило четири позоришне групе.
Жири је одлучио да су најбољи
били ученици 6.б одељења из
Чоке и група из Аде, те су поделили сјајно прво место. “Мишевима“
је припала и награда за најбољи
костим.
Њихова сјајна изведба их је пласирала на финално такмичење,

које је одржано 17.5.2013. године
у Градском позоришту у Кули. На
финалном такмичењу XIII Школског фестивала, од укупно 26 позоришних комада у полуфиналним такмичењима, представило
се 5 позоришних група.
Члановима жирија, који су чинили Нађ Маргит, Такарич Роберт и Јодал Рожа, није било нимало лако да одлуче која је представа најбоља. „Мишеви“ су и
овај пут показали одличну глуму и
освојили три награде: награду за
дело прилагођено узрасту, за одлично функционисање у групи и
оригиналну маску.
Успех који су ученици шестог разреда (6.б) постигли, као и
задовољство са којим су припремали комад са својом учитељицом,
довољан је разлог да наставе да
негују свој таленат и следеће године опет наступе на фестивалу.
Желимо им много успеха!
Јелена В.

A csókai Jovan Popović Általános Iskola
tanulóinak kitűnő szereplése
Az „egerek” tündököltek a színpadon

A

tanulók számos sikere mellett, a
csókai Jovan Popović Általános
Iskola 6.b osztályos tanulóinak
nagyszerű fellépése és sikere tette
emlékezetessé ezt az iskolaévet.
Ugyanis ezek a tehetséges
gyerekek,
tanítónőjük,
Hudák
Mária segítségével elkészítették és
kitűnően előadták S. Szabó István
Egerek című színdarabját.
A fiatal színjátszók 2013.04.18án első alkalommal vettek részt a
Vajdaségi Suliszínház Fesztivál középdöntőjén, melyet a csókai Művelődési Otthonban tartottak meg.
A megmérettetésen négy színtársulat vett részt. A bíráló bizottság
döntése szerint a legjobbak voltak
a csókai 6.b osztályosok és az adai
csapat, így megosztották az előkelő
első helyet. Az „egerek” kapták meg
a legjobb kosztüm díját is. Kitűnő
előadásuk a döntőbe juttatta őket,
melyet 2013.05.17-én tartottak a

kúlai Népkörben. A XIII. Suliszínház
Fesztivál középdöntőjében 26 színi előadást mutattak be, melyek közül 5 társulat jutott be a döntőbe.
A háromtagú bíráló bizottságnak,
melyet Nagy Margit, Takarics Róbert és Jódal Rózsa alkotott, nem
volt könnyű feladat eldönteni, hogy
mely előadások a legjobbak.
Az Egerek ez alkalommal is kitűnően szerepelt, és az előadás
három díjat szerzett: a korosztálynak megfelelő darabválasztásért,
a kiváló összjátékért és az eredeti
maszkért járó díjat.
A 6.b osztályosok által elért siker, valamint a megelégedettség,
mellyel tanítónőjükkel elkészítették
a jelenetet, elegendő ok arra, hogy
folytassák tehetségük további ápolását és jövőre újból részt vegyenek
a fesztiválon.
Sok sikert kívánunk nekik!
Jelena V.

Rendhagyó magyaróra
a középiskolában

A

csókai középiskola magyartanára, Erdélyi Ilona minden évben meglepi diákjait legalább egy rendhagyó magyarórával, amelyre vajdasági költőket, írókat hív
meg. A közelmúltban Balogh István, előtte
pedig Fehér Kálmán volt az iskola vendége.
Az idén Bogdán József papköltőt látták vendégül, aki bemutatta A Kosztolányi család
közelében c. könyvét, melynek új, második
kiadása a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek és a Grafoproduktnak köszönhető. Könyvében a szerző közkinccsé teszi a
Kosztolányi-hagyaték egy részét és az azzal
kapcsolatos feltáró tevékenységét.
A diákok valóban rendhagyó, élvezetes
előadásban részesültek, mert Bogdán József
Kosztolányi költészetét és prózáját saját
élethelyzeteinek fölidézésével illusztrálta,
és időnként beleszőtte mondanivalójába
több nagy költőnk – József Attila, Juhász
Gyula, Babits Mihály, Pilinszky János – egyegy elgondolkodtató, a témához kapcsolódó
versrészletét. Így a hallgatónak az az
érzése támadt, hogy az emberközpontú, de
istentisztelő magyar költészet esszenciális
töménységű bemutatását hallja az előadótól.
Bogdán József Kosztolányi-kutatásairól
Fejős Csilla filmjét az Őszi koncert-et is levetítették.
A vendégelőadót Bogdán- és Kosztolányi-versekkel köszöntötték az iskola harmadikos tanulói, Nagy Mélykúti Sára és Tóth
Horti Elizabetta, valamint Kónya Sándor
versénekes (az iskola tanára).
Az előadás végén Nagyiván Adrián, a
diákparlament elnöke az iskola diákjainak munkáiból összeállított Gyűjteménnyel
ajándékozta meg Bogdán Józsefet, aki legújabb könyvének példányait adta emlékül
az iskolának.
kor
Песник Богдан Јожеф гост
средње школе у Чоки
лона Ердељи, наставник мађарског
језика и књижевности сваке године приређује неко изненађење својим
ученицима позивајући познате писце да одрже понеки „ванредни“ час у
Хемијско-прехрамбеној средњој школи.
Гост предавач ове године био је Богдан
Јожеф, песник и римокатолички свештеник, који је ученицима приказао део заоставштине песника Костолањи Дежеа
и своју најновију књигу посвећену тој
теми. Ученици су радо прихватили веома
занимљиво предавање проткано мотивима мађарске поезије, илустровано сопственим животним искуством предавача
и питањима о вери.
кор

И

во је време кад се школска година ближи крају и сви
ђаци са нестрпљењем ишчекују распуст. Потреба да
се заборави на обавезе и ужива у опојној сласти слободе
јача је од свега. Управо је и прави избор књига која има
необуздани слободaрски дух, пуно смеха
Успех чоканских основаца
A csókai általános iskolások sikere
и јединствених авантура. Дозволите ми да
Такмичење у дечијим олимпијским играма
Versenyezés a gyermek olimpiai játékokon
вам представим оштроумног племића Дон
унчано послеподне 16.5.2013.
ájus 16-án, egy szép, napsütéses
Кихота од Манче, самозваног храброг Витеза
године протекло је у знаку
délutánon került sor községünkben
Тужног Лика, и његовог помоћника Санча
дечијих
олимпијских
игара.
Екиa
gyermek
olimpiai játékokra. Az első,
Пансу. Дон Кихот живи у свету фантазија и
пе из Чоке, Падеја и Остојићева,
második és harmadik osztályos fiúkból
илузија, док Санчо покушава да га врати на
које су чиниле дечаци и девојчице
és lányokból álló csapatok Csókáról,
пут здравог разума и стварности. Из те њихове
првог,другог и трећег разреда, окуPadéról és Tiszaszentmiklósról érkeztek
нераскидиве везе произилази низ комичних
пиле су се у Основној школи „ДР Тиa tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić
ситуација, неспоразума и сукоба. Они вас
хомир Остојић“ у Остојићеву, како
Általános Iskolába, hogy megmutassák
позивају да будете део свих племенитих
би показале своје вештине.
ügyességüket.
Такмичење и дружење основаA kisdiákok és tanítóik versenyzése és
подвига и незаборавних догодовштина. Многи
ца
и
њихових
учитеља
почело
је
у
barátkozása
14:30-kor kezdődött és 17 óráсу већ погодили да се ради о првом модерном
14:30
и
трајало
до
17
часова.
Екиig
tartott.
A
12
résztvevőből álló csapatok
роману „Дон Кихот“ Мигела де Сервантеса.
пе од 12 учесника такмичиле су се у
ügyességi játékokban versenyeztek (gyaПосебна драж је у томе што је роман
играма спретности (полигону).
korlótéren).
Мали олимпијци са учитељицама и
вишеслојан, пун порука и отвара много
Активности су протекле у
Az aktivitások a legnagyobb rendben és
директорицом
простора за маштање и размишљање. Волим
најбољем реду и пријатној атмосkellemes légkörben folytak, ami a jó szerveда замишљам Дон Кихота на свом коњу
фери захваљујући доброј организацији. Деца су добила zésnek köszönhető. A gyerekek a végén megkapták a megérdeРосинанту како неустрашив и поносан
заслужену ужину и освежење.
melt uzsonnát és üdítőket.
У категорији првих разреда екипа првака (одељења 1.а и
Az első osztályosok kategóriájában a csókai Jovan Popović
гледа у будућност. Увек га посматрам као
1.б) из Основне школе „Јован Поповић“ из Чоке освојила је Általános Iskola elsőseinek csapata (1.a és 1.b osztályok) nyerвечитог идеалисту и сањара који свет боји
сјајно прво место као екипа са најбољим пролазним време- te el az előkelő első helyezést, mint a legjobb időt elért csapat.
својим илузијама и, упркос омаловажавању
ном. Екипа ученика другог разреда (одељења 2.а,2.б.2.ц) A második osztályos tanulók csapata (2.a, 2.b és 2.c osztályok)
и вређању, никад не одустаје. Шта год да је
освојила је треће место. Екипа ученика трећег разреда a harmadik helyet szerezte meg. A harmadik osztályos tanulók
писац хтео да поручи овом књигом, свако
(3.а,3.б одељења) такође је добила диплому. Овим путем csapata (3.a és 3.b osztályok) szintén kapott diplomát. Ezúton
ће пронаћи нешто себи блиско. Доживите
честитамо свим екипама и њиховим учитељима, који су их gratulálunk minden csapatnak és tanítóiknak, akik odaadóan
је на свој начин, пустите да вас понесе!
предано припремали за такмичење.
készítették fel diákjaikat a versenyre.
Човекољубље, потреба за правдом, борба
Прваци су се својим успехом пласирали на Окружно
Az elsősök elért eredményük által bejutottak a körzeti versenyre,
такмичење, које је одржано 22.5.2013. године у Кикинди. melyet 2013.5.22-én tartottak meg Nagykikindán. Ügyességüket és
против зла и чињење добрих дела довољни су
Своју спретност и вештину показали су и на терену у Ки- jártasságukat a nagykikindai terepen is megmutatták, és megerősíразлози да откријете овај роман или да му се
кинди и потврдили место првопласиране екипе. Освојено tették a csapat első helyezését. A körzeti versenyen - az első oszпоново вратите. Насупрот свакодневној борби
прво место на Окружном такмичењу у категорији првих раз- tályosok kategóriájában - megszerzett első helyezésük a Šabacon
са ветрењачама, дозволите себи да се понекад
реда води их на такмичење, које ће се одржати у Шапцу.
megtartásra kerülő versenyre juttatta el őket.
уздигнете изнад стварности и створите свој
Од срца им желимо много успеха!
Szívből kívánunk nekik sok sikert!
Јелена В.
Jelena V.
мали свет.
М.М.И.
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Први „Сусрет чоканских тамбурашких оркестара“ Tisza menti tamburazenekarok találkozója 2013. Csóka
Најбољи бечејски састав “Фокош”
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A másik három zenekar (a kanizsai Potiski
Tamburaši,a kevi Jó barátok, és a törökkanizsai Lale tamburazenekar) szintén kellemesen elszórakoztatta a nagyérdeműt.
Az est ünnepi részében a színültig megtelt nézőtér közönségének lehetősége volt
meghallgatni, élvezni a híres és világjárt
Romansa tambura együttest, majd az ő
kíséretükben fellépő Danka Ubiparip és
Saša Petrović előadóművészeket, akiknek
hangjukkal, dalaikkal sikerült belopniuk
magukat a közönség szívébe.
A rendezvény vidám és szórakoztató
hangulata, a fellépő együttesek jókedve
arra az elhatározásra bírta a szervezőket,
hogy 2014-ben megismételjék a találkozót.
Sz. L. T.
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összeállításuk a kirekesztésről illetve a
befogadásról, a vágyakozásról, a magányról, a
valakihez tartozás szükségességéről szól.
A bírálóbizottság (Jódal Rózsa, Takarics
Róbert és Nagy Margit) két első díjat ítélt
oda. Az egyiket az adai Cseh Károly Általános
Iskola nyolcadikosainak a maguk írta One
day című darabjáért Raffai Klára magyartanárnő és Raffai Ágnes színésznő rendezésében. A másik elsődíjas a csókai Jovan Popović
Általános Iskola felsőseinek előadása lett. Ők
S. Szabó István Egerek című vidám jelenetét
mutatták be Hudák Mária rendezésében.
A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek
Szövetsége és a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének szervezésében Adán tartották meg az I. Délvidéki Sajó Sándor Versmondó Versenyt, amelyen 21 általános- és
középiskolás diák vett részt. A fellépők között
volt a csókai Kék cinkék irodalmi
csoport három tagja is. A produkciókat Szatmári Melitta, a Vajdasági Versmondók Egyesületének alelnöke és dr. Molnár Csikós László
egyetemi tanár értékelte. Döntésük
értelmében az egyik Kék cinke, Szabó Regina bizonyult a legjobbnak.
Ez azt jelenti, hogy a második helyezett moholi Szécsényi Emíliával
és a középiskolás Boros Noémivel
képviselik novemberben Vajdaságot
a felvidéki Ipolyságon, a Kárpát-medencei Sajó Sándor Versmondó Versenyen. A csókai irodalmi csoport
másik tagja, Beszedics Adrien harEgerek – vidám jelenet a csókai iskolások előadásában madik helyezést ért el.
(Tha)

A zsűri

r

kitartó, komoly munka meghozta az
eredményét a csókai Móra Ferenc Magyar
Művelődési Egyesület szakcsoportjainak.
A Pilike leánykórus és a Kicsi csillag citeracsoport legutóbb a Szólj, síp, szólj! vetélkedő
bíráló bizottságát varázsolta el. A Kicsi csillag a kisegyüttesek kategóriájában arany oklevelet, a Pilike pedig az énekcsoportok között
ezüst oklevelet érdemelt ki. A szólóénekesek
közül Marx Éva bronz oklevéllel tért haza.
A 13. Suliszínház Fesztivál harmadik
elődöntőjét Csókán tartották meg, amelyen
szerencsét próbált a Kék cinkék irodalmi
csoport négy tagja: Beszedics Adrienn,
Dupák Fanni, Marx Éva és Szabó Regina.
Bemutatkozásuk, amelyet Őri István Néha
túl sok az élet című versére építettek, a lírai
hangulat megteremtéséért elismerő oklevelet
kapott. A saját gondolataikkal kiegészített
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Sikeres bemutatkozások
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Pannon RTV és a csókai Max rádió vállalja
fel a média támogatást, de ki kell mondani,
hogy a legnagyobb támogatók között maga
a zentai Sjaj nyomda és a csókai Pizzarella
tejfeldolgozó állt, utána a csókai, padéi
és tiszaszentmiklósi helyi közösségek, a
helyi vállalkozók közül a Gojan optika, a
pincegazdaság, a csókai Margit, a Big Chik
és a Mohácsi hentes üzletek, a Szarvák,
az Árok, a Peki és a Q pékségek, az Autó
Török, az Éva fodrász szalon, a Carolines
vendéglő és még sokan mások.
A fellépő tamburazenekarok közül - a
zsűri értékelése alapján - az első helyet
az óbecsei Fokos zenekar érdemelte ki,
a második helyen a mokrini Krešendo
tamburazenekar végzett, a harmadik
helyet pedig az ígéretes fiatal adai Kócos
zenekar tagjai szerezték meg. A díjazottak
kivarrt mellényeket és a helyezéstől függő
kerámiából készült díjakat (Csorba László
keramikus munkái) vehettek át.

B

agyszabású, színvonalas, szórakoztató műsoron vehettünk részt a csókai
потиски тамбурашки оркестри окупили
művelődési házban május 17-én.
баш у Чоки, у мојој родној вароши,
A tamburazene népszerűsítésén kívül a
захваљујући идеји и великом свесрдном
találkozó céljai között szerepelt az együtteангажовању директора КОЦ-а Ласла
sek megismerése és egymás közti ismerКормањоша.
Стицајем
околности
директор сам Светског тамбурица
kedése, barátkozása, a hangszer népszeфеста на Петроварадинској тврђави,
rűsítése, és nem utolsó sorban a közönség
а у Дероње се враћамо са Сабором
részére nyújtott művelődési és szórakozási
тамбураша, где ће бити прилике да се
lehetőség még egy formájának biztosítása.
љубитељима
тамбурашке
музике представљају домаћи
ансамбли. Пратићемо овакве
фестивале, какав је покренут у
Чоки и још неке који ничу као
печурке после кише, јер дају
енергију и мотивацију младим
тамбурашима да се окупљају
у оркестре, воде рачуна о
програму, сценском наступу
и настоје да напредују” каже
Јован Адамов.
После доделе захвалница бројним спонзорима и донаторима који су подржали одржавање првог “Сусрета
потиских
тамбурашПобеднички састав “Фокош” из Бечеја
ких оркестара” и проглашења
Фото: М. Митровић
најуспешнијих оркестара, ноAz idejekorán elindított szervezés eredвосадски оркестар “Романса” и солисти
ményeképpen a találkozóra bejelentkezett
Данка Убипарип и Саша Петровић приреhét együttesből péntek délután hat zenekar
дили су гала концерт пред бројном публиmutatkozott be sikeresen a nagyérdemű
ком, која је испунила салу Дома културе,.
és a kiváló zeneszakértőkből összetevőМ. Митровић
dött értékelő bizottság (Jovan Adamov,
mint a zsűri elnöke, Davidović Aleksandra
és Szalma Lídia zenepedagógusok, Danilo
Ninković a kiváló újvidéki Romansa tambuакон такмичарског дела
razenekar vezetője) előtt.
и проглашења победника уследио је концерт
A csókai Csóka Művelődési és Oktatási
оркестра „Романса“ из НоKözpont
szervezésében
megtartották
вог Сада, који је, по речима
az első Tisza mente tamburások
Јована Адамова, најбољи
találkozóját. Kormányos László igazgató
тамбурашки оркестар код
és Viola János ötletgazda éjt nappallá
нас, а уједно и победник на
téve fáradozott azon, hogy e nemes
Светском тамбурица феrendezvény igényeiben és kivitelezésében
сту из 2011. Њихов идеал
is kellően tessék úgy a vendégeknek,
је да класичну тамбурашmint a látogatóknak egyaránt. Nem voltak
ку музику преточе у модерrestek a csókai vállalkozók sem, kisebbно музицирање. Публика је
nagyobb adományaikkal hozzájárultak a
са одушевљењем упијала
сваку песму, а кулминација
találkozó sikeréhez (összesen harminc
ове тамбурашке вечери
támogató, úgy egyéni mint cég). Nem lett
било је појављивање једног од најбољих женских вокала у Војводини Данке Убипарип и
volna a rendezvény ilyen sikeres, ha nem a
нешто касније првака новосадске опере Саше Петровића. Била је ово јединствена прилика да се ужива у фантастичном оркестру и савршеној интерпретацији те се надамо
да ће их бити још.
М.М.И.

рви “Сусрет потиских тамбурашких
оркестара”, који је 17.маја у Дому
културе у Чоки организовао Културнообразовни центар Чока, окупио је шест састава, са намером да ова манифестација
допринесе афирмацији и унапређењу
тамбурашке музике у овом региону.
Сусрет су отворили председница Скупштине општине Чока Мирјана Марјанов и
директор КОЦ-а Ласло Кормањош.
Председник Стручног жирија за
оцењивање наступа тамбурашких оркестара био је композитор и диригент Јован
Адамов, а чланови су били руководилац
познатог новосадског тамбурашког оркестра “Романса” Данило Нинковић и професори сенћанске Музичке школе “Стеван Мокрањац” Александра Давидовић и
Ливија Салма. Наступили су тамбурашки оркестри “Коцош” из Аде, “Лале” из Новог Кнежевца, “Фокош” из Бечеја, “Потиски тамбураши” из Кањиже, “Jó barátok”
из Кевија и “Крешендо” из Мокрина.
За победнички састав проглашен је
оркестар “Фокош из Бечеја, друга награда
припала је оркестру “Крешендо” из
Мокрина, а трећа саставу “Коцош” из Аде.
“Добро је да се овакве манифестације
одржавају у малим срединама каква
је и Чока, јер није најбоље да се све
дешава у великим градовима, који су
иначе претрпани разним догађањима.
Велику радост ми причињава што су се

Стиже лето и
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Újra itt a nyár és a

XII. Ch-Art 2013.

ултурно-образовни центар Чока
је и ове године припремио шаролик културно-забавни програм у периоду од 18. до 22. јуна, за публику свих
узраста.
Почетком лета ће се по дванаести
пут одржати културни дани на отвореном (летњој позорници). Судећи по
најавама, програм би требао да буде заиста занимљив и разнолик. Поред локалних културних друштава, гостоваће
и извођачи из разних места Војводине.
Током ова четири дана акценат је
стављен на позоришне представе, док
су за завршни дан предвиђени наступи
рок извођача.
Уколико време дозволи, сва
догађања у оквиру Ch-Art -а би се требала одиграти на летњој бини културног центра. Трудићемо се да ову, сада
већ традиционалну манифестацију,
организујемо тако да је променљиво
време „не поквари“.
Сви програми су, као и сваке године, бесплатни.
Срдачно позивамо све грађане Чоке
и околних места да својим присуством
допринесу успешној реализацији програма, који су њима и намењени.
Т.Л.С.

J

únius 18-tól 22-ig kulturális rendezvényekkel
kedveskedik az érdeklődőknek a csókai Művelődési
és Oktatási Központ. Változatos gyermekműsorokat
terveznek, de felnőtt közönségünk művelődési,
szórakoztató igényeinek is szeretnénk megfelelni.
Mint már megszoktuk, a nyár eleji művelődési
életünk felrázása érdekében, idén is megszervezzük
sorrendben a tizenkettedik szabadtéri művelődési
napokat. Az eddigi bejelentkezések alapján igen
látványos, izgalmas és igényes előadásokban lehet
részük az idelátogatóknak. A helyi művelődési
egyesületek bemutatkozása mellett Vajdaság több
helységéből érkeznek majd előadók. Június 18-tól négy napon keresztül - inkább a színházi előadások,
színpadi megnyilvánulások fognak előtérbe kerülni,
míg a záró napon egy rockzenei produkcióval
szeretnénk megörvendeztetni a közönséget.
A Ch-Art keretében történő fellépéseket a
Művelődési Ház nyári színpadán szeretnénk
megszervezni, ami persze időjárás függő.
Igyekszünk úgy megszervezni a rendezvényt,
hogy az időjárás szeszélyessége ne zavarja meg, és ne
szegje kedvét a látogatóknak.
Mint ahogyan az elmúlt évtized alatt, úgy idén is
a nagyérdemű ingyenesen látogathatja a rendezvény
keretében szervezett előadásokat.
Tisztelettel felkérnénk a csókai és környékbeli
közönséget, hogy személyükkel emeljék a rendezvény
fényét, hiszen az ő szórakoztatásukra terveztük e
kivételes rendezvénysorozatot.
Sz.L.T.
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Emlékőrzés és jeladás

Keszég Károly emléknapot tartottak Padén,
és kiosztották a Közegellenállás riportpályázat díjait
Vállalni, hogy mindig kimondjuk az igazat, nem félve attól, hogy mi lesz a sorsunk,
nem kis felelősség és bátorság. Ilyen újságíró volt Keszég Károly (1954-1997), a Napló
főszerkesztője. Munkatársaival a legnehezebb időszakban olyan hetilapot éltetett, amely
értéket képviselt. Emlékének megtartását barátaival és tisztelőivel a szülőfalujában,
Padén a Takáts Rafael Magyar Kultúrkör vállalta fel, amelynek alapító tagja volt. Halála
óta több mint másfél évtized múlt el, a válogatott írásait tartalmazó könyv után elnevezett
Közegellenállás riportpályázat a tizenötödik esztendejéhez érkezett. Az eseményt a
Magyar Nemzeti Tanács kiemelt kistérségi rendezvényként tartja számon.
Az idei emléknap gyászmisével kezdődött
Szerencsére a fedél alá költözés nem szegte
a padéi katolikus temető kápolnájában, ame- sem a fellépők sem a nézők kedvét, és jó hanlyet ft. Hajdú Sándor csókai és ft. Masa Ta- gulatban sorjáztak a további műsorszámok.
más padéi plébános celebrált.
A csanádpalotai Seres Aliz (a Mezőhegyesi
– Kisebbségi sorsban a meghunyászkodók, Ifjúsági Fúvószenekar tagja) klarinéton játa lesipuskások és a kibicek válnak hiteles szott, a bácsfeketehegyi Kormos Irén petörténetíróinkká, de a legrosszabb az a dig verset mondott. Kormos Irén (a Vajdapennaforgató, aki mindhárom tulajdonságot sági Magyar Versmondók Egyesületének és a
magában hordozza. A közösségi lelkiismeret Podolszki Versmondó Körnek a tagja) számos
feloldozhat, de nem vezethet a
feledéshez. Ezért vagyunk itt,
hogy számot vessünk, felhívjuk
a figyelmet egy eszményre, jelt
állítsunk, és jelzést adjunk –
mondta Keszég Károly sírjánál
Juhász
Attila
tartományi
művelődési segédtitkár, a Napló
egykori munkatársa.
A jelenlévők a rövid alkalmi
műsor után, amelyben bemutatkozott Seres Aliz hangszerszólista, Török Emese népdalénekes és Kormos Irén versmondó,
elhelyezték a kegyelet virágait. A
kollégák mellett a csókai önkorA díjazottak: Máriás Endre, Madár Anikó, Kókai Zsolt
mányzat nevében Balázs Ferenc
Juhász Attilával és Mészáros Attilával
polgármester és Pintér Csaba, a
községi tanács tagja koszorúzott.
Az egyesület székházában megtartott mű- településen bemutatkozott már a különböző
velődési összeállításon többek között je- alkalmakra szervezett műsorokban. Személye
len volt dr. Zsoldos Ferenc, az MNT alelnö- a padéiak előtt sem ismeretlen, hiszen évrőlke, Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke, évre részt vesz az emléknapon illetve a riportPerneki László, Csanádpalota testvértelepü- pályázat díjkiosztóján. A csókai Móra Ferenc
lés alpolgármestere.
Magyar Művelődési Egyesület Csalogány as�Miután Masa Tamás plébános úr felszen- szonykórusa a Magyar Életfa Díjas Tóth Rotelte a Takáts Rafael Magyar Kultúrkör zász- zália vezetésével csókai népdalokat énekelt
laját, Palusek Endre, Torma András, Kozma Bodor Anikó gyűjtéséből, a Pöngettyű citeLajos és Pajor Szabolcs, vagyis a Zen-egér razenekar pedig Mihók Attila irányításával
együttes szórakoztatta a közönséget. A cso- dél-alföldi népdalokat muzsikált.
port különböző neveken húsz éve létezik, és
Az egybegyűlteknek alkalmuk volt arra is,
az egyetlen zenekar, amely magyar nyelven hogy megnézzék Léphaft Pál karikatúra kiálgyermekdalokat ad elő Vajdaságban. A he- lítását, valamint megismerkedjenek a Végvályi Bóbita gyermek tánccsoport (Resócki Ro- ri panoptikum II. című kötetével, amelynek
land vezetésével) somogyi táncokat és játé- bemutatásában Heinermann Péter és Juhász
kokat mutatott be, majd az Önkéntes Tűz- Attila segédkezett.
oltó Egyesület fúvószenekara következett. A
A XV. Közegellenállás pályázatra beérkebácsfeketehegyi Török Noémi és Török Eme- zett hét riportot a zsűri nevében Juhász Attila
se népdalokat énekelt, Tóth Lívia újságíró értékelte, majd Mészáros Attilával, a Takáts
pedig a Varázspálca nélkül című új kötetének Rafael Magyar Kultúrkör elnökével kiosztotegyik írását olvasta fel.
ták a díjakat. Az első helyet Máriás Endre érSajnos, a csanádpalotai Hagyományőrző demelte ki, második lett Madár Anikó, harNéptánccsoport tagjai már csak a teremben madik Kókai Zsolt, különdíjat kapott Jung
fejezhették be fellépésüket, mert eleredt az Miklós. Mint kiderült, a díjazott munkák
eső. A testvértelepülésről érkezett vendégek nem csak formailag, hanem a témáik alaptörténetéből kiemelhető, hogy 2009 őszén né- ján is kiemelkedtek a beérkezett írások köhány szülő elhatározta, a továbbiakban nem zül, hiszen a szerzőik olyan aktuális társadalcsak kísérgetik gyermekeiket a próbákra, ha- mi problémákkal foglalkoznak, mint például
nem maguk is táncra perdülnek Badicsné az egyetemista fiatalok körében egyre inkább
Szikszai Zsuzsanna művészeti vezető irányí- terjedő prostitúció, a család szerepének átalatásával. Azóta a csoport létszáma is növeke- kulása, a gyermekkori bűnözés és a kilencvedett, és a tánctudásuk is bővült. Padéra dél-al- nes évek eseményei okozta lelki traumák.
földi és széki összeállítást hoztak.
A XVI. Keszég Károly emléknap és a XV.
Közegellenállás riportpályázat
díjátadójának támogatói voltak: Magyar Nemzeti Tanács,
IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, Csóka község önkormányzata és művelődési-oktatási központja, a
padéi helyi közösség, a Szervó
Mihály Általános Iskola, a
Szarvák pékség, az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, az újvidéki
Forum Könyvkiadó, az Aktor
Z biztonsági cég, valamint a
média képviselői közül a Hét
Nap, a Magyar Szó, a Vajdasági Rádió és Televízió valamint
a Pannon RTV.
Sokan voltak kíváncsiak az esti műsorra
TÓTH Lívia

Први пут у Чоки
„Матурaнтски плес“
Матуранти чоканске Хемијскопрехрамбене средње школе се први
пут укључили у акцију 10 земаља
обарања Гинисовог рекорда

Ч

окански матуранти су се са
одушевљењем
укључили
у
акцију која је започела пре десет
година. Вредно су увежбавали задату
кореографију. Приредба је почела још
у јутарњим часовима, у исто време на
више од 100 локација широм Европе.
Подељени су потребни реквизити,
направљене фризуре и започела
је генерална проба. Матуранти су
затим кренули на место одржавања
„Плеса толеранције“,
пред зграду
Општине Чока. Приредбу су отворили
наставници средње школе Игор
Савићевић и Ноеми Хорват. У име
главног
организатора
Општине
Чока, присутне матуранте и грађане
поздравио је председник општине
Ференц Балаж и истакао значај
приредбе. „Посебно ми је задовољство
што можемо рећи да је, поред „Плеса
толеранције“, у Чоки одигран и плес
шампиона“ – подсећајући на освојено
прво место на Републичком такмичењу
фризера. Тачно у 12 часова је започео
плес квадрил, након чега су уследили
чардаш и коло. До сада је рекорд
шест пута оборен, а према приспелим
информацијама велике су шансе да ће
ове године бити и седми. Организатори
се посебно захваљују свима који
су подржали ову акцију: Културнообразовном центру Чока, Станици
милиције Чока, Јавном комуналном
предузећу, Ватрогасној станици и Дому
здравља Чока.
Н.Х.

Ballagók tánca
Csókán először
A csókai Vegyészeti-élelmiszeripari
Középiskola végzősei idén először
csatlakoztak a 10 országra kiterjedő
Guiness-rekord kísérlethez.

A

tízéves múltra visszatekintő kezdeményezéshez idén először csatlakoztak
a csókai középiskola végzősei, akik nagy
örömmel és lelkesedéssel gyakorolták be
ezt a formációt. Az európaszerte több mint
100 helyszínen egyidejűleg zajló rendezvény
már a reggeli órákban kezdődött, a szükséges felszerelések kiosztásával, a hajfonatok
készítésével, és természetesen a főpróbával. Ezután a csapat átvonult a Toleranciatánc helyszínére, a csókai Községháza elé.
A rendezvényt Savićević Igor és Horváth Noémi a középiskola tanárai nyitották meg. A főszervező Csóka Község nevében Balázs Ferenc községi elnök üdvözölte a ballagókat,
és a jelenlévőket, majd beszédében kiemelte, menyire fontos ez a rendezvény mindan�nyiunk számára. „ Külön öröm az, hogy itt
most a Tolerancia-tánc mellett csak Csókán
elmondhatjuk, azt is, hogy ez a bajnokok tánca ”-utalva az Országos fodrászversenyen
elért I.helyezésre. A pontban 12 órakor kezdődött Quadrille után a nézőket is meginvitálták egy közös tánc erejéig, ugyanis csárdással és kólóval fejeződött a program. Az
eddigiek során 6 alkalommal sikerült megdönteni az egyidőben ugyanazt a táncot eltáncolók rekordját, és az előzetes információk alapján nagy az esélye annak, hogy az
idén ezt 7. alkalommal is sikerül megújítani. A szervezők külön köszönetet mondtak
mindazoknak, akik támogatták ezt a megmozdulást, köztük a Művelődési és Oktatási Központnak, a csókai rendőrállomásnak, a
Kommunális Közvállalatnak, a csókai tűzoltó
állomásnak, és az egészségháznak.
H.N.

КУД „Др Тихомир Остојић“ припрема
велики „Фестивал дечијег фолклора“

тачака. Млађа група, односно група од првог до
четвртог разреда играла је „Шумадију“, док је
старија група, од петог
до осмог разреда наступила са играма из околине Лесковца и певачком тачком, а приређен
је и кратак рецитал.
Такође су учествовали и
на обележевању Малог
Васкрса на Малом светском првенству у туцању
јајима. Млађи чланови
Прошлогодишњи „Фестивал дечијег фолклора“ у Остојићеву друштва осликавали су
јаја у забавишту, док су
ултурно – уметничко друштво „Др девојчице певале Лазаричке и Васкршње
Тихомир Остојић“ из Остојићева песме из Пчиње, а деца су играла „Игре из
организоваће 15. јуна трећи пут за Баната“. Ово учешће посебан утисак остаредом „Фестивал дечијег фолклора“ вило је на најмлађе чланове друштва, као
у Омладинском центру у Остојићеву. што је то био Константин Ђукић који каже
На фестивалу који полако прераста у да је фарбао јаја за такмичење, али и да
традицију учествоваће око 15 културно је играо и певао. „„Било је лепо, добро смо
– уметничких друштава и свако друштво одиграли, а сад за следећу приредбу спренаступиће са једном тачком, осим мамо Шумадију и ја ћу учествовати и са
домаћина који ће имати две.
старијима и са млађима“, изјавио је млади
„Сваке године гледамо да буде члан овог КУД-а.
заступљена разноликост у народним
КУД „Др Тихомир Остојић“ данас броји
ношњама и да поред српских друштава, око 120 активних и пасивних чланова и
гостују и друштва националних мањина“, вредно ради на својим наступима. Након
изјавила је Драгана Ђукић, уметнички руко- фестивала, планирано је гостовање на
водиоц КУД-а, задужена за осмишљавање манифестацији у Крстуру и „Chart Days“
програма. Чланови овог друштва су у току у Чоки, а августа је планиран и одлазак у
припрема за овај фестивал, наступили Бугарску.
и на црквеној слави 22. маја са неколико
И. К.
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Промоција од 0,7 dcl

Дружење са Робертом Такаричем,
писцем за децу

31. маја у преподневним часовима у Градској библиотеци у Чоки дешавало се нешто магично. Знатижељна
и весела млада лица са радошћу су пратила речи
драгог им писца. Под називом „Траже се паметни
детективи за откривање историје“ у библиотеци је
приређено дружење и промоција најновије књиге
писца за децу Роберта Такарича.
Један од омиљених писаца за децу, родом из Сенте,
млађој публици познат је по својим књигама: „Школске
фаце, штребери и сестре издајице“, „Шест и по најгорих
мувања од постанка света“ , „Пола девојчица, пола птица певачица“ и друге. И ова промоција била је за децу
несвакидашњи догађај пун поука, смеха и забаве, али и
прилика да и они активно учествују у интеракцији са писцем. Дружењу су присуствовали ученици 3а, 4а и неколико ученика из 5а разреда Основне школе „Јован Поповић“
из Чоке.
Писац се није одмах на почетку представио, већ је рекао да је сасвим случајно почео да пише 2005. године,
када му је књига проглашена за најтиражнију. Годишње
одржи око 200 промоција, а у књигама које су награђиване
„Златним Доситејевим пером“ и „Малим принцем“ описује
доживљаје из школе, своје другове и учитељицу коју је
назвао „честитамо“ јер би у свакој прилици свима честитала -за нове панталоне, рођендане, сунцу што сија...У
овој и многим другим причама деца су искрено уживала
и смејала се од срца.

На 20. смотри коња и парадних запрега доминирали липицанери
Све је мање коња који раде

М

еђу 63 коња учесника 20.
јубиларне смотре коња и
парадних запрега у Остојићеву, на
прстима руке су се могли избројати
радни коњи, а примат од расе
нониус, преузели су липицанери
које
су
власници
довезли
аутомобилима и камионима.

Најлепши пастув Укрина
– Када смо почели са организацијом
смотре, већина учесника је дотерала
своје коње упрегнуте у шпедитере
или фијакере. Данас, после 20
година, то је сасвим другачије.
Коње довозе специјализованим
приколицама, које вуку аутомобили
или камионима прилагођеним за
транспорт коња, - говори најстарији
члан коњичког клуба и учесник

смотре Геза Пири (88) из Јазова,
који је са упрегнутом подмлађеном
запрегом
липицанера
дошао
фијакером. – Имао сам зеленце
Белгу и Вибора, који су остарили,
па сам их продао и купио младе
двогодишње липицанере Дрину
и Лену. Очекујем да ћу
их „терати“ бар још десет
година. Као и до сада, возићу
сватове фијакером окићене и
налицкане, али радиће ми и у
пољу кад устреба – додаје Геза
бачи. Председник Коњичког
клуба
„Нониус“
Радован
Будовалчев објашњава да су
овом манифестацијом желели
да
афирмишу
коњарство
и држање радних коња,
међутим, техника је учинила
своје, па је све мање посла за

Геза Пири, најстарији коњар

Аутомобил за победника

Дружење писца са ученицима
Уследиле су детективске приче. Том приликом писац их
је анимирао и заинтересовао за решавање историјских
мозгалица, а за тачан одговор добијали су ауторову књигу
на поклон. Читајући причу о Стефану Немањи, аутор је
позвао децу да нађу грешку у тексту. Наиме, требало је
да запазе да Ана није име ћерке великог жупана, већ да
њено име није забележено. Детективске активности су се
наставиле причама о 7 чуда света, Кеопсовој пирамиди, историјске занимљивости везане за Сенћанску битку, Ајфелову кулу, Олимпијске игре и Наполеона Бонапарту. Ученици су активно учествовали и ватрено се трудили да реше загонетке. Ученица 4а одељења Ђурђина Васин за тачан одговор да пирамида није виша од Ајфелове
куле добила је поклон-књигу, као и Тодор Мијић из истог разреда који је приметио грешку у тексту да у време
Сенћанске битке није било шећера у коцки, него тек од
половине 19. века. Занимљиве су биле приче о атлетичару из Етиопије који је оборио рекорд трчећи бос или о Наполеону, који је приликом својих похода по Африци био
очаран пирамидама и израчунао да би се од тог камења,
којим су грађене пирамиде, могао изградити зид око целе
Француске. Проналазач Фултон обратио се Бонапарти са
идејом да направи пароброд, али ју је Наполеон исмејао.
Фултон је пројектовао пароброд и обогатио се, a oдговор
да је пароброд настао у Америци дао је Матија Шеган,
ученик 4а разреда.
Кроз игру и откривање историјских занимљивости
деца су много тога научила, а дружењу је брзо дошао
крај. Аутор је на веома интересантан начин наговестио
крај правећи паралелу са пијењем кока коле: „Кока кола
је веома укусна, али није здрава, зато је и пијемо умерено.“ Наравоученије у овој причи је да ни у чему не треба
претеривати и да треба знати кад је крај. Шаљиво је назвао своју промоцију „Промоција од 0,7 dcl“.
На питање како је дошао на идеју да напише књигу, Роберт Такарич је рекао да је и сам професор историје и
просветни радник, а једна анегдота везује се за настанак
књиге. Једном су га оставили са ђацима који су били проблематични, док су остали отишли на приредбу. Како би
их забавио, испричао им је историјску загонетку о Стефану Немањи и, видевши колико их је заинтересовала, поставио је на фејсбук. С обзиром да се идеја многима допала, поставио је другу о Ајфеловом торњу. Добру идеју
препознала је издавачка кућа „Едука“ која ће и објавити
књигу. У плану је да се књига повеже са уџбеником и начини одлично едукативно средство.
Дружење се завршило уз обећање да ће се наставити,
деца су насмејаног лица отишла са промоције, а, по свему судећи, књига ће бити омиљено штиво многим ученицима. С нестрпљењем и радошћу очекујемо да се књига
објави. Ми смо свој примерак већ резервисали!
M.M.И.

За најлепшу кобилу смотре
проглашена
је
Монтаура,
власника Неше Томића из
Кикинде, а за пастува, Укрина,
Драгана Малуцков из Остојићева.
Организатори
смотре
су
најавили да ће следеће године
најбољи двопрег у мањежу за
награду добити аутомобил који
ће поклонити власник „Ауто Дил“
из Суботице Ђула Скендеровић.

друге послове и посећују овакве
смотре, - изјавио је Радован
Будовалчев. Он додаје да је и
поред оваквог стања у коњарству,
задовољан
двадесетогодишњим
учинком КК „Нониус“ и смотром
коња која се сваке године одржава

Радован Будовалчев,
председник КК „Нониус“
радне коње који полако нестају из
војвођанских села. – Нисмо успели
да повећамо број радних коња и
уместо нониуса, заљубљеници у
коњарство узгајају липицанере.
Неки од власника користе их и
за радове у пољу, али већина је
оних који их узгајају по шталама у
градовима, па су им они љубимци
којима се диче, дресирају их за

Сећање на новинара Кесег Кароља

У

Падеју су обележени дани у спомен чувеног новинара
Кесег Кароља и додељена награда за најбољу
репортажу на конкурсу „Отпор средине“.

Падејски дувачки оркестар
Преузети на себе одговорност да ћемо увек говорити
истину, не стрепећи за свој живот и судбину, оличење је велике храбрости. Такав је новинар био Кесег Карољ (1954–
1997) главни уредник листа „Napló“ („Дневник“). Успео је
да у најтежим временима са својим сарадницима одржи
недељник, који је представљао праву вредност. Спомен
на Кесег Кароља је уз присуство пријатеља и поштовалаца одржан у Културном друштву „Такач Рафаел“ у Падеју,
чији је био оснивач. Од његове смрти је прошла једна ипо
деценија, а петнаест година од објављивања његових сабраних дела, по којима је назван конкурс „Отпор средине“(
Közegellenállás). У оквиру ове манифестације додељују
се награде за најбоље писане текстове.

Чокански цитераши
Овај догађај је Мађарско национално веће оценило
као изузетно малопросторну манифестацију.
Тот Ливиа

у Остојићеву. – Сам назив смотре
смо проширили, па се она сада
зове
–
Смотра
липицанера,
радних коња и парадних запрега, а
добили смо једну лепу туристичку
манифестацију, која афирмише
наше село. Овде је данас 46
запрега од једнопрега до петопрега
из целе Војводине, а поред
парадирања вашариштем, одржано
је и такмичење једнопрега и
двопрега у мањежу. Додељени су и
велики пехари за најлепшу кобилу
и пастува, а свим победницима и
награђенима подељене су медаље
и пехари. Задовољни смо одзивом и
посетом смотри, коју смо завршили
заједничком вечером, дружењем,
песмом и договором да ћемо се
видети и следеће године – поручује
Будовалчев.
Н. Колунџија

A Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör táborai
Informatikai tábor
Az idén is több nagyobb lélegzetű rendezvény házigazdája
lesz Tiszaszentmiklós. Az első ilyen, amelyet június 17-től 28-ig
szerveznek meg, az informatika tábor Dienes Zoltán informatikus vezetésével. Dienes Zoltán a MOK rendszergazdája, aki
számos számítógépes tanfolyam kíváló oktatója. Az idén - a tavalyi kezdeményezéshez hasonlóan - a középső korosztályt hívta a számítógép kezelés alapjainak elsajátításához. A résztvevők létszáma 15 fő. A rendezvény fő támogatója a Tartományi
Oktatási Közigazgatási és Nemzeti Közösségek Titkársága.
Kézműves tábor Tiszaszentmiklóson
A Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör 2013. július 27-e és
augusztus 2-a között kézműves tábort szervez, amelyre főleg
az általános iskolák felsős diákjait és a középiskolásokat várják.
Az érdeklődők a már hagyományossá vált nemezelés mellett
több kismesterségbe (gyöngyfűzés, gyurmaékszerek készítése, batikolás) is „belekóstolhatnak”.
A helyszín a katolikus plébánia udvara, a résztvevők a saját
sátraikban alszanak. Nem árt, ha mindenki becsomagolja a nemezeléshez szükséges kellékeket (szappan, edény a forró víznek, vászon, ceruza, füzet, olló), de ne maradjon otthon a tányér,
a bögre és az evőeszköz sem. Akik hangszeren játszanak, szavalnak, mesét mondanak, énekelnek, azok egy-egy műsorszámmal a tarsolyukban érkezhetnek, és előre készülhetnek a záróműsorra.
Jelentkezni lehet Barát Kingánál a 063/86-61-007-es telefonszámon, illetve a wia17@open.telekom.rs e-mail címen. A
részvételi díj, amely magába foglalja a napi háromszori étkezést
és a munkához szükséges nyersanyagot, 3000 dinár.
Nyári újságíró iskola
A Hét Nap szerkesztősége, a Bánáti Újság és a
tiszaszentmiklósi Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör értesíti az
érdeklődőket, hogy az idén is megszervezi a már hagyományos
nyári újságíró iskoláját. Az ötnapos tanfolyam tervezett időpontja 2013. július 1-5-e, a helyszín pedig Tiszaszentmiklós, a katolikus plébánia épülete. A szervezők elsősorban középiskolások, egyetemi hallgatók jelentkezésére számítanak. A részvételi díj 1500 dinár.
A képzés résztvevői elméletben és gyakorlatban egyaránt
megismerkednek a hír, a tudósítás, az interjú és a jegyzet
fogalmával, valamint betekintést nyernek a riportírás rejtelmeibe is. A
táborban készült szövegeket szakember nézi át és ad hasznos
tanácsokat. Jelentkezni lehet a wia17@open.telekom.rs e-mail
címen.
(Tha)

2013. június

84 малишана
полази
у први разред

О

сновне делатности предшколске установе су васпитање
и образовање, нега и превентивна
здравствена
заштита.
Васпитањем и образовањем се
обезбеђује хармоничан физички, умни, социо-емоционални
развој, негује комуникација и
стваралаштво, деца уводе у културу и припремају за успешно укључивање у друштвену
заједницу и школу. Програм припреме деце за школу представља
систем активности и садржаја, као
и посебних методичких поступака којима треба да се постигну интелектуална, социјална, емоционална и мотивациона готовост
за оно што их очекује у школи, уз
развој сазнајних интересовања потребних за школски начин учења.
Код деце се у предшколској установи
развија
интелектуална,
социјална и емоционална готовост
за полазак у школу. Интелектуална
припремљеност детета за школску
наставу огледа се у његовој жељи
и способности да учи, што подразумева поседовање одређеног
обима знања и способности да се
знања стичу. У предшколском периоду јавља се интензивна усмереност на социјалне односе међу
људима, њихов рад, друштвене
мотиве и функције овог рада, у
вези са чиме се прикупља и сразмерно богато искуство. Ово искуство представља основу да се код
деце појави мотив за бављење
нечим што представља озбиљну,
друштвено значајну и цењену активност, какву ће представљати
школско
учење.
Хармоничан
развој свих аспеката личности, посебно интелектуалног и емоционалног аспекта, значи да, поред
развијања рационалних својстава
детета, проширивања његовог
сазнања и унапређивања логичког мишљења, треба обезбедити склад у постизању богатог и
разноврсног доживљаја стварности, неговања интуитивног и метафоричког мишљења, односно,
оплемењивања осећајне стране
његове личности.
Током 2012/2013. школске године, за полазак у школу, у Чоки
се припремало 16 малишана на
српском и 14 на мађарском језику,
у Санаду 5 на српском, у Црној
Бари 4 на мађарском, у Остојићеву
15 на српском и 6 на мађарском, у
Јазову 4 на мађарском и у Падеју
10 на српском и 10 на мађарском
језику.
У току је упис деце у Предшколску установу „Радост“ за
наредну 2013/2014. школску годину. Потребно је доставити дететов Извод из матичне књиге
рођених, потврду од лекара да је
дете здраво и способно за полазак
у вртић и уписницу, коју родитељи
попуњавају приликом уписа.
Да би дете спремно дочекало
полазак у вртић и школу помозите му да научи да што боље користи своја чула, да опажа околину, ослушкује звуке, разазнаје мирисе, опипава разне предмете,
да усредсређује своју пажњу на
објекте и речи, да уочава различите облике, величине и боје, да се
делимично орјентише у простору
и времену, да стекне хигијенске,
радне и културне навике, да добро развије говор и да успешно
комуницира са другима, да вежба
памћење и мишљење.
Д.С.
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84 kisgyerek
indul
első osztályba

A

z iskoláskor előtti intézmények alapvető feladata
a nevelés, az oktatás, a gondoskodás és az egészségvédelem. A
nevelés és az oktatás biztosítja a
harmonikus fizikai, szellemi és
szociális-érzelmi fejlődést, fejleszti a kommuni-kációs és alkotókészséget, megismerteti a
gyerekeket a kultúrával, és felkészíti őket a társadalmi közösségekbe és az iskolába való beilleszkedésre.
Az iskola-előkészítő program olyan aktivitásokból és nevelési módokból álló összetett rendszer, amely elősegíti a
gyermek fizikai, szociális, érzelmi és intellektuális felkészültségét az iskolára, felébreszti az érdeklődést az iskola és a tanulás
iránt.
A gyerek intellektuális felkészültsége abban nyilvánul meg,
hogy milyen fokú a tanulási
vágya, milyenek a képességei,
ehhez viszont elengedhetetlen
bizonyos fokú előtudás elsajátítása. Az iskoláskor előtti gyerekeknél kifejezett az érdeklődés az emberek közötti szociális kapcsolatok iránt, a munkáik
és azok fontossága iránt, s ezen
a téren jelentős tapasztalatokat
szereznek. Ennek hatásá-ra a
gyerekekben kialakul az igény
arra, hogy ők is valami fontos
tevékenysé-get végezzenek, s ez
az ő esetükben az iskolai tanulás lesz.
A gyerek egyéniségének
harmonikus fejlődése azt jelenti,
hogy a gyerek képességeinek
magasabb szintre emelése, a
tudásának bővítése, a logikus
gondolkodásának
fejlesztése
mellett biztosítani kell a valóság
minél teljesebb megélését, az
önálló golkolkodás fejlesztését,
a gyerek érzelmi világának
gazdagítását.
A 2010/2013-as iskolaév során Csókán 16 szerb, 14 magyar,
Szanádon 5 szerb, Feketetón 4
magyar,
Tiszaszentmiklóson
15 szerb, 6 magyar, Hódegyházán 4 magyar, Padén 10 szerb és
10 magyar gyerek járt az iskola-előkészítő tagozatra.
Az Öröm Iskoláskor Előtti Intézményben folyamatban
van az iratkozás a 2013/2014es iskolaévre. A jelentkezéshez
szükséges a gyerek anyakönyvi kivonata, és orvosi igazolás
a gyerek egészségi állapotáról.
Iratkozáskor a szülőknek ki kell
tölteni egy Iratkozási lapot is.
A szülők is sokat segíthetnek
abban, hogy gyermekeik minél felkészültebben induljanak
óvodába. Igyekezzenek megismertetni velük az őket körülvevő világot, a tárgyakat, a színeket, fejlesszék beszédkészségüket, tájékozódásukat térben
és időben, alakítsák ki higiéniai szokásaikat.
D.S.

Одржано предавање
за децу и родитеље

Дрога, највеће зло данашњице

У

Előadás a gyerekeknek
és a szülőknek

Kábítószer, korunk legnagyobb veszélye

A

оквиру пројекта „Спорт-школа-полиција“
Sport–iskola–rendőrség projektum keretében
30.5.2013. године одржано је предавање на
a csókai Jovan Popović Általános Iskolában
тему дроге у Основној школи „Јован Поповић“ 2013.05.30-án előadást tartottak a kábítószerről. Az
у Чоки. Предавање је одржано у трпезарији előadást az iskola ebédlőjében és tantermeiben tarи учионицама школе са почетком у 17 часо- tották szerb és magyar nyelven, melyen a 7.a, 7.b
ва, двојезично, на
és a 7.c osztályok tanuсрпском и мађарском
lói valamint szüleik vetУченици седмог разреда на предавању
наставном
језику.
tek részt. Ezúton folyHetedik osztályos tanulók az előadáson
Присуствовали
су
tatódott a csókai Jovan
ученици
7.а,7.б,7.ц
Popović Általános Iskola, a
одељења и њихови
csókai rendőrállomás és
родитељи. Овим пуa csókai Csóka Labdaтем се наставила
rúgó Klub kitűnő együttодлична
сарадња
működése. Mivel e proОсновне школе „Јован
jektum célja a közhelyek
Поповић“, Полицијске
és előítéletek elfojtása,
станице Чока и Фудaz erőszakmentes viselбалског клуба “Чока” из
kedésre való törekvés,
Чоке. Како је циљ овог
a kábítószer és az alkoпројекта
сузбијање
hol káros hatására való
стереотипа и предраrámutatás, az előadók,
суда, тежња ненасилном понашању, указивање Saša Buljin és Igor Terkelj éppen ilyen szándékkal
на штетност дроге и алкохола, предавачи Саша beszélt a rettegett kábítószerről. A szülőknek tájéБуљин и Игор Тертељ су управо са том наме- koztató cédulákat osztottak, melyeken válaszokat
ром говорили о злогласној дроги. Родитељима су kaptak e témával kapcsolatos legfőbb kérdésekre.
подељени информативни леци, где могу наћи Az előadás befejeztével a tanulók és szüleik névteодговоре на најчешћа питања везана за ову lenül töltöttek ki kérdőíveket. A válaszok összegzéтему. Након предавања ученици и родитељи су se után olyan adatokat kaptak, hogy e korosztályпопунили анонимне анкете. Упоређивањем од- ban kis százalékban ugyan, de vannak cigarettázó
говора дошло се до податка да је мали проце- és alkoholt fogyasztó diákok.
нат оних који пуше и конзумирају алкохол.
Az egészséges élet és a sport felé fordulás
Сходно промовисању здравог живота и ösztönzéseként a Csóka Labdarúgó Klub
окретању спорту, представници Фудбалског клу- képviselői felhívást intéztek a gyerekekhez,
ба „Чока“ позвали су децу да се прикључе школи hogy kapcsolódjanak be a labdarúgó iskolába. E
фудбала. Овај пројекат има за циљ превенцију projektum célja a közösségre való káros hatások
и сузбијање свих штетних утицаја на заједницу, megelőzése és elfojtása, mint amilyenek a
као што су дрога, алкохол, насиље. Зато се во- kábítószer, az alkohol és az erőszak. Ezért hirdetjük
димо геслом „у здравом телу, здрав дух!“
az alábbi jelmondatot: „Ép testben, ép lélek!”
Јелена В.
Jelena V.

Вртићи у Остојићеву
и Падеју у новом сјају
Замена дотрајале столарије

Л

окална друштвена заједница
има посебну улогу у стварању
одговарајућих услова за успешно остваривање циљева институционалног
васпитања
и
образовања предшколске деце,
њихов већи и квалитетнији обухват, као и задовољавање разноврсних потреба деце, родитеља
и васпитача. Основни захтев за
успешну сарадњу је да она мора
бити обострана и двосмерна, а
све у циљу да се деци обезбеди пријатан и квалитетан боравак
у установи, васпитачима основна средства за рад са децом.
Тако ни задовољство родитеља
неће изостати. Месна заједница
у Остојићеву је издвојила средства за замену
улазних врата са порталом на објекту вртића,
у износу од 70.000 динара. Томе је претходило
постављање термоизолације у радним собама
које је предшколска установа финансирала из
сопствених извора, а вредност радова износила је око 150.000 динара. Радне собе у наменски
грађеном објекту у Остојићеву су веома простране и у току зиме је било тешко постићи оптималну температуру, па је чак било потребно догревати просторије. Локална самоуправа је такође
учествовала у овим радовима. Буџетом Општине Чока за 2013. годину планирана су средства за енергетску ефикасност, а за адаптацију
објеката предшколске установе у Остојићеву
и Падеју издвојено је 1.000.000 динара, чиме
је извршена замена дотрајале столарије PVC
столаријом. У Падеју је неопходно урадити и
хидроизолацију, а радови се планирају за јуни
месец. Извођач радова је фирма „Јовисте“ из
Суботице, а подизвођач „Кондорин“ Д.О. из
Сомбора, који ће поставити хидроизолацију
у Падеју.
Овим путем се очекује уштеда у грејању, лакше
загревање просторија, постизање оптималне
температуре, а тиме и пријатнији боравак деце и
запослених.
Д.С.

Felújítások
a tiszaszentmiklósi
és a padéi óvodában
Kicserélték a nyílászárókat

A

helyi társadalmi közösségeknek kiemelt
szerepük van az iskoláskor előtti gyerekek intézményes neveléséhez és
oktatásához szükséges
feltételek megteremtésében, a gyerekek, a nevelők és a szülők igényeinek kielégítésében.
Az együttműködés akkor
lehet sikeres, ha a felek
kölcsönösen támogatják
egymást. Közös céljuk
az, hogy az intézményben biztosítsák a gyerekeknek a kellemes és minőséges körülményeket,
a nevelőknek a munkájukhoz szükséges eszközöket, ekkor a szülők is elégedettek lesznek.
A tiszaszentmiklósi helyi közösség 70.000
dinárt biztosított az óvoda bejárati ajtajának a
kicserélésére. Ezt megelőzően az intézmény
saját eszközökből elvégeztette a termek hőszigetelését, ami 150.000 dinárba került. Erre
azért volt szükség, mert a termek igen tágasak, télen gondot okoz a megfelelő hőmérséklet biztosítása.
A községi önkormányzat is segített e munkálatok kivitelezésében. Csóka község 2013
évi költségvetésében pénzeszközöket láttak
elő az energiahatékonyság fejlesztésére, a
tiszaszentmiklósi és a padéi iskoláskor előtti intézmények számára pedig 1.000.000 dinárt biztosítottak. Ebből a pénzből PVC nyílászárókra cserélték a tönkrement régieket. Padén még a vízszigetelést is el kellett végezni.
A kivitelezők a szabadkai Jovište és a zombori
Kondorin vállalatok voltak.
A munkálatok eredményeként csökkennek
a fűtési költségek, könnyebb lesz a termekben
megfelelő hőmérséklet fenntartása. A gyerekek
és a személyzet számára kellemesebbé válik
az ottartózkodás.
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Mind több mesterség fennmaradása kerül veszélybe.
Bemutatunk néhány mesterséget, melyek lassan kihalnak
és azokat a kisiparosokat, akik azért küzdenek,
hogy minderre ne kerülhessen sor.

Све већи број заната у нашој општини се суочио са убрзаном
модернизацијом света, па се често налази на самом рубу опстанка.
Представљамо Вам неке од заната који полако изумиру међу
нашим мештанима и занатлије који се труде да до тога не дође.

З

јер је у општини било преко 4.500
хиљаде запослених људи и за
тих 4.500 хиљаде људи је требао
и одређен број занатлија који ће
им бити на услузи. Ми смо ,ето,
од тога живели“. Каже да је данас
много лошији квалитет обуће и
људи једноставно немају пара за
поправку, па бацају обућу и купују
другу јефтину. „Услуга је увек била
скупља. Сат времена кошта 150
динара, 200 са режијом и ако још
додам материјал, минимум 300
треба да тражим, Нажалост, људи
данас немају ни толико“, отворио
нам се овај занатлија и истакао
и друге предности свог занимања:
„Женина и моја пензија су мале и уз
овај занат успем таман мало да додам
овим приходима, али притом и вежбам и
остајем у форми у својим пензионерским
данима“.
Андраш нам прича како ни њега нису
заобишле повремене казне при раду:
„Ако ме инспекција још пет пута ухвати, ја
ћу пет пута поново радити, јер овде сам
провео живот и овде ћу и умрети“. Овај
шустер познат је и изван наше општине,
будући да и у околини нема оваквог
заната, те нам стога каже: „Имао сам и
раније много муштерија, а и данас ми је
тешко да одбијем људе. Долазе ми људи
из Црње, из Аде, из Ђале или пошаљу
неког познаника, па нема смисла да их
одбијем“.
Поред модернизације, разлог због
којег овај занат нестаје свуда, па тако
и у нашој општини, јесте и недостатак
младих на које би се он пренео. „Жао ми
је, јер сам ја своју радионицу комплетно
опремио, али једноставно нема ученика
и неће нико да учи овај занат“, каже
шустер и додаје да он то не ради због
зараде, јер се не може створити капитал.
Овај заљубљеник у свој посао има једну
ћерку и двоје унучића, али они су отишли
својим путем, док је његова радионица и
даље у његовим рукама и све се чини да
ће тако и остати.
И. Кертес

Обележен Дан активизма младих
Megünnepelték az ifjúsági aktivisták napját

V

asárnap, május 19-én
Csókán is megemlékeztek az Önkéntes Fiatalok Napjáról.
Csókán 2013. 1. 1-jén a
Szociális Központ keretében megkezdte működését az Önkéntes Központ.
A Központnak 41 önkéntese van, akik lelkesen és
felelősségteljesen vesznek részt minden olyan
akcióban, amivel segíthetnek a rászorulóknak. Az
Önkéntes Fiatalok NapДружење волонтера и малишана
ja alkalmából az aktivisták
gyerekek és önkéntesek barátkoznak
a csókai Művelődési Ottнедељу 19.05.2013. у организацији чоканских во- hon épülete előtt az önkéntesлонтера на симболичан начин обележен је Дан ак- séget ismertető és hirdető szóтивизма младих.
rólapokat osztottak a polgárokПодсећамо да је у општини Чока од 01.01.2013. nak, megkínálták őket bodzaотворен „Волонтерски центар“ који делује у оквиру szörppel, a gyerekeknek kréЦентра за социјални рад за општину Чока. У Центру tát adtak, hogy rajzolhassanak
постоји 41 волонтер и сви они се свесрдно труде да a betonra. Kellemesen telt el az
учествују у разним акцијама и пружају своје услуге они- idő beszélgetéssel, barátkozásма којима су најпотребније.
sal és rajzolással. Az önkénПоводом обележавања Дана активизма младих,
tesek rámutattak munkájuk fonиспред Дома културе у Чоки волонтери су грађанима
tosságára, amelynek legfontoделили флајере са темом волонтеризма, сок од зове
sabb elemei az együvé tartozás,
и креде за цртање малишанима. Сви су уживали у
a másokról való gondoskodás,
дружењу и цртању, а волонтери су указали на важност волонтирања, јер оно промовише и јача основ- az elesettek és bajbajutottak
не људске вредности: заједништво, бригу и помагање, megsegítése, az egyének és
бити одговоран члан друштва који, помажући другима, közösségek javára végzett
munka.
стиче нова сазнања и искуства.
М.М.И.
M.M.I.

У

A műhelyemben éltem, és itt is halok meg

У својој радионици сам провео живот,
овде ћу и умрети

анимањем, које је некад било међу
најтраженијима у нашој општини
и шире, данас се на овим просторима
бави само Андраш Кесек (82) из Чоке.
Андраш тврди да у нашој општини, осим
њега, не постоји више учених шустера.
Скоро сви старији мештани знају где се
налази његова радионица и већина њих
је бар једном користила његове услуге.
Започињући разговор о свом занату,
Андраш нам каже да та радионица није
створена одједном и да је временом
опремио најбољим справама. „Ја сам у
Чоку дошао са једним кофером и створио
нешто за ове године. У почетку сам радио
за једном малом столицом и столом и
завршио занат, али сам створио нешто“,
прича нам о свом животном позиву овај
занатлија. Он је, као и већина младих
у његово време, прво уписао гимназију,
али се након неколико разреда у
гимназији у Кикинди, ипак одлучио да
упише Средњу занатску школу и постане
шустер. „Чим сам завршио занат, отишао
сам у Нови Сад и тамо радио неколико
година, да би се потом вратио и оженио
у Чоки“, објашњава како се због љубави
ипак вратио. Тада је Андраш отворио
овде своју прву радионицу и од 1. јануара
1956. године се без престанка бави овим
занатом.
У општини Чока је, каже он,
својевремено било 168 занатлија само
за услужне делатности. „Када сам дошао
у Чоку, било је осам обућара и сви су ме
питали зашто сам и ја дошао овде кад
нема посла ни за њих“, прича. Данас,
након толико година, каже да су сви
отишли из Чоке, или су се разболели и
умрли. „Ја сам једини остао, хвала Богу,
здрав и читав. Могу још помало нешто
да радим“, каже нам поносно.
На нашу молбу да упореди како се
некада живело, а како сада живи од
овог заната, одговорио је: „У оно време
када сам ја почео да радим, могло се
живети од овог заната. На пример, један
пар ципела је коштао једну месечну
плату и људи су онда улагали у њихову
поправку“ и додао: „Могло се живети,

јун 2013.

Андраш Кесек у својој радионици
Keszék András a műhelyében

V

alamikor az egyik legkeresettebb mesterség volt az, amivel környékünkön
ma már csak a nyolcvankét éves csókai
Keszék András foglalkozik. Községünkben
ő az egyetlen tanult cipész. Szinte mindenki tudja, hogy hol van a műhelye, és nagyon sokan meg is fordultak benne.
Beszélgetésünk során András mester
felidézte életútját. Elmondta, hogy a
kikindai Ipari Szakközépiskolában tanulta
ki a cipész szakmát. Az iskola befejeztével
Újvidéken talált munkát, ott dolgozott
néhány évig. Aztán a szerelem visszahozta
Csókára, itt találta meg élete párját. Most a
felesége és ő is nyugdíjas. Egy lányuk és
két unokájuk van.

1956. január 1-jén nyitotta meg műhelyét, és azóta megszakítás nélkül dolgozik.
Kezdetben csak egy asztala meg egy széke volt. Az évek során állandóan fejlesztette műhelyét, egyre jobb szerszámokkal
szerelte fel azt. A mester büszke arra, amit
élete során teremtett, hiszen mint mondta,
Csókára egy bőrönddel érkezett.
– Mikor a műhelyemet nyitottam, Csókán
nyolc cipész volt. Egyre kérdezték,
miért jöttem ide, hiszen számukra sincs
elég munka. Aztán az évek során egyesek
elköltöztek, mások megbetegedtek, meghaltak, én maradtam az egyetlen. Hála Istennek, egészséges vagyok, tudok még
dolgozni egy keveset – mondta a mester.
– Valamikor meg lehetett élni ebből a
szakmából. Akkor egy pár új cipőért
egész havi keresetet kellett adni, ezért
sokan a régieket javíttatták. A községben
több mint 4500 foglalkoztatott volt, igény
volt a kisiparosok szolgáltatásaira. Ma
olcsó lábbelit vásárolnak az emberek, ha
tönkremegy, eldobják, kevés a javíttatás.
Valamennyi pénz azért összejön havonta,
ezzel a szerény nyugdíjainkat egészítem
ki. Távolabbról is felkeresnek, jönnek
Csernyéről, Adáról, Gyáláról is, én nem
utasítok vissza senkit. Amíg erőmből futja,
dolgozni akarok. A műhelyemben éltem le
az életem, meghalni is itt akarok.
Kertész I.

Húsz éve a kézimunkacsoport élén

Márki Ilonával a csókai nyugdíjas kézimunkázok vezetőjével beszélgettünk

A

csókai nyugdíjasok székházában minden dezvény fő szervezője. Minden évben rendszehétfőn délután összejönnek a kézimun- resen szerepelünk a MIRK kiállításain. Csóka
kacsoport tagjai és közösen alkotnak, beszél- község minden falvát felkerestem, megszervezgetnek, meghányják-vetik az élet dolgait, kávé tük a helyi 15-20 fős kézimunkacsoportokat,
mellett híreket és persze kézimunkamintákat, őket is én vezetem a kiállításokra. Május elsetapasztalatot cserélnek, készülnek a kiállí- jén Bácskapalánkán a MIRK-en több mint szátásokra, bemutatókra. A kézizan állítottunk ki, tavaly 120-an
munka csoport vezetője, Márvettünk részt a MIRK-en. Az idei
ki Ilonka néni immár két évtidíjkiosztóra május 6-án is több
zede töretlen lendülettel vezeti a
mint százan voltunk jelen. Az utacsoportot, szervezi a munkát, az
zások lebonyolításában nagyon
utazásokat, a MIRK-re és a többi
sokat segít az önkormányzat, aminagy megmérettetésre való felért külön köszönettel tartozunk
készüléseket.
Csóka község vezetőségének.
– A kereskedelemben, a
Csóka község minden falva képJedinstvo kereskedelmi vállaviseltette magát az idei MIRK-en,
latban ledolgoztam 35 évet, de
minden évben serlegekkel téИлона Марки
már ennek is harminc éve, azrünk haza ezekről a nagyszabáMárki Ilona
óta vagyok nyugdíjas, a nyugdísú kiállításokról. Részt veszünk
jas egyesületünk kézimunkacsoportját pedig még Csantavéren 35 fővel a Kézimunkázók
már húsz éve vezetem. Kezdetben, amikor a Szövetségének kiállításán is – mondta Márki
kézimunkacsoport vezetését elvállaltam 5-6 Ilona.
évig egyénileg vittük a munkáinkat a kiállítáA kézimunkázók nők mellett a nyugdíjas
sokra, legelőször Kishegyesen állítottam ki a egyesületben vannak gyűjtők, akik a golyósmunkáimat. Kezdetben még alig tíz nyugdí- tolltól kezdve a régi pénzekig többféle temajas asszony látogatta a kézimunkacsoportot, tikában állítanak ki a kézimunkázó asszonyok
de a MIRK-nek köszönhetően egyre szélese- mellett. A nyugdíjas egyesület kézimunkadett, nőtt az érdeklődők száma, gyarapodott a csoportja minden évben megajándékozza kakézimunkacsoport.
rácsonyra és húsvétra a községben élő sérült
Nem dicsekvésképpen mondom, de amikor gyereket.
GJ
Csókán 1999-ben volt a MIRK én voltam a ren-

Двадесет година на челу Секције ручних радова

Разговор са Илоном Марки, руководиоцем пензионерске Секције ручних радова
ваког понедељка поподне, у основане су групе од 15-20 чланица.
седишту чоканских пензионера, Ове године је секција имала преко
састају се чланице Секције ручних 100 излагача у Бачкој Паланци. Око
радова. Уз разговор и
кафу организације путовања велику помоћ
расправљају о новостима, животу и пружа Локална самоуправа, а вредне
наравно размењују мустре, искуство, жене узвраћају доносећи пехаре са
припремају се за изложбе. Руководилац изложби и такмичења. Поред вредних
секције, тетка Илона Марки, већ две чланица Секције ручних радова, у
деценије са истим одушевљењем води Удружењу пензионера се могу срести
секцију, организује рад, путовања и и сакупљачи разних предмета почев
припреме за МИРК и друга надметања. од хемијских оловака, старог новца и
У почетку је једва десетак жена слично, који излажу заједно са женама
похађало секцију, али захваљујући секције. Секција ручних радова
МИРК-у расло је интересовање за удружења пензионера сваке године
ручни рад, а са њим и број чланова. У за Божић и Ускрс даровима обрадује
околним насељима чоканске општине децу са сметњама.

С

2013. június

Певачка група „Свети Никола“ из Остојићева обележила редак јубилеј

О

Црквено појање дуго 130 година

вогодишња
Свечана
литургија
поводом верског и државног празника
Сретење Господње, у православном храму
у Остојићеву, посвећеном преносу моштију
Светог Николе, била је у знаку ретког
јубилеја певачке групе „Свети Никола“,
који је пре 130 година основао Тихомир
Остојић, а пре десет година обновио
Недељко Будовалчев. Тим поводом је у
месном „Светосавском дому“ одржана
свечаност на којој су о историјату певачке
групе говорили професор Пера Бугарски и
месни парох, протојереј Драган Ђукић, а
присуствовао је и прота Бранко Попов.

и благослов тадашњег свештеника
Дејана Делића, обновљен је рад певачког
друштва, а први наступ био је три дана
по оснивању, на Сретење Господње.
- За разлику од већине православних
храмова, у нашем служба започиње
духовним песмама и појањем певачке
дружине „Свети Никола“ , коју чине 12
паора- говори Недељко Будовалчев, вођа
групе, који иако је завршио богословију,
за себе каже да је паор. – Имамо у групи
пензионисаних професора, полицајаца,
трговаца, свештеника, месара, возача,
економиста и апотекара, али сви смо ми
паори који обрађујемо ову нашу
банатску црницу – каже Недељко.
Поред обновитеља, певачку групу
данас сачињавају и Владимир
Виловски, Слободан Радновић,
Средоје Јуришин, Пера Васин,
Миливој
Марков,
Нићифор
Радин, Жива Виловски, Жива
Томашев и Бранко Мишковић. –
Од обнављања рада друштво је
остало без три своја члана који
су се упокојили, Јована Банова,
Георгија Грбина и Милорада
Јојића. - Нека им Бог душу
прости – говори Пера Бугарски.
Певачка група „Свети Никола“ на литургији
Од обнављања рада група је
у месном храму
појила и певала и у Чоки, Санаду
У селу постоји дуга традиција и Падеју, а запажени наступ имали су на
хорског певања, а званично Српско смотри хорова банатске епархије у Опову
певачко друштво основао је тадашњи и смотри хорова у Зрењанину. – Нико од
гимназијалац Тихомир Остојић 1884. чланова хора нема музичко образовање,
године, иако су чланови друштва годину али слушајући то двогласно појање, они
дана раније већ певали духовне песме који их не познају, помислили би да су
и појали у храму. – Наш истакнути то академски образовани певачи – говори
књижевник, историчар, секретар Матице директор месне школе Антоније Цицмил.
српске и декан Филозофског факултета - Свака литургија је због њиховог појања
у Скопљу, др Тихомир Остојић, који је посећенија него раније, а неретко им
рођен у Остојићеву 1865. године, је због присуствују и верници из околних места
одласка на студије место хоровође уступио – додаје протојереј Драган Ђукић. Певачка
учитељу Павлу Борјановићу, а заједно са група пробе одржава у „Светосавском
Исидором Бајићем наставио је да певачком дому“. – Ово је бивша зграда Ватрогасног
друштву из Будимпеште и Беча шаље друштва. Била је оронула и склона паду, па
новчане прилоге и партитуре. Хоровође, смо је преузели на 99 година и уз помоћ
најчешће учитељи или свештеници, донатора уредили и опремили. Сада се ту
смењивале су се током година. Међу одржавају наше пробе, а користе је сва
њима су били :Владимир Торђански, месна друштва за активности и прославе –
Симеон Шишевић, Јован Димитријевић, објашњава Жива Виловски, који додаје да
Никола Милитар, Радослав Ловић, су пробе уједно и прилика да се људи виде
Бошко Букуров, Миливоје Виловски, и попричају, јер кафана правих, где су се
Никола Савин, Градимир Николић и људи раније окупљали у селу, више нема.
Радивој Браца Терзић – каже хроничар – Нажалост, нема интересовања млађих
села, професор Пера Бугарски. Иако мештана за певање. Садашњи чланови су
повремено прекидан, рад друштва никада већином пензионери који још увек радо
није замро. Последње обнављање било је обрађују земљу и певају, али требају нам
пре десет година на Света Три јерарха, и наследници – каже Недељко Будовалчев,
када су у парохијском дому решили да га очекујући да ће се традиција црквеног
обнове свештеник Недељко Будовалчев, певања и појања у селу наставити и после
Радован Будовалчев, Милорад Јојић и њих.
Пера Бугарски. На њихову иницијативу
Н. Колунџија

Велико финале у туцању фарбаним кокошијим јајима
у Остојићеву

Т

Финале у туцању јајима
Огњен Думитров и Сава Милетић
- Нисам дошао са јајетом кокошке које
је победило у Мокрину. У јату имам
45 домаћих кокошака и дошао сам са
јајетом друге кокошке. Није важно да
ли ћу победити. Важно је да се лепо
проведемо, дружимо и упознамо –
рекао је Богдан Болозан. Миле Илијин
и Милорад Бојин, организатори овог
такмичења говоре да је ово 13. „Велико
финале за Мали Ускрс“, и да се њиме
наставља неговање обичаја на крају

ускршњих празника. Организатор је
Месна заједница, а поред такмичара
из северног Баната, долазе и из Новог
Сада, Зрењанина и других места. По
обичају најбројнији су из Мокрина, који
су већ постигли запажене резултате
и мештани. - Кокошке треба пустити
да чепркају по дворишту. Храна мора
бити квалитетна и витаминска да би
била тврда љуска, а коке морају имати
и генетски код за тврдоћу љуске –
објашњава Миле Илијин, који је победио
на Светском првенству у Мокрину 2000.
године. Он каже да, поред јаја његових
кокошака, обиђе и све салаше и села
у околини и да годишње куцајући по
зубима и ослушкујући звук, прегледа
неколико
хиљада
кокошијих
јаја.
Такмичење се одвијало у две категорије.
Дисквалификован због пачијег јајета
Виртуоз на бурету Миодраг Мунћан
Драганче из Иђоша каже да је на
Светско првенство у Мокрину уместо
кокошијег понео пачије јаје, које
има тврђу љуску. – У питању је јаје
укрштене домаће патке и „јапанаца“,
ситно као кокошије, па сам пробао да
га „прошверцујем“. Међутим, стручни
жири је то одмах приметио, па сам
суспендован. Сада сам у Остојићево
донео само кокошије – шеретски
намигује Драганче, чије је јаје разбијено
већ у првом кругу такмичења.
У конкуренцији 35 деце предшколског
и школског узраста победник је Вања
Миладинов, други је Марко Боројевић, а
трећа је Кристина Пољак. Код сениора
се надметало 40 такмичара, а јаја са
најтврђом љуском ипак носе кокошке из
Мокрина, јер су тројица првопласираних
из овог села. Први је Огњен Думитров,
други Сава Милетић, а трећи Милош
Ковачић.
Пре
самог
такмичења
предходило је фарбање ускршњих јаја,
а чланови сеоског КУД „Др Тихомир
Остојић“ извели су пригодан програм.
Н. Колунџија

Стоп пушењу!

И

ове године обележавамо 31.мај ,Светски дан без дуванског дима.Препорука
Светске здравствене организације је да тема ове године буде: Забрана
рекламирања , промоције дувана и дуванских спонзорстава.
Дом здравља у Чоки,као и сваке године подржава и обележава овај дан, јер се
зна да је пушење један од водећих ризико фактора за настанак срчаног инфаркта и
шлога,бројних болести плућа, злоћудних тумора(рака).
Сходно томе, у чекаоници Дома здравља у Чоки на малој изложби наши плакати
позивају да се цигарете угасе и више не пале, а непушачи да и даље то остану.
За све који желе да оставе дуван, савет и помоћ могу добити у специјалистичкој
служби за болести плућа или од
свог лекара у Дому здравља.
И зато, немојте пушити, дишите
пуним плућима и будите здрави!
Чпајаковић др Освит

Nők barátkozása Szanádon

дружење
жена
„Невен“ из Санада
организовало је 25. маја
2013. године дружење са
женама из окружења.
Позиву
домаћица
одазвале су се жене
из Чоке, Остојићева,
Банатског Аранђелова,
Јазова и Врбице. Гошће
су биле и жене из
Удружења пензионера
из Санада.
Домаћице су за ову
прилику припремиле разне врсте укусних
сланих и слатких колача, месо са роштиља
и разноврсну салату. Дружење је било
употпуњено добром музиком и томболом
на крају. Прва награда је била велика добош
торта коју је умесила председница удружења
Зорад Терез.
Забава уз песму и игру трајала је дубоко
у ноћ. Гости су понели лепе утиске са овог
дружења и пожелели чешће овакве сусрете.

szanádi Neven
Nők Egyesülete
2013. május 25-én
barátkozásra hívta a
környékbeli nőket.
A találkozóra háziasszonyokat hívtak
meg. A meghívásnak
eleget tettek a csókai,
tiszaszentmiklósi,
oroszlámosi, hódegyházi és egyházaskéri
nők is. Meginvitálták
a szanádi Nyugdíjas
Egyesület nőtagjait is. Erre az alkalomra a vendéglátók többfajta ízletes sós és édes süteményt,
roston sült húsokat és különféle salátákat készítettek. A találkozót jó zene és a végén tombola
tette teljessé. A tombola fődíja egy nagy dobostorta volt, melyet az egyesület elnöknője, Zórád Teréz készített. A szórakozás, nótázás és tánc kíséretében, késő éjszakáig tartott. A vendégek szép
élményekkel távoztak, és azt kívánták, hogy szervezzenek többször ilyen találkozókat.

A

Најтврђа јаја стигла из Мокрина

акмичење у туцању фарбаним јајима
на Мали Ускрс, који православни
верници обележавају недељу дана после
Ускрса, одржано је 13. пут у Остојићеву,
под називом „Велико финале за Мали
Ускрс“. На такмичењу је, поред актуелног,
учествовало и више бивших победника
првенства света у туцању фарбаним
јајима у Мокрину. То им је прилика
да потврде да имају кокошија јаја са
најтврђом љуском, а „супротставила“ су
им се јаја кокошака мештана и околних
места, жељних да победе шампионе.
Овогодишњи шампион незваничног
светског првенства у туцању фарбаним
јајима, које је за Ускрс одржано у
Мокрину, Богдан Болозан из Меленаца,
испао је на почетку „Великог финала
за Мали Ускрс“, које је одржано у порти
православног храма посвећеног Светом
Оцу Николају. Доминирала су најтврђа
јаја из Мокрина, одакле је и победник,
петнаестогодишњи Огњен Думитров.

Дружење жена у Санаду

У
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Megálljt
parancsolni
a dohányzásnak!

M

ájus 31-ét idén is
dohányfüst nélküli
világnapként jegyezzük.
Az Egészségügyi Világszervezet ajánlja, hogy
ebben az évben e nap
témája legyen a dohány
reklámozásának, bemutatásának és támogatásának betiltása.
A csókai egészségház, mint minden évben, támogatja és megemlékezik
erről a napról, hiszen tudvalevő, hogy a dohányzás az egyik rizikófaktor a
szívinfarktus és az agyvérzés, számos tüdőbetegség, rosszindulatú daganatok
(rák) kialakulásában.
Mindennek alátámasztásaként, a csókai Egészségház várótermében
összeállított kiállításon, plakátjaink arra szólítanak fel, hogy oltsuk el a
cigarettákat és soha többé ne gyújtsuk meg, a nemdohányzók pedig
maradjanak továbbra is azok.
Mindazok, akik le akarják tenni a cigarettát, tanácsot és segítséget
kaphatnak az egészségház tüdőbetegségek szakszolgálatánál vagy választott
orvosuknál.
Ezért ne cigarettázzanak, teljes tüdővel lélegezzenek és legyenek
egészségesek!
Dr. Čpajaković Osvit
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Месеци културе у Санаду

организацији Црквене општине Санад,
након
вишенедељних
припрема,
одржан је 12. маја 2013. на Мали Ускрс
(прва недеља после Ускрса), свечани
Ускршњи програм у препуној сали Дома
културе. Учесника је било пуно, а иста
мисао водила је те вечери све, улепшати
и продужити празновање Ускрса што више
и дуже.

Програм који је одржан у Санаду био
је, обзиром на величину села, изузетно
богат. Након поздравног говора домаћина
и свечане беседе проте Бранка Попов,
у програму су учествовали
чланови
тамбурашког
оркестра
„Потиски
тамбураши“ из Кањиже, извођењем
неколико староградских српских песама.
Чланови
најмлађег
и
најстаријег
извођачког ансамбла КУД „Вук Караџић“
из Санада улепшали су вече су играма
из Мачве и Шумадије, као и певачка
група КУД „Банат“ из Новог Кнежевца,
извођењем неколико духовних и изворних
песама. У току програма су наступали и
чланови дечијег црквеног хора из Санада и
то извођењем кратке представе „Христово
васкрсење“, произношењем Васкршњег
слова Светог Јована Златоустог, те
представом „Ускрс у Банату“. Све три

тачке су са одушевљењем прихваћене од
стране публике, а највише смеха и утисака
изазвала је она финална, представа „Ускрс
у Банату“. Идеја да се настави са сличним
подухватима прихваћена је код омладине
Санада са одушевљењем, па је Ускршњи
програм био само увертира у све оно
што млади парохијани, чланови КУД ,,Вук
Караџић,, ,планирају у селу.
Прва
следећа
културна
дешавања у Санаду почињу
отварањем изложбе слика у
Дому културе на сеоску славу
Спасовдан. Жеља нам је да
уз програм који припрема
Црквена општина улепшамо
дан нашим мештанима као
и гостима.Пред летњу паузу
културном друштву предстоје
многа гостовања. Најмлађи
чланови учествују на приредби
,, Народна традиција“, поводом испраћаја
малих предшколаца. Припремни ансамбл
учествује на фестивалу дечијег фолклора
у Остојићеву и на отвореној позорници у
Чоки у организацији КОЦ-а Чока.
У сарадњи са Црквеном општином, дан
уочи Видовдана, организује се Видовдански
концерт, где ће се представити извођачки
ансамбл и млађи чланови црквеног хора са
пригодним програмом. Обићи ћемо и наше
драге комшије на Фестивалу фолклора у
Српском Крстуру, где ће наши извођачи
наступити по десети пут.
Као награда за рад и труд, ове године
ће припремни и извођачки ансамбл нашег
друштва наступити на,, Балкан фолк
фесту,, у граду Китену (Бугарска), где ће уз
песму и игру достојно представити наше
село као и општину Чока.
Светлана Олушки

Модерна средства
за квалитетну наставу

средњa школa у Чоки богатија
за дигитални микроскоп

З

апослени у Хемијско-прехрамбеној средњој
школи се континуирано залажу за модерну
наставу, која је немогућа без модерних наставних
средстава. На велику радост техничара за заштиту
животне средине, техничара за индустријску
фармацеутску технологију и хемијских техничара,
средња школа је набавила дигитални микроскоп
„Genetic“. Иштван Варга, координатор пројекта,
изјавио је како се већ током прошле године указала
велика потреба за овим микроскопом, нарочито
од стране наставника задужених за спровођење
вежби и практичне наставе. Ове године се жељени
циљ постигао уз помоћ Мађарског националног
савета. Ученици су са великим интересовањем
испробавали биолошки микроскоп, чија је предност
у томе што се слика коју микроскоп пројектује
преноси на екран компјутера, те се даље може
детаљно проучавати.
Н.Х.

A csókai bodybuilding klub
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Број активних чланова бодибилдинга не прелази
двадесет а било би их и много више када би било
више слободних термина за вежбање. Негде просечан број људи на справама у једном термину би
требао бити четири а неретко се деси да се нађу и
њих петнаест, што је заиста много. Чланарина се
још увек не наплаћује и једина финансијска помоћ
долази од стране месних заједница као и стална
месечна помоћ од Културно Образовног Центра
(КОЦ) из Чоке. Уз њихову помоћ су и стављени нови
рефлектори у малој сали за физичко а у плану су и
неки други радови.
На одржаној скупштини, 3.априла, изабрано
је ново руководство клуба где је као председник
постављен Владимир Богдановић.
Д.К.

Digitális mikroszkóppal bővült
a csókai középiskola

упознавање са новим микроскопом под вођством
професорке Хорват Бабински
Ismerkedés az új mikroszkóppal
Horváth Bábinszki Ildikó tanárnő irányításával

Бодибилдинг клуб у Чоки
одибилдинг клуб у Чоки основан је давне 1990.
године. До 1995.године постојали су и активни такмичари који су се такмичили на савезним
првенствима. Један од њих био је и Владимир
Богдановић који је данас као председник на челу
бодибилдинг клуба.
Од те 1995. године, наредних 10-ак година, због
недостатка простора за вежбање али и због мањка
финансијских средстава бодибилдинг односно Бодибилдинг је процес
третана није била актив- развијања мишића кроз
комбинацију
тренинга
на неколико година.
Данас постоје две са теговима, вођења
о
одмору,
секције бодибилдин- рачуна
калоријама, масноћама,
га у Чоки: аеробик, у
витаминима, итд. За
малој сали за физичко
успехе у бодибилдингу
средње хемијске шконије
довољно
само
ле и бодибилдинг одно- тренирати, чак и веома
сно теретана, у великој напорно, потребно је
сали основне школе „ подједнако времена и
Јован Поповић“. Про- пажње посветити одмору
блем је и даље про- и исхрани.
стор тј.слободан термин за тренинге јер салу користе и други спортисти.
На аеробик долази и по четрдесет жена које су одлично организоване, имају свој устаљен програм и
сталне термине, три пута недељно.

Modern eszközökkel
a minőségi oktatásért

sókán a bodybuilding klub még 1990-ben alakult
meg. 1995-ig voltak aktív versenyzői, akik szövetségi szinten versenyeztek. Egy közülük Vladimir
Bogdanović, aki ma a klub elnöke.
1995-től a következő tízegynéhány évben az edzőterem hiánya, meg a szűkös anyagi lehetőségek miatt a bodybuilding, illetve a súlyzóterem nem működött aktívan.
Ma Csókán a
A bodybuilding (testépítés)
bodybuildingnek
az
izmok
tömegének
két
szakosztálya
növelése
súlyzókkal
történő
van: egyik az aeroedzések
által,
figyelve
bic, ennek edzései
az
Élelmiszeripari- a pihenésre, kalóriákra,
Vegyészeti Szakkö- zsírra, vitaminokra, stb.
sikerek
zépiskola
tornater- Bodybuildingben
nem
elég
mében vannak, a má- eléréséhez
sik pedig a testépí- csak az edzés, még ha
tés, illetve súlyzózás, az nagyon megeröltető is,
a Jovan Popović Ál- legalább annyira fontos
talános Iskola torna- odafigyelni a pihenésre és
termében. Most is a a táplálkozásra is..
helyhiány a gond, illetve az edzésidők egyeztetése, mert ezeket a termeket más sportolók is használják. Aerobicra kb. 40 nő
jár, akik kitűnően megszervezték progjamjaikat, heti
három alkalommal edzenek.
Az aktív testépítők száma húsz körül van,
többen is lennének, ha lenne lehetőség több
alkalommal edzeni. Az is előfordul, hogy egy
tornaszerre, amit egy edzésen csak négy
sportoló használhatna, akár tizenöten is várakoznak.
Tagsági díjat a sportolók nem fizetnek,
anyagi segítséget a helyi közösség juttat, és
havi rendszerességgel a csókai Művelődési és Oktatási Központtól kap támogatást a
klub. Az ő segítségükkel sikerült új reflektorokat szerelni fel a
középiskola tornatermében, és egyéb újítások is tervben vannak.
Az április 3-án megtartott
közgyűlésen
megválasztották az
új vezetőséget, ekkor
választották Vladimir
Bogdanovićot a klub
elnökévé.
D.K.

A

csókai
Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola dolgozói folyamatosan azon munkálkodnak, hogy a tanulók számára biztosítsák a minőséges oktatást, amely elképzelhetetlen
a legmodernebb okatatási eszközök használata nélkül. Ezúttal a környezetvédelmi technikusok, az ipari gyógyszerészek és
a vegyésztechnikusok örülhettek
az újonnan érkezett Genetic digitális mikroszkópnak, hiszen elsősorban ők fogják használni ezt az
értékes eszközt.
Varga István, a projekt vezetője elmondta, hogy már a tavalyi
évben megfogalmazódott a gyakorlatvezető tanárok részéről az
igény, míg az idei tanévben aztán sikerült a Magyar Nemzet Tanács által biztosított eszközök
segítségével hozzájutni a mikroszkóphoz, amely napi használatban lesz majd. A diákok nagy
érdeklődéssel tanulmányozták a
kétszemes betekintésű bilológiai
mikroszkópot, amelynek különlegessége az, hogy a látott kép
azonnal rögzíthető, és természetesen összeköttetésben van a
számítógéppel, így a tárgylemezen látottakkal való további munka lényegesen egyszerűbbé, hatékonyabbá válik majd.
H.N.

Ifjúsági kosárlabdatorna Csókán

A hódmezővásárhelyi és a csókai kosárlabda klubok Sport without
borders ( sport határok nélkül) elnevezésű közös projektje
keretében Csókán a Jovan Popović Általános Iskola tornatermében
2013. június 15-én és 16-án ifjúsági kosárlabdatornát szerveznek.
A tornán három ország ( Magyarország, Románia és Szerbia
) több, mint 150 fiatal sportolója vesz részt. A legfőbb cél a
baráti kapcsolatok ápolása, és a klubok közti kapcsolatok
szorosabbá tétele. A projekt 2013. 12. 31-ig tart, addig minden
hónapban szerveznek valamilyen programot Csókán és
Hódmezővásárhelyen is.

Кошаркашки турнир за младе

У оквиру пројекта „Sport without borders“, који спроводи КК из
Ходмезовашархеља и КК из Чоке, 15.6. и 16.6.2013. године у
сали ОШ “Јован Поповић” одржаће се кошаркашки турнир за
младе. На турниру ће учествовати преко 150 младих играча из
три државе ( Мађарска, Румунија и Србија). Циљ овог турнира
је дружење деце из три државе и успостављање добрих
односа међу кошаркашим клубовима. Како пројекат траје до
31.12.2013.године, сваког месеца су предвиђене активности
које ће се одржавати у Чоки и Ходмезовашархељу.

Л

Ближи се Сабор ловаца

овачко удружење из Санада је и ову годину започело
радно. Прихрањивање дивљачи и радна акција у виду
бројања дивљачи ( ради добијања годишњег плана одстрела
за предстојећу годину) само су неки од послова који су иза
њих. Од средине априла увелико траје ловни туризам на ком
су најчешћи гости овог ловачког удружења ловци из Турске,
Аустрије, Немачке и Мађарске. Одстрељено је до сада шест
трофејних срндаћа, а у плану је да до краја ове сезоне тај број
буде још већи.

Двориште ловачког удружења Јастреб у Санаду

У току су припреме за већ традиционални „Сабор ловаца“
Ловачког удружења „Дропља“ , који се ове године организује 22.
јуна и то по четврти пут. Ове године домаћин је Санад. Екипе
овог удружења и гости из удружења, међу којима се негује добра
сарадња, такмичиће се у гађању глинених голубова, у кувању
срнећег паприкаша, али и у навлачењу конопца. Највећи број
трофеја је до сада кући односила екипа Ловачког друштва
„Јастреб “ из Санада.
Остаје да видимо да ли ће исти случај бити и ове године.

2013. június
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Половичан успех
рукометашица „Слоге“
у даљем такмичењу

укометни клуб „Слога“ из Остојићева са два пораза
и једном победом наставио је такмичење у Трећој
рукометној лиги „Банат“.
„Слога“ је од екипе ОЖРК „Граднулица“
изгубила 21:10. Другу утакмицу одиграну 18. маја,
остојићевчанске рукометашице играле су са ЖРК
„Јединством“ из Качарева и изгубиле резултатом 33:21.
На овој утакмици најистакнутије „Слогине“ играчице
биле су Јасмина Грбин и Клаудиа Хајнал са по пет
постигнутих голова. „Дале смо све од себе на терену,
али се видело да нам фале повређене играчице и
да нисмо комплетне, па смо имале недостатака и у
одбрани и у нападу“, изјавила је Клаудиа.

„Слогине“ играчице у нападу
Последњу у низу утакмицу одиграле су са екипом
„Лехел“ из Мужље и оствариле запажену победу
резултатом 45:3. Најистакнутија играчица ове утакмице
била је млада Емилија Лазић. Председница клуба
Мелинда Шеган изјавила је да им је ова победа
изузетно битна као подстрек за даље такмичење и
борбу за прикупљање средстава за наставак учешћа,
јер се клуб суочава са финансијским потешкоћама.
Рукометашице из Остојићева тренутно су шесте
на табели са 13 бодова заостатка у односу на
првопласирану екипу „Јединства“. Следећу утакмицу
играће са екипом из Александрова.
Уједно је настављено и такмичење у Купу
Војводине, где су „Слогине“ рукометашице доживеле
право изненађење када су им играчице „Пролетер
Суперпротеина“ отказале долазак и тиме предале
утакмицу. „Слога“ је тако без труда прошла у наредно
коло, али су нажалост следећу утакмицу против
„Нафтагаса“ из Елемира морале да предају због
финансијских потешкоћа.
И. К.

Успешан наставак такмичења
за ФК „Слогу“

Шах пре свега

Основци из Чоке представљали нашу општину
у Врњачкој Бањи

Н

аши млади шахисти Стефан Грбин из Остојићева
и Врабел Мате из Чоке представљали су Чоку на
Државном првенству у шаху. Првенство се одиграло у
Врњачкој Бањи од 30.априла до 6.маја. Спонзори наше
младе екипе били су Кормањош Ласло, испред Културно
образовног центра из Чоке, Антоније Цицмил из Основне
Школе „ Др Тихомир Остојић “ из Остојићева и Шаховски
клуб „ Пролетер“ из Чоке.
Наиме, у јануару ове године одиграно је првенство
Војводине у Суботици. То су уједно биле и квалификације
за ово Државно првенство. Својим одличним резултатима
изузетно су се показали и успели да се квалификују Грбин
Стефан из Остојићева који похађа пети разред и Врабел
Мате из Чоке који се пласирао у узрасту средњошколаца.
Ово је већ трећа година Њихов ментор и пратиоц
како се редовно одржава на овом првенству био
Првенство основних школа је
Драгољуб
Радишић,
на територији Општине Чока. наставник
математике
у
Такмичења, која су уједно и Основној Школи у Остојићеву.
квалификације за Општинско Највеће заслуге за овако
такмичење, одржавају се добре резултате момака
посебно у свакој основној
припадају
управо
њему
школи
наше
општине.
који
их
је
сваки
дан
током
Прошле године, у узрасту од
првог до четвртог разреда, трајања првенства возио до
првак своје школе и првак Суботице, био им подршка и
Општинског
такмичења све време био уз њих.
На државном првенству
био је Стефан Грбин. А
ове године у узрасту од 5-8 Стефан је у свом узрасту
разреда био је први у својој освојио осмо место док
школи а на општинском је је Врабел у категорији
био други.
средњошколоца
био
двадесети. Момци су добро играли међутим срећа није
била на њиховој страни а и трема је можда учинила
своје. Обојица сада играју у саставу сениорске екипе у
Војвођанској лизи која је почела средином маја.
Оно што предстоји јесте појединачни турнир у Сенти,
крајем јула, где ће се деца и одрасли заједно такмичити.
Д.К.

iatal sakkozóink, a tiszaszentmiklósi Stefan Grbin
és a csókai Vrábel Máté képviselték községünket
az országos sakkbajnokságon, melyet április 30-a és
május 6-a között rendeztek meg Vrnjačka Banján. A
csapat szponzorai Kormányos László mint a Művelődési
és Oktatási Központ igazgatója, Antonije Cicmil a
tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola
nevében, és a csókai Proleter sakk-klub.
Idén januárban Szabadkán rendezték meg Vajdaság
egyéni korosztályos sakkbajnokságát, amely az országos
bajnokság selejtező versenye is volt. Nagyszerű
eredmé-nyeiknek köszönhetően a tiszaszentmiklósi
ötödik osztályos Stefan Grbinnek, és a középiskolás
kategóriában versenyző
harmadik
éve
Vrábel Máténak sikerült Immár
rendezik
meg
Csóka
község
eljutni Vrnjačka Banjára.
iskoláiban
a
A szabadkai verse- általános
sakkbajnokságokat,
amelyek
nyen a fiúk mentora és kísérője Dragoljub Radišić, a községi bajnokság selejtező
versenyei is. Tavaly az 1-4.
a tiszaszentmiklósi iskoosztályos kor-csoportban az
la matematika-tanára volt.
iskolai és a községi bajnoki
Ez a siker neki is köszöncímet is Stefan Grbin szerezte
hető, hiszen napról napra
meg. Idén az 5-8. osztályosok
ő vitte a gyerekeket Sza- között saját iskolájában első,
badkára, velük volt, támo- a községi versenyen pedig
gatta őket.
második lett.
Az országos bajnokságon Stefan korosztályában a nyolcadik helyet szerezte
meg, Máté pedig a középiskolások között a huszadik lett.
A fiúk jól játszottak, de a szerencse elpártolt tőlük, meg az
izgalom is megtette a magáét.
A két fiú most a Vajdasági ligában szereplő felnőtt
csapat tagja.
A következő megmérettetésük a július végén kezdődő
zentai egyéni sakktorna lesz, ahol a felnőttekkel együtt
versenyeznek.
D.K.

После дужег времена почиње са радом фудбалски клуб у Санаду

K

рајем октобра 2012.године дошло се на идеју да
се поново оформи Фудбалски клуб „Јадран“ из
Санада. На одржаној конститутивној седници скупштине
изабрани су челници клуба. За председника је изабран
Закић Радован, а за секретара Живанов Милан. У
Управном одбору су још и Суботин Владан, Ђурђев
Стевица, Рајић Србољуб, Татић Сава, Тасламан Седмир,
Петровић Радиша, Кецељ Дарко и Живанов Светозар,
док Надзорни одбор чине Драган Мијатов, Милан Божин
и Јовица Новаковић.

удбалери „Слоге“ из Остојићева такмичење
у Општинској фудбалској лиги Чока – Нови
Кнежевац наставили су веома успешно са још
две победе. Након победе над лидером на табели
„Олимпијом“ из Тотовог села, пре три недеље такође
су победили и екипу „Граничара“ из Ђале. Резултат
ове утакмице био је 4:1, а стрелци за „Слогу“ били су
Томислав Димић, Николин Жељко, Бојан Вучетић и
Милан Аџић.

У слици и речи
Потом је, 2. јуна, уследила утакмица са екипом
„Шампион“ из Орома где је Остојићево опет одгирало
добар меч који је завршен резултатом 3:0 у „Слогину“
корист. Мрежу противничког тима затресли су Душко
Баук, Јовица Вишњић и Предраг Михаљев.
Тренер „Слоге“ Драган Мијић каже да је задовољан
игром својих првотимаца, одзивом на тренинге и
целокупним приступом игри. „Посебно сам поносан
на податак да смо на шест утакмица дали 30 голова
а примили само један“, похвалио се он.
Велики подстрек играчима била је и нова
гарнитура дресова коју је обезбедила управа
клуба, као и сређен терен који се труде да редовно
одржавају. Следећу утакмицу Остојићево ће играти
са екипом „Јединства“ из Крстура у недељу, 9. јуна,
а потом са „Тисом“ из Падеја 16. јуна.
И. К.

F

„Јадран“ креће у напад

Ф

Фудбалери „Слоге“ у новим дресовима

Sakk mindenek előtt

Községünket képviselték diákjaink
Vrnjačka Banján

И

С’ обзиром на то да ФК „Јадран“ из Санада није био у
функцији више од десет година, биће веома тешко стати
на ноге и доћи до жељених резултата, јер се буквално
почиње од нуле. Највећу помоћ у виду потребних
материјала за санацију целокупног фудбалског
игралишта обезбедиће власник Акционарског друштва (
АД ) „Санад“ господин Миле Јовичин. Помоћ ће ,такође,
стићи из конкурсних средстава у сарадњи са Културнообразовним центром (КОЦ) из Чоке ( чија ће средства
бити утрошена на такмичарски део клуба) и Месне
заједнице (МЗ) из Санада.
Оно што је приоритет у санацији овог
терена и његових пратећих објеката јесте кров
и то његова потпуна реконструкција. У плану
је и изградња нових и надоградња постојећих
надстрешница за играче и службена лица;
изградња нове ограде око терена као и
изградња зидова на северној и јужној страни
игралишта и још много тога. Поред радова
планирана је и куповина целокупне спортске
опреме и спортских реквизита.
Сви садашњи челници ФК „Јадран“ су
некадашњи играчи овог клуба и отуда толика
воља и упорност. Заинтересованост младих
је велика. Планирано је да сениорски тим
почне са такмичењем на јесен ове године и
то у општинској фудбалској лиги Чока – Нови
Кнежевац.
Д.К.

Лепши стадион и резултати

грачи и руководство Фудбалског клуба „Чока“
узели су активно учешће у обнављању
трибина и ограде око игралишта на фудбалском
стадиону,
које
финансира
Покрајински
секретаријат за спорт и омладину. Нови шеф
стручног штаба чоканских фудбалера Ото
Пири, поред успешних спортских резултата,
које под његовим вођством постижу првотимци
на зеленом пољу,
показао се и као добар
предводник у акцији фарбања ограде око
игралишта. – Ово је као кондициони тренинг, каже Ото, не прекидајући да четкицом умоченом
у црвену боју премазује ограду и додаје да сви
играчи и руководиоци клуба треба да дају лични
допринос амбијенту на стадиону, јер ће онда и
такмичарски резултати бити бољи.
Н. Колунџија

Стручни штаб и фудбалери Чоке
у акцији фарбања ограде игралишта
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чоканска хроника — csókai krónika

Eredmények a nincstelenség ellenére

Ентузијазам падејских фудбалера траје 78 година

Спортским резултатима против немаштине

О

д оснивања Фудбалског клуба „Тиса“
у Падеју 1935. године, који се тада
звао „Падејац“, па до данас, када клуб
навршава 78 година постојања, красило га је другарство, слога играча, спортКупиће свима лопте
Пре одигравања првих утакмица
играчи ФК „Падејац“, ишли су по селу и
сакупљали прилоге који су се најчешће
огледали у пшеници. Њу су продавали
млинару да би купили фудбалске
лопте и опрему. После једна такве
акције, у којој су дале прилог од по два
килограма пшенице, нашле су се први
пут на утакмици и две снаше. Када су
виделе да сви играчи јуре за једном
лоптом, чврсто су решиле да организују
још једну сабирну акцију и да свака
да по 20 килограма пшенице, како би
сваки играч добио по једну лопту и да
више не јуре само за једном.

padéi Tisza labdarúgó egyesület 1935ben alakult Padé (Padejac) néven, tehát idén ünnepli fennállásának 78. évét. E
hosszú idő alatt a klubot a játékosok szoros barátsága, az összetartás, a sportszerűség jellemezte. Eredményeik messze túlhaladják azokat a lehetőségeket, amik adottak
számukra, hogy a „világ legfontosabb mellékes dolgával” foglalkozhassanak. A padéi labdarúgók
minden generációja ( talán dacból) bizonyította, hogy a pénztelenség ellenére tudással, szorgalommal, lelkesedéssel lehet
jó eredményeket
elérni. A csapat
több idényben is
az első helyen
végzett a CsókaPadé csapata 1955-ben
Törökkanizsa

– Последњи пут освојили смо наслов првака прошле фудбалске сезоне, 2011/2012, али као и пре тога, морали
смо да одустанемо од пласмана у Подручну фудбалску лигу Суботица, због беспарице и неадекватних услова на игралишту и свлачионицама који се траже за виши
степен такмичења – каже Халид Небија,
највећи ентузијаста и председник падејских

ско понашање и резултати који далеко
надмашују услове које имају за бављењем
„најважнијом споредном ствари на свету“. Као за инат, који није недостајао ни
једној генерацији падејских фудбалера,
немаштину су побеђивали као и спортске противнике, познавањем фудбалске
игре, вољом и жељом да покажу како и у
скромним условима и беспарици може да
се игра добар фудбал. Неколико локација
фудбалског игралишта око села, која су
сами изграђивали и никада нису довршени са пратећим објектима, неадекватне свлачионице и недостатак средстава, основни су разлози што клуб и ако је
у више наврата освајао шампионску титулу у Међуопштинској лиги Чока – Нови
Кнежевац, није одлазио у више степене
такмичења.

ФК Падејац из 1955. године

☐

фудбалера. Одмах уз
њега је и дугогодишњи
фудбалер „Тисе“, а
садашњи тренер свих
селекција Ференц Пинтер. И ако већ одавно
не живи у Падеју, већ
у Остојићеву, није му
тешко да долази у Падеј
и без накнаде, или уз
минималне трошкове
који се исплаћују само
ако „претекне“ пара у
клупској каси, тренира
првотимце и учи првим
фудбалским
корацима најмлађе чланове
клуба. За њима
Састав последње шампионске екипа
у одрицањима
За ФК Тису, која је освојила последњу
за просперитет
шампионску титулу, играли су: Бојан и Борис
фудбала у селу не заостају ни остаЂукић, Жељко Радић, Ференц Ленђел, Ендре
ли чланови и особље клуба, а изи Роберт Шили, Атила Липтаи, који је био и
голгетер лиге са 20 постигнутих голова. Затим, над свих су играчи. Оно што фудДанијел Раданов, Лоренц Мартоноши,
балере из Падеја посебно краси то
Шандор Тренка, Јожеф Кочиш, Данијел Ненадов, је фер-плеј. Од 2008. године па до
Александар Игњин, Вељко и Саша Терзин,
данас они су на крају сваког првенСаша Мојсин, Миленко Малетин и Губа Карољ, а ства проглашавани за најспортскију,
придружио им се и Балаж Ковач. Сви играчи су из
фер-плеј екипу.
села, поникли у клубу за који наступају.
Н. Колунџија

Успешно закључена година у падејском
одбојкашком клубу

Ж

енски одбојкашки клуб (ЖОК „Златица“) је
пре седам година основала група одважних родитеља. Ускоро су отпочели тренинзи, а
затим и утакмице, након регистрације играча.
Председник клуба, који савесно обавља своју
дужност пет година, је мл. Ретек Ђерђ. Клуб је
стекао популарност захваљујући свом раду и
веома разноврсном програму. Да би јачао спортски дух и заједништво, клуб сваке године иде
на пешачку туру по Фрушкој Гори, Међународни
Новогодишњи Одбојкашки Турнир у Новом Саду
(од 32 екипе, златна средина), „McDonalds“ турнир у Суботици, „Виторог“ турнир („Одбојка за све“) у Суботици, где
је једна од наше четири екипе освојила злато. Подмладак
је присутан и стиче искуство, а најмлађи су нам навијачи.
Девојке се већ седам година такмиче у II Војвођанској
лиги, група Север. Тренинзи почињу већ у августу да би
се адекватно припремили за јесење и пролећно првенство.
Од десет екипа у лиги заузимамо шесто место, а једина смо
екипа,такорећи, са села, што је похвално за девојке. Тренинзи се од септембра одржавају у фискултурној сали школе у три групе- први тим (регистровани играчи), подмладак
и најмлађи. Много улажемо у подмладак, јер је одлив играча велик приликом преласка у средње школе, због многих обавеза, тако да готово цео први тим чине основци. Са
чланством немамо проблема. Читаве генерације девојака
тренирају. Са девојчицама раде Томик Ана и Ленђел Ана,
а првом тиму помаже садашњи председник клуба Ромаков
Игор.

A

Sikeres évzárás a padéi röplabda klubban

A

szülők egy csoportja hét
évvel ezelőtt merész
lépésre szánta el magát,
megalapították a női röplabda klubot (ŽOK ZLATICA).
Mivel már korábban elkezdték a lányok az edzéseket,
igény mutatkozott a megmérettetésre is. Ehhez szükséges volt a klub és a játékosok bejegyzése. Elnökké ifj.
Retek Györgyöt választották, aki lelkiismeretesen vezette a klubot öt éven keresztül. Fáradságos munkájának köszönhetően igen színes a
klub éves programja. Közkedvelt a játékosok és a szülők
körében, hogy együtt veszünk részt évről-évre a Fruška
gora-i gyalogtúrán. Ezáltal is erősödik a csapatszellem
és az együvé tartozás érzése a játékosok körében. Minden évben igyekszünk a gyerekekkel egy-egy turniron is
részt venni. Újvidéken egy Nemzetközi Újévi Versenyen
(Međunarodni Novogodišnji Odbojkaški Turnir) vettünk
már kétszer részt, ahol harminckét csapatból a középmezőnyben végeztünk. Szabadkán, a főtéren megrendezett Mc Donald turniron szoktunk megmérettetni. Az idén
a május 25-én megtartott III. Vitorog röplabdaturnirra neveztünk be szintén Szabadkán. Négy csapattal vettünk
részt a versenyen, melynek mottója: „Röplabda mindenkinek” (Odbojka za sve). Az egyik csapatnak sikerült az
aranyérmet kiharcolnia. Az utánpótlást biztosító csapatainknak is tanulságos volt a torna. A kicsiket is elvittük magunkkal, hogy legyen szurkolótáborunk. Ezen kívül megОпштина Чока
Csóka Község
ул. Потиска 20 – Tisza mente u. 20.
Tel./Fax: (0230) 71-000, 71-175
kiadó:
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Labdát mindenkinek
Kezdetben Padé labdarúgói a mérkőzések
előtt a falut járva adományokat gyűjtöttek.
Legtöbb helyen néhány kiló búzát kaptak,
azt eladták a molnárnak, és a pénzen labdát
és felszerelést vettek. Egyik mérkőzésükön
megjelent két asszonyság is, akik
előzőleg két-két kiló búzát adományoztak
a csapatnak. Csodálkozva látták, hogy
mennyien futnak egyetlen labda után.
Elhatározták, hogy szerveznek egy újabb
gyűjtési akciót, ők maguk egyenként 20-20
kg búzát adnak, hogy vehessenek minden
játékosnak labdát, ne kelljen nekik az az egy
után rohanni.

– Legutóbb a 2011/2012-es idényben
szereztük meg a bajnoki címet, de nem indulhattunk a Szabadkai ligában, mert sem
a pálya, sem a melléképületek nem felelnek
meg az elvárásoknak, és pénzünk sincs –
mondja Halid Nebija, a klub elnöke.
Az elnök mellett az egyesület másik lelkes támasza a sok éven át itt játszó Pintér
Ferenc. Ő Tiszaszentmiklóson él, mégis elvállalta az edzői feladatokat, szinte ingyen. Az
egyesület minden korosztályának ő az edzője, a kezdőktől az első
csapatig, de pénz ezért
a munkáért csak ritkán
jut neki. A padéi labdarúgásért hasonlóan önfeláldozó munkát végez
az egyesület minden
tagja és a játékosok is.
A klub a játékosok
sportszerűségére
is
büszke, hiszen 2008
óta minden idény végén ez a csapat bizonyult a legsportszeФК „Тиса“ прваци ОФЛ 2011/2012. године
rűbbnek.
A Tisza 2011/2012-es bajnokcsapata
N.Kolundžija
községközi ligában, de
A bajnokcsapat
nem megfelelő öltözők
A padéi Tisza bajnokcsapatának tagjai: Bojan és Boris Đukić,
és egyéb hiányosságok,
Željko Radić, Lengyel Ferenc, Süli Endre és Róbert,
meg a szükséges pénzLiptai Attila (a liga gólkirálya 20 góllal), Danijel Radanov,
eszközök hiánya miMartonosi Lorenc, Trenka Sándor, Kocsis József,
att nem tudták vállalni a Danijel Nenadov, Aleksandar Ignjin, Veljko és Saša Terzin, Saša
Mojsin, Milenko Maletin, Guba Károly és Kovács Balázs.
szereplést a magasabb
Mindannyian falubeliek, a klub saját nevelésű játékosai.
versenyfokozatban.

издавач:

билтен општине чок а

78 éve tart a padéi labdarúgók lelkesedése

e-mail:
cokanskahronika@gmail.com

láthatták, ha szorgalmasan edzenek, milyen versenyek
várnak rájuk is. Ezután közösen fagyiztunk, és ellátogattunk a Palicsi Állatkertbe.
A II. Vajdasági Liga északi csoportjában versenyeznek a lányok immár hét éve. Az edzéseket az első csapattal már augusztusban elkezdjük, hogy felkészülten
kezdhessék el a bajnokságot. Ez két fordulóból, egy őszi
és egy tavaszi körből áll. A Ligánkban ebben az évadban tíz csapatból a hatodik helyen végeztünk. Amen�nyiben figyelembe vesszük, hogy egyetlen csapat sincs
rajtunk kívül, amely falusi és nem városi, akkor elmondhatjuk, hogy dicséretes eredményt értek el a lányok. Az
edzéseket szeptembertől az iskola tornatermében tartjuk. Három korosztályba soroljuk a lányokat. Az első csapat a bejegyzett játékosokból áll. A második csoportban azok a lányok edzenek, akik az utánpótlást fogják
biztosítani. A harmadik csoportba járnak a röplabdával
most ismerkedő gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk az
utánpótlásnevelésre, mert a középiskola elkezdésével
elveszítjük évről-évre a gyerekeket. Az utazás, a tanulás és a bentlakás ellehetetleníti az edzést és a mérkőzéseken való részvételt. Így folyamatosan fiatalodik az
első csapat, mivel elmaradnak a középiskolások és az
egyetemisták. Szinte az egész első csapat általános iskolásokból áll. A gyermekek létszámának csökkenését a
klub létszáma még egyelőre nem sínylette meg. Ez annak tudható be, hogy egy-egy generációból szinte minden lány eljár rendszeresen az edzésekre. A kislányokkal Tomik Anna és Lengyel Anna foglalkozott, míg az első
csapattal való munkába a klub jelenlegi elnöke Romakov
Igor is besegített.
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