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Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson

Május 26-án Tiszaszentmiklóson a Nagyberuházási
Igazgatóság igazgatója Neboljša Malenković a csókai önkormányzat képviselői megtekintették a napokban kezdődött útfelújítási munkálatokat. Az igazgató
kifejezte reményét, hogy az infrastruktúra minőségének a javításával kedvezőbb gazdasági körülményeket
tudunk teremteni és remélhetőleg a fiatalok elvándorlása is lassítható a vidéki településekről.
Csóka község elnöke Balázs Ferenc az útfelújítással kapcsolatban elmondta, hogy Tiszaszentmiklóson
az elkövetkező két hétben összesen négy utcában végzi el a Vojput az aszfaltozást két kilométer hosszúságban. A rázós macskaköves utat korszerű sima aszfaltburkolattal látják el. A 17 millió dinár értékű munkálatokat teljes egészében a Nagyberuházási Igazgatóság
finanszírozza. A csókai önkormányzat idén útfelújításokat tervez még Padén és Hódegyházán is.
Csóka község Építkezési Igazgatóságának igazgatója, Boris Ilić kijelentette, hogy Tiszaszentmiklós
utcáin az utak aszfaltozása csupán az úthálózat felújításának kezdete Csóka község területén. Csóka község az Igazgatóságon keresztül tervezi, hogy a község minden falvában legalább egy utcát aszfaltozni
fog. Az eszközök legnagyobb része Vajdaság AT
Nagyberuházási Igazgatóságának eszközeiből származik, de eszközöket biztosítottunk Szerbia nafta-

Új mentőautó a betegek
kényelmesebb szállítására

iparából valamint Csóka község költségvetéséből. A
Nagyberuházási Igazgatóság fedezi Padén a Partizán
utcában és Hódegyházán a Proletár utcában az úttest
javítását. A NIS Egyházaskéren pénzelni fogja azon
helyi jellegű utak szanálását, melyeket a lelőhelytől,
a nyers nafta elszállítására használnak, míg a község
az Igazgatóságon keresztül viseli az utak javításának
költségeit Szanádon – jelentette ki Boris Ilić.
GJ

Csóka község új járművet vásárolt az Egészségháznak

2015. június

Асфалтни путеви
уместо турске калдрме
у четири улице

Управа за капитална улагања Покрајинске владе
гради путеве у Остојићеву

Без улагања у инфраструктуру војвођанских села нема
равномерног развоја АПВ и нема останка ни опстанка младих у селу. Због тога је Покрајинска влада, путем Управе
за капитална улагања уложила 17 милиона динара управо
у Остојићево у развој путне инфраструктуре, – изјавио је Небојша Маленковић, директор Управе за капитална
улагања АПВ, на отварању радова на
санацији саобраћајница у овом селу.
Захваљујући овим средствима изградиће се преко два километра асфалтних путева у улицама Ослобођења,
Доситејева, Словачка и Обилићева.
– Ми из војвођанског села данас започињемо нови инвестициони талас у
Војводини. Биће пуно радилишта у војвођанским општинама и селима. Идеја
је да се подигне инфраструктура, да
се побољша квалитет живота и пошаље врло јасна порука да вреди остати
у војвођанском селу, у коме стварамо
амбијент достојан човека у 21. веку, –
рекао је Небојша Маленковић.
Наставак на 2. страни

Санитет за удобнији
превоз болесника

Општина Чока купила ново возило
Дому здравља

Csóka község elnöke, Balázs Ferenc átadta az új mentőautó
Председник Општине Чока Ференц Балаж уруkulcsait az Egészségház igazgatónőjének Dr. Tóth Barna Elvi- чио је кључеве новог санитетског возила директорки
rának, melyre a helyi költségvetésből 2,5 millió dinárt válasz- Дома здравља др Елвири Тот Барна, за које је из лоtottak ki. Az átadást követő szerény ünnepségen az igazgatónő калног буџета издвојено око 2,5 милиона динара. На
megköszönte az értékes támogatást. Az Egészségház és a helyi скромној свечаности директорка Елвира Тот Барна
önkormányzat közötti jó együttműködést kiemelve emlékeztetett захвалила се на вредној донацији. Истакнувши добру
сарадњу између Дома здравља и Локалне самоуa helyi hatalom eddigi segítségére, melynek köszönve hatéko- праве, подсетила је на претходне донације локалних
nyabb egészségügyi védelmet tudnak biztosítani a lakosoknak.
власти, захваљујући којима је омогућена ефикаснија
– Az új járművet a súlyos betegek szállítására fogjuk hasz- здравствена заштита становника.
– Нови аутомобил ће се користити за превоз теnálni. A korszerűen felszerelt járműnek köszönhetően a belgrádi, a kamenicai és az ország területén más helységekben lévő шких болесника са територије општине Чока, а захваљујући савременој опреми која је уграђена у њему,
egészségügyi központokba történő, több órát is igénylő utazást вишесатно путовање до здравствених центара у
a betegek nagyobb biztonságban tölthetik, és könnyebben el Београду, Сремској Каменици и других здравствених
tudják viselni – mondta Dr. Tóth Barna Elvira.
установа у земљи, наши пацијенти ће безбедније и
A községi elnök, Balázs Ferenc elmondta, hogy a helyi ön- лакше подносити, – рекла је др Елвира Тот Барна.
Председник општине Чока Ференц Балаж каже да
kormányzat és az Egészségház közötti együttműködés megfeје сарадња између Локалне самоуправе и Дома здраlelő szinten van, és ebben kulcsfontosságú tényező a pénzügyi
вља на добром нивоу, а да су кључни ограничавајући
korlátok közötti megegyezés.
фактори финансијски моменти.
– Arra törekszünk, hogy az egészségügyi dolgozók égető
– Трудимо се да изађемо у сусрет у решавању горуproblémáinak megoldásában megegyezésre jussunk. Az utób- ћих проблема здравствених радника. У последње три до
четири године, сваке гоbi három-négy évben évente
дине смо успели да обезbiztosítani tudtunk egy-egy
бедимо по једно возило
járművet a géppark felújításáза обнову возног парка,
hoz, és remélem ezt a jövőben
а надам се да ћемо ову
is folytatni tudjuk. Ezen kívül
праксу наставити и убудуће. Мимо возила, Локалa helyi önkormányzat beна самоуправа укључује
kapcsolódik az egészségügyi
се и у решавање других
dolgozók egyéb, halogatást
проблема здравствених
nem tűrő problémáinak megрадника, која не трпе
oldásába is. Az önkormányодлагања, а Дом здравља
zat ezután is partnere lesz
ће у Локалној самоуправи увек имати партнера
az Egészségháznak, annak
у решавању проблема,
problémáinak megoldásában
у циљу што боље здравazért, hogy a község lakossáствене заштите житеља
ga minél jobb egészségügyi
наше општине, – изјавио
Az új jármű kulcsainak átadása
ellátásban részesülhessen –
је Ференц Балаж.
Предаја кључева новог возила
Н. Колунџија
jelentette ki Balázs Ferenc.

Minden háztartás
kap szemeteskukát

Május 20-án Csókára látogatott Dobai János,
tartományi környezetvédelmi, városrendezési,
építésügyi titkárhelyettes, akit a községházán
Balázs Ferenc községi elnök és munkatársai
fogadtak. Az önkormányzat és a tartományi titkárság között évek óta sikeres együttműködés
folyik, már eddig is több sikeres pályázatot nyert
Csóka község. Az önkormányzat a környezetvédelmi titkárság pályázatán legutóbb 480 000 dináros támogatást nyert, az erről szóló szerződést
Dobai János és Balázs Ferenc látta el kézjegyével.

A tartományi forrásokból jóváhagyott közel félmillió dinárt a községi költségvetésből egymillió
dinárral megtoldva újabb 650 darab 120 literes
szemeteskuka vásárlására nyílik lehetőség az év
végéig. Amint azt a község polgármestere kihangsúlyozta az újabb környezetvédelmi szempontból jelentős beruházásnak köszönhetően
Hódegyháza, Feketetó, Kanizsamonostor és
Egyházaskér miden háztartása kaphat szemeteskukát. Az új szemetes kukák alkalmazásával
szervezik meg a háztartási hulladék begyűjtését
és elszállítását. Ónodi Ibolyka, a Csóka Kommunális Közvállalat igazgatója kiemelte, hogy a
több mint hatszáz kuka beszerzésével a község
minden háztartásából egyformán el tudják szállítani a szemetet, ami jelentős előrelépést jelent
az illegális hulladéklerakók felszámolása terén.
GJ
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Асфалтни путеви
уместо турске калдрме
у четири улице

Управа за капитална улагања Покрајинске владе
гради путеве у Остојићеву

Наставак са 1. стране

Небојша Маленковић
је изјавио да ће радови, које грађани села
у чоканској општини
ишчекују више деценија, бити готови за
10 дана, а да је посао добила домаћа
компанија, чиме ће се
поред изградње инфраструктуре, запослити и наши људи.
Према његовим речима Управа за капитална улагања АП
Војводине за инфраструктуру у 45 војвођанских општина
је издвојила 1,2 милијарде динара, а на територији општине Чока радови ће се наставити на санацији саобраћајница у Падеју и Јазову.
Председник општине Чока Ференц Балаж каже да је ова
инвестиција изузетно важна и да је то само почетак обимних
радова на инфраструктури у овој неразвијеној општини.
– Општина је путем конкурса обезбедила 33 милиона
динара за санацију саобраћајница у Падеју и Јазову, а поред средстава Управе за капитална улагања, издвојена су
и властита средства из буџета општине и других извора.
Директор Дирекције за изградњу општине Чока Борис Илић изјавио је да је асфалтирање уличних путева у
Остојићеву само почетак санације путне инфраструктуре
на територији општине Чока.
– Oпштина Чока преко Дирекције планира да у сваком
нашем селу, бар по једна улица буде асфалтирана. Највећи део средстава је из Управе за капитална улагања
АП Војводине, а поред тога обезбеђена су средства и од
Нафтне индустрије Србије и властита средства из буџета
Општине Чока. Управа за капитална улагања финансира
санацију коловоза у Партизанској улици у Падеју и Пролетерска у Јазову. НИС ће у Врбици финансирати санацију
локалних путева које користе за транспорт сирове нафте
из бушотина, а општина ће путем дирекције сносити трошкове санације путева у Санаду, – изјавио је Борис Илић.
Н. Колунџија

Канте за комунални отпад
за сва села

Пројектом „Сачувајмо нашу средину – користимо канте
за комунални отпад“, са којим је општина Чока конкурисала код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обезбеђен je део
средстава за набавку пластичних канти за смеће за преостала села на територији општине, која до сада нису била
обухваћена организованим одношењем смећа. Набавиће
се нових 650 канти запремине 120 литара, од којих ће домаћинства у Јазову добити 300, Врбица 120, Црна Бара
180 и Банатски Моноштор 50 комада. Уговор којим се ресорни Секретаријат обавезује да ће бити суфинансијер са
износом од 480 хиљада динара за ове намене, потписали
су Јанош Добаи, помоћник секретара и председник општине Чока Ференц Балаж.
– Општина Чока ће за куповину канти из властитих
средстава обезбедити преостали износ до 1,5 милиона
динара, колико коштају канте, чиме обезбеђујемо за сва
домаћинства на територији општине бесплатне канте за
комунални отпад, – изјавио је Ференц Балаж.
Он је подсетио да је општина пре две године чоканским
комуналцима обезбедила ново возило за прикупљање
отпада и канте за домаћинства у МЗ Чока. Прошле године су организованим изношењем смећа обухваћени
Падеј, Остојићево и Санад, за које су канте такође обезбеђене делом из локалног буџета, а делом од ресорног
секретаријата, а најновијом набавком овом услугом биће
обухваћена сва села на територији општине. Он каже да
се са овим неће стати, јер једно возило није довољно
да радници ЈКП „Чока“ ове послове ваљано обављају на
територији целе општине.
– Очекујем да у оквиру Регионалне депоније дођемо до
још једног оваквог возила, – изјавио је председник Балаж.
Јанош Добаи каже да се овим средствима, из скромног буџета секретаријата, подржавају напори Локалне
самоуправе да сачува и заштити животну средину.
– Секретаријат је расписао конкурс за расподелу
16,1 милиона динара, што је недовољно да се задовоље
потребе у свим општинама. Чока је успешно започела
овај пројекат прошле године, па смо сматрали да треба
да наставимо да помажемо, јер је у питању значајан посао на решавању проблема изношења смећа и његовог
депоновања. Ово је један корак ка увођењу Регионалне
депоније, која треба да заживи за две године и којом ће
се решити ово питање, – изјавио је Јанош Добаи.
Директорка ЈКП „Чока“ Ибољка Оноди верује да ће
организовано изношење смећа из Јазова, Врбице, Црне
Баре и Банатског Моноштора започети до краја године, а
пре тога је потребно расписати јавну набавку за куповину
канти и дистрибуирати их домаћинствима.
Н. Колунџија

јун 2015.

Школе опстају упркос све мањем броју деце

Покрајински секретар за образовање Михаљ Њилаш разговарао са просветарима Чоке
Потпредседник Покрајинске владе и Покрајин- образовања, где нема конкуренције међу школама,
ски секретар за образовање Михаљ Њилаш по- битно је обезбедити услове за очување постојећих
сетио је Општину Чока, где је у присуству пред- одељења и школа без обзира на број деце, јер рачунаседника општине Ференца Балажа разговарао са мо да ће се ситуација побољшати. Ако се укине одедиректорима школа, предшколске установе и Кул- љење у малом селу, доводи се у питање постојање
турно-образовног центра. Говорећи о сарадњи се- целе школе и села и тешко је све то вратити. Демокретаријата са чоканским образовним установама он графском и економском политиком треба стати на пут
каже да је она на високом нивоу.
процесу одлажења младих из села, – каже Њилаш.
Када су у питању средње школе, пре– Институције образовама његовим речима, ту је присутна и те
ња и сама општина добро
каква конкуренција већ код уписа.
аплицирају и прате конкурсе
– Долази до одређених миграција из
у покрајини. Уверили смо се
мањих у већа места, зависно од профида се базирају на стварним
ла, да ли су атрактивни, да ли је школа
потребама, а са тим циљем
реномирана или не. Инсистирамо да се
обишао сам Хемијско-препази на одређивање профила према
храмбену средњу школу у
потребама привреде. Ми дајемо преЧоки и Основну школу „Др
длог и доносимо одлуку, али она није
Тихомир Остојић“ у Остојиконачна него се шаље надлежном мићеву, – рекао је Њилаш.
нистарству које даје сагласност. Као и
Говорећи о гашењу одепретходних и ове године дошло је до
љења и школа у Војводини,
разлике у жељама, што изискује додатзбог све мањег броја деце
не напоре да се ипак отворе тражена
и улогу Покрајинског секреодељења. Циљ је, поготово у малим
таријата у том одлучивању,
Ференц Балаж и Михаљ Њилаш
срединама где живе припадници нациМихаљ Њилаш каже да је то
оналних мањина, да тај број остане или да се повећа
један од највећих проблема у друштву и образовању.
– Имамо делимичну надлежност у овој области, по- на неки начин, – изјавио је Михаљ Њилаш.
Председник општине Ференц Балаж каже да су
готово што се тиче образовања на језицима припадника националних мањина у Војводини. Ту ми, у сарад- овакви непосредни контакти врло значајни и знатно
њи са Мађарским националним саветом, одобравамо више доприносе решавању одређених проблема.
– Трудимо се да у сарадњи са надлежним секреодељења која броје мање од 15 ученика. Код основног
таријатом директно или индиректно доУ Чоки остају одељења
принесемо побољшању рада образовних
У Хемијско-прехрамбеној средњој школи у Чоки је расписан установа и институција, што се видело код
конкурс за исти број одељења као у прошлој школској години. Два адаптације фискултурне сале и школе у
одељења за техничаре заштите животне средине, на српском и Чоки и Црној Бари и код опремања осталих
мађарском језику и једно трогодишње за фризере на мађарском установа помагалима, – изјавио је председнаставном језику. То је прихваћено у министарству, као и предлози
ник општине Чока.
за све средње школе у Потисју, – изјавио је Михаљ Њилаш.
Н. Колунџија

Oktatási eszköztámogatást kapnak az iskolák

A csókai iskolákban járt Nyilas Mihály tartomány oktatási titkár – Kétnyelvűre az utcanévtáblákat
Május 21-én az önkormányzat vendége volt Nyilas
– Áttekintettük az elvárásokat és gondokat, amelyek
Mihály, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási közös erővel megoldhatók. A terepen látottak és hallottak
és nemzeti kisebbségi titkár és munkatársai. A vendége- alapján teljesebb képet kaptunk az iskolákban uralkodó
ket fogadta Balázs Ferenc polgármester, majd az iskolák helyzetről, az intézményvezetők elvárásairól. Ellátogatés az óvoda igazgatóival megvitatták az oktatás minősé- tunk a Vegyészeti és Élelmiszeripari Középiskolába, vagét érintő aktuális kérdéseket.
lamint a tiszaszentmiklósi ál– Önkormányzatunk az elmúlt évektalános iskolába. Elsősorban a
ben számos beruházást, fejlesztéseket
titkárságunkhoz a csókai közeszközölt az óvodától a középiskoláig.
ségből beérkezett támogatási
A községi költségvetésből igyekszünk
pályázatokat néztük át. Az okbiztosítani az oktatási intézmények
tatási felszerelés beszerzésére
működtetéséhez és az anyagi kiadások
kiírt tartományi pályázatra a
fedezéséhez szükséges pénzt. Az elközépiskola és két általános ismúlt években önerőből és tartományi
kola jelentkezett. Mind a három
Nyilas Mihály a középiskolába is ellátogatott
támogatással sikerült jelentősebb berupályázat beadását kellő alaházásokat végezni. Az iskolák felszerelésére külön figyel- possággal megindokolták, ezért a titkárságunk támogatni
met fordítottunk, gépjárműveket vásároltunk minden okta- fogja, hogy a kért anyagi segítség célba érjen, és ezzel is
tási intézmény részére. Sikerült felújítani a csókai általános tovább javítsuk az oktatás minőségét. A középiskola a veiskola tornatermét és több tantermet. Feketetón felújítottuk gyészeti laboratórium és a fodrászkabinet bővítését célozta
a helyi iskolát. Például a padéi általános iskolában felmerült meg. Az egyik általános iskola az elhasználódott bútorzat
fűtési gondok szanálására soron kívül egymillió dinárt köl- egy részének a cseréjére kért támogatást, míg a másik iskotöttünk. A község területén fizetjük az általános és újabban lában sportfelszerelést szeretnének beszerezni.
A kisebbségek hivatalos nyelvhasználata kapcsán a
a középiskolások utazási költségeit is. A más községekben
tanuló középiskolások útiköltségeinek egyharmadát is fede- kétnyelvűséggel, illetve az anyanyelv hivatalos használatával nincs különösebb gond. Szükségét látjuk még az
zi az önkormányzat – mondta Balázs Ferenc.
– A csókai találkozó legfontosabb része volt az iskolák utcanév táblák két nyelven történő kiírásának a folytatáés az önkormányzat vezetőivel való személyes találkozó sát – mondta Nyilas Mihály, tartományi oktatási titkár a
– hangsúlyozta Nyilas Mihály.
Csókán tett látogatás alkalmával.
GJ

Готови радови на Омладинском дому у Остојићеву

Радови на санацији Омладинског дома у Остојићеву, које су финансирали Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Општина
Чока, започети почетком маја, завршени су крајем истог месеца.

Да подсетимо, нашој Општини
овај пројекат у износу од 230.000
динара одобрен је крајем марта.
Пројекат под називом „Лепши кутак
за омладину“ односио се на санацију пода у Омладинском дому који је
био у лошем стању и за циљ
је имао побољшање услова за
рад сеоске и школске омладине и културно-уметничких друштава који ту салу користе за
своје активности.
Председник општине Чока
Ференц Балаж изјавио је да
му је драго да се постепено,
из године у годину, са скромним средствима, увек нешто
додаје за улепшавање овог
дома и да се нада да ће тај
тренд бити настављен и убудуће и да ће се ова установа
Представници Локалне самоуправе
у обиласку радова на Омладинском дому средити до краја.

Координаторка пројекта, чланица Општинског већа задужена
за образовање, спорт и омладину
Мелинда Шеган изјавила је: „2013.
смо започели радове на нашем
Омладинском дому које је тада
финансирало Министарство за регионални развој и локалне самоуправе, када смо урадили санацију
и адаптацију једног дела просторија. Сада ми је драго да смо успели да наставимо са побољшањем
услова за омладину и остале становнике нашег села уз помоћ средстава Покрајинског секретаријата,
Општине Чока и Месне заједнице
Остојићево“. Након што су постављене нове керамичке плочице,
Месна заједница Остојићево финансирала је и кречење ове просторије, као и спољашње фасаде.
И. Кертес

2015. június

XXIV Седница Скупштине Општине Чока

XXIV Седница Скупштине Општине (СО) Чока
одржана је 14. маја у малој сали општине Чока. На
овој седници гласало се о 23 тачке дневног реда.
Након усвaјања записника са претходне седнице, изгласан је Предлог Одлуке о правима на
финансијску подршку породице са децом. Ова
oдлука подразумева право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете, право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у Новој
години, право на помоћ за ђаке прваке и право
на поклон за ученике носиоце Вукове
дипломе за основно образовање. Наиме, ученици носиоци Вукове дипломе ће и ове године добити ваучер у
вредности од 5.000 динара за куповину робе у спортској продавници.
На седници је такође усвојен Предлог Одлуке о висини учешћа општине Чока у обезбеђивању средстава
за превоз ученика средњих школа.
Општина Чока ће од ове године покрити 100% трошкове превоза за све
ученике са пребивалиштем на територији наше општине који буду похађали наставу у Хемијско-прехрамбеној
средњој школи Чока. За све ученике
из наше општине који похађају школе
ван општине Чока, Локална самоуправа покриваће 30% од цене месечне карте.
Изгласани су и Предлози Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности
пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама примењује и о изради Плана детаљне
регулације локације постројења за пречишћавање отпадних вода у Санаду које је поднело ЈП
Дирекција за изградњу општине Чока. Према
наредној изгласаној Одлуци коју је одборницима
предочио и начелник Општинске управе Роланд
Јанковић, Одељењу за привреду, пољопривреду,
развој, урбанизам и стамбено-комуналне делатности, мења се назив у Одељење за привреду,
пољопривреду, развој, урбанизам и грађевинске
послове – спровођење, обједињење процедуре
и стамбено-комуналне делатности. У складу са
Законом о планирању и изградњи дошло је и до
допуне у опису послова овог одељења.

Усвојени су и Предлог Локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму у реадмисији у општини Чока
2015-2017, Годишњи извештај о
раду Центра за социјални рад за
општину Чока за 2014. и Програма
рада са финансијским планом овог
центра за 2015. годину.

Csóka község
képviselő-testületének XXIV. ülése

Csóka község képviselő-testületének
XXIV. ülését május 14-én a közigazgatási
hivatal kistermében tartották, melyen 23
napirendi pont szerepelt.
Miután elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét, kiszavazták a gyermekes
családok pénzügyi támogatására vonatkozó jogokról szóló határozatjavaslatot, melybe beletartozik
az elsőszülött gyermeknek és az
újév elsőszülött babájának járó
egyszeri segély, és az általános
iskolában Vuk-diplomát szerzett
diákok ajándékára vonatkozó jog
is. Emellett meghozták a községnek, a középiskolások szállításában való részvételének összegéről szóló határozatot, melybe belefoglalták, hogy a község területéről a Vegyészeti-Élelmiszeri
Középiskolába járóknak 100%ban, míg a községen kívüli középiskolákba járóknak 30%-ban
fedezik a hónapos jegy árát.
Határozat-javaslatot szavaztak ki a
szolgáltatás-nyújtásra vonatkozó kizárólagos jog odaítéléséről, valamint
Szanádon a szennyvíz tisztító berendezés
lokációja részletes elrendezési tervének
kidolgozásáról. Ez után a községi köz-

Такође су изгласани и Извештаји о раду за 2014. годину Културно-образовног центра Чока,
„Регионалне депоније“ Д.О.О. Суботица, Општинске управе Чока и
ЈП Дирекције за изградњу општине
Чока. Усвојен је нови Програм пословања „Регионалне депоније“ за
ову годину, као и Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
у 2014.
На крају седнице одборници су подржали и Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа
Чока, предлог одлуке о месечним накнадама за
Надзорни одбор овог предузећа, као и накнадама Надзорног одбора ЈП Дирекције за изградњу
општине. Усвојени су и предлози о разрешењу и
именовању чланова Управног и Надзорног одбора
И. Кертес
КОЦ Чока.

За верске заједнице два милиона динара

Председник општине Чока, Ференц Балаж,
потписао је уговоре са представницима четири
верске заједнице са територије општине Чока
око реализације петнаест пројеката са којима су
конкурисале за доделу средстава у овој години.
– Ово није први пут да потписујемо уговоре и
праксу да општина помаже све црквене заједнице на територији општине наставићемо и даље,
– рекао је Балаж.
Он је објаснио да је свота новца која се додељује по конкурсу остала иста јер је ограничена
на прошлогодишњем нивоу.
– Укупна вредност 15 пројеката износи 6,5 милиона динара, од општине је тражено 3,7 милиона, а располагали смо, као што сам рекао са 2
милиона, колико је и додељено. Драго ми је да
уопште можемо помоћи, јер су све црквене заједнице средства намениле за грађевинске радове
на верским објектима. Општина ће, поред овога и
даље помагати око обележавања значајних датума и празника свих верских заједница, као што је
то и до сада чинила, – изјавио је Ференц Балаж.
На конкурсу су учествовале Српске православне црквене општине Чоке, Падеја, Остојићева, Санада и Црне Баре, Римокатоличке црквене

A tiszaszentmiklósi
Ifjúsági Otthon felújítása
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Befejeződtek a tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthon
felújításának májusra tervezett munkálatai. A 230.000
dinár költségvetésű, Szebb sarkot a fiataloknak elnevezésű projekt keretében most a terem padlózatát cserélték le. A projektet a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság és Csóka község támogatja, célja, hogy jobb
feltételeket biztosítsanak a falusi és a tanuló ifjúság,
valamint a művelődési egyesületek számára.
Csóka község polgármestere, Balázs Ferenc örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat évről évre, ha
szerény eszközökkel is, de segíteni tudja a felújítást.
A projekt koordinátora, Melinda Šegan elmondta,
hogy az Otthon renoválását 2013-ban kezdték az épület egy részének rendbetételével. Idén a tönkrement
padlózatot cserélték le kerámialapokra, utána befestették a termet és az épület homlokzatát is.
A napokban az önkormányzat képviselői megtekintik az Ifjúsági Otthonon végzett munkálatokat.
Kertész I.

општине из Чоке, Врбице, Санада, Црне Баре,
Падеја, Остојићева, Јазова и Банатског Моноштора, Словачка евангелистичка црквена општина и
Хришћанска адвентистичка црква из Остојићева.
Н. Колунџија

igazgatás vezetője előterjesztette, hogy
az egyik ügyosztály neve megváltozott,
éspedig: Gazdasági, mezőgazdasági,
fejlesztési, városrendezési és építkezési
teendők egységesítése és lakásügyi-kommunális tevékenységek ügyosztálya, de
a törvénnyel összhangban az ügyosztály
teendőinek leírását is kiegészítették. Elfogadták a Helyi akcióterv 2015–2017-es
évre szóló javaslatát, a Szociális Munkaügyi Központ 2014-es évi munkajelentését, valamint a 2015-ös évre szóló
munka- és pénzügyi tervét. Elfogadták a
Művelődési és Oktatási Központ, a szabadkai Regionális depónia Kft, a községi közigazgatás valamint Csóka község
Építkezési Igazgatóság KV 2014-es évi
munkajelentését. A Regionális depónia új
ügyviteli programját, de a környezetvédelmi költségvetési alap eszközeinek felhasználásáról szóló 2014-es évi jelentést
is elfogadták.
A tanácsnokok támogatták a Csóka
KKV ügyviteli jelentését, valamint két
közvállalatunk felügyelő bizottsága tagjainak térítményéről szóló határozatjavaslatot. A MOK igazgató és felügyelő
bizottsága tagjainak felmentéséről és kinevezéséről szóló végzésjavaslatokat is
Kertész I.
elfogadták.

Lovas nemzet vagyunk!
Csóka község elnöke, Balázs Ferenc önkormányzati irodájában
fogadta a lovast, a padéi Jenei Norbertet és a ló gazdáját az ugyancsak
padéi Sövényházi Lászlót, akik Zobnaticán, a III. Vajdasági Vágtán,
a Budapesti Nemzeti Vágta előfutamán képviselték Csókát.
Balázs Ferenc gratulált a csapatnak, és mint mondta, büszkeséggel
tölti el, hogy ez a kiváló kettős képviselte Csókát, községünket
a vágtán, és mindezt tették a lovak és a lovas sport iránti odaadó
szeretetből. Erről bárki meggyőződhet, aki fültanúja László és
Norbert beszámolójának, akik mindketten rajongással beszélnek
ezekről a méltóságteljes állatokról.
Norbert már gyerekkora óta lovagol. Idén másodszor próbált
szerencsét. Ezúttal az Iza nevű nyolcéves kancával futott, és mint
mondja, nagyon jól érezte magát, ismét sok hasznos tapasztalattal
lett gazdagabb. Már tervezik a jövő évi futamot. Sövényházi László
lovak iránti szeretete gyerekkora óta töretlen. Jövőre több lovat is
szeretne indítani a vágtán. Mivel kisebb termetű lovai is vannak,
szeretne közülük egyet benevezni a kishuszárvágtára, ehhez csupán
egy lelkes ifjú lovasra van szükség. Tehát, aki kipróbálná magát
ebben az ősi nemzeti sportban, elmúlt már 10, de még nem töltötte be
a 16. életévét, bátran jelentkezzen Lászlónál, aki szívesen felkészíti
a nemes küzdelemre.
H.N.

Потписивање уговора
са представницима верских заједница

A szerződések aláírása az egyházak képviselőivel

Kétmillió
a vallási közösségeknek

Balázs Ferenc, Csóka község elnöke szerződést
írt alá a községi pályázatra jelentkező négy vallási
közösség képviselőivel 15 projekt támogatásáról.
– Az önkormányzat eddig is, és ezentúl is támogatja a vallási közösségeket. A 15 projekt összértéke 6,5 millió dinár, a községtől 3,7 millió támogatást kértek, mi sajnos csak kétmilliót tudunk adni.
Örülök annak, hogy legalább valamennyit tudunk
segíteni. Minden közösség az épületeik javítására
kérte a pénzt. Ez mellett a község továbbra is támogatja az egyházakat jeles napjaik megünneplésében
– mondta az elnök.
A pályázaton Csóka, Padé, Tiszaszentmiklós,
Szanád és Feketetó szerb pravoszláv egyházközségei, Csóka, Egyházaskér, Szanád, Feketetó, Padé,
Tiszaszentmiklós, Hódegyháza és Kanizsamonostor
római katolikus egyházközségei, valamint a
tiszaszentmiklósi szlovák evangélikus egyház és keresztény adventista egyház nyert támogatást.
N. Kolundžija

Balázs Ferenc, Sövényházi László, Jenei Norbert, Törtei János
Балаж Ференц, Шевењхази Ласло, Јенеи Норберт, Тертeи Јанош

Љубитељи коња

Ференц Балаж, председник општине Чока, примио је у својој
канцеларији коњушара Јенеи Норберта из Падеја и Шевењхази
Ласла, власника коња, који су на „Војвођанском галопу“, трећем
по реду, на Зобнатици и „Националном галопу“ у Будимпешти
представљали Чоку.
Балаж Ференц је честитао екипи, поносан што је овакав двојац
представљао Чоку, нашу општину, а све то захваљујући љубави према коњима и коњарству. Норберт јаше од детињства. Ове
године је јахао на кобили по имену Иза и већ планира учешће
следеће године. Ласлова љубав према коњима датира од детињства. Следеће године би волео да учествује са више коња.
Такође, волео би да се опроба и у јуниорском галопу, само му
недостаје млади јахач. Уколико је неко заинтересован, има више
од 10, а није напунио 16 година, нека се храбро јави Ласлу, који
ће га радо припремити.
Х.Н.

4

јун 2015.

чоканска хроника — csókai krónika
„Чоканска хроника“ представља успешне привреднике

Одливци из „Старе ливнице“ и за „Џон Дира“

Милован Васић купио је запуштену и посрнулу „Стару ливницу“ 2006. године уз обавезу
да преузме и девет радника. Од тада па до
данас ливница бележи константни раст производње, освојена је технологија производње сивог и нодуларног лива, инвестирано је
у нове пећи и линију за машинско калуповаМилован Васић ње, а у њој је данас
стално запослење
Milovan Vasić
нашло 35 радника.
– Члан сам Привредне коморе и
удружења ливараца, где сам рекао
да се намерно уништава
ливарство
иако су сви свесни
да је оно основни замајац металске индустрије. Нема дела уређаја, машине, опреме, где не
постоји некакав одливак , – категоричан је Милован Васић, који је у ливарству присутан 37
година и како каже, не намерава да га напусти.

A Csókai Krónika bemutatja a sikeres vállalkozókat

Csókai öntvények a John Deere-nek is

кажем радницима за три месеца не знам шта
Milovan Vasić 2006-ban megvásárolta az akkor igen rossz helyzetben levő
ћу да радим. Знам шта ћу да радим и наредне
csókai Régi Öntödét. Azóta folyamatosan nő a termelés, elsajátították a szürkeгодине. Почели смо са 160 тона сивог лива и
és a noduláris öntvények gyártási technológiáját, új olvasztókemencéket és gépi
алуминијума, данас лијемо 450 тона одливаformázó vonalat állítottak üzembe, az állandó foglalkoztatottak száma 35-re nőtt.
ка, следеће године се производња повећава
– A fémipar nagyon fontos ága az
на 550 тона, а за наредне три године произвоTámogatások
öntészet,
hiszen a gépek, berendezések,
диће се 700 тона, колико је капацитет ливниA Régi Öntöde több sport- és műfelszerelések alkatrészeinek nagy része
це. Одливци су различити, за познате стране
velődési egyesület, vallási közösöntéssel készül. Amíg ezekre a terméи домаће купце, а најзаступљенија су кућиség és rendezvény szponzora és
шта за електромоторе, делови за пољоприkekre szükség lesz, addig az öntödékre
támogatójaként is ismert. „Igyekвредне машине, капе за изолаторе за елекis – mondta Milovan Vasić. Hozzátette,
szünk a fiatalokat itt tartani, ezért
тропривреду, одливци за
hogy a nagy öntödék
támogatjuk a sportot és az egyéb
машиноградњу, делови
bezárása negatívan hat
közösségi tevékenységeket. A heза жичаре за скијалишта
a kisebbekre, mert így
lyi hatalom igen korrekt velünk
и друго. Посла има на
drágább a kisebb men�szemben, ez is egyik oka annak,
претек, али немамо доnyiségű nyersanyagot
вољно капацитета, па не
hogy a jövőben is számíthatnak
behozni külföldről.
можемо да прихватимо
ránk” – mondta Milovan Vasić.
– Az öntödék nem
све купце, – каже Васић.
tudnak magas profitot megvalósítani, de helyes gazdaságpoКада говори о здравlitikával fenntarthatók és fejleszthetők. Mi hazai és külföldi
ственој заштити радника
и очувању околине од заmegrendelőknek is gyártunk öntvényeket. A fizetések nem
гађења, први човек „Стаmagasak, de biztosak és
Донаторство
Minőségellenőrző
ре ливнице“ каже да је
rendszeresek. A jövő is
„Стара ливница“ позната је као спонзор и доlaboratóriumok
рад у ливници мање опаbiztosított, már most tuнатор спортских и културних друштава, верских
Az öntöde megszerezte az ös�сан од рада у млиновима.
dom, hogy jövőre mit szes minőségigazoló tanúsítзаједница и разних манифестација. – То је на– За све време провеfogunk gyártani. A kezde- ványt, és rendelkezik három
чин да младе задржимо и омогућимо им да се
дено у ливарству срео
tekkor 160 tonnát öntöt- saját laboratóriummal az öntбаве спортом и друштвеним активностима. Насам се са два случаја
ишао сам на коректан однос структура локалне
tünk, idén 450-et, jövőre vények mechanikai, vegyi és
професионалног обољеИз погона „Старе ливнице“ у Чоки
власти, па је и то разлог што ћу и убудуће да
550-et,
a következő há- metallográfiai ellenőrzéséhez.
ња. Радници се редовно A csókai Régi Öntöde munkacsarnoka
помажем, – каже Милован Васић.
rom
évben
elérjük a 700
здравствено прегледају,
tonnát. Sok a megrendelés, kapacitáshiány miatt
Он објашњава да гашење великих ливница обезбеђена су заштитна средства, а
негативно утиче на преостале, јер су оне биле сваке године њих 10 до 15 шаљемо у
sajnos nem tudunk minden kérésnek eleget tenni
велики увозници квалитетних сировина, од ко- ваздушну бању. Иако кажу да је ливар– mondta a tulajdonos.
јих су се и мале ливнице снабдевале.
ство „прљава технологија“, наша ливниMilovan Vasić a dolgozók egészségvédelmé– Сада из Минхена из Немачца не загађује околиről és a környezetszennyezésről is nyilatkozott.
ке увозим 4-5 тона сировина,
ну, јер не радимо са
Лабораторије
– A munkások rendszeres egészségügyi elшто је „скупа работа“, – говори
фуранским смолама,
за испитивање квалитета
lenőrzésen
vesznek részt. Biztosítva vannak
Васић. Према његовим речима Ливница поседује све потребне нити електролучном
számukra
a
szükséges
védőfelszerelések. Évenливнице нису високопрофита- сертификате и три властите ла- пећи. За калуповање
te
10-15
dolgozót
magaslati
gyógyüdülőbe külбилне и немају акомулацију, бораторије, механичку, хемијску користимо бентонитdünk. Öntödénk nem szennyezi a környezetet,
али је то сигуран посао, јер се и металографску за испитивање ну пешчану мешавину
не може све заменити варењем. квалитета производа.
песка од глине, кукуugyanis nem használunk fenol gyantát, és ív– Одливак мора да постоји
рузног декстрина и
kemencénk sincs. Bentonitos formázóhomokи зато морају да постоје ливнице и да се ра- најмањим делом угљеног праха. Отпадkal dolgozunk, amit kukorica dextrinnel és
звијају. Ливница не може да банкротира или ни песак је добар за грађевинске послоkevés szénporral keverünk. A homokhulladék
да пропадне ако се води здравом економском ве, док за хлађење пећи користимо пиfelhasználható az építőiparban. A kemencék
политиком, што је пракса у „Старој ливници“, јаћу воду која се у процесу само загреје
hűtésére ivóvizet használunk, ami 38°C-ra meA
termékek
minőségét
где ниједан купац не може да пређе 25 про- на 38 степени и могла би се користити
saját laboratóriumaikban vizsgálják
legszik, így alkalmas lenne fóliasátrak fűtésére
цената укупне производње, ради сигурности у пластеницима, – изјавио је Милован
– mondta el Vasić.
Квалитет производа се испитује
и флексибилности у пословању. Плате нису Васић.
N. Kolundžija
у властитим лабораторијама
велике, али су сигурне и редовне. Не могу да
Н. Колунџија

На јавним радовима запослено 20 радника

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова обезбедио је за
јавне радове у општини Чока 4.750.000 динара. Захваљујући овим средствима, наредних
шест месеци 20 незапослених са евиденције
Националне службе за запошљавање биће
запослено на извођењу јавних радова.
– Пројекат реализује Удружење грађана
„Моба“ из Чоке, које је конкурисало за јавне

радове, а Дирекција за изградњу општине
Чока је партнер на целом пројекту, која ће координирати активности, – изјавио је директор
дирекције Борис Илић. Он каже да је интерес
да се уреде зелене површине у насељеним
местима, а радови ће се спроводити на уређењу канала за одвод атмосферске воде.
– Наставићемо са чишћењем и уређењем
уличних канала започетих претходних година,
где ћемо се трудити да у сваком насељеном месту на територији општине отклонимо најкритичније тачке. Поред ових радова,
радиће се и на уређењу мобилијара, садњи цвећа на зеленим површинама и други
послови на уређењу насеља, – изјавио је
Борис Илић. Према његовим речима преко
половине ангажованих радника је из тешко
запошљиве категорије, односно неквалификовани радници, а преостали су са средњом стручном спремом. Пре започињања
извођења радова, сви су прошли обуку заСви запослени на јавним радовима прошли обуку штите на раду.
Н. Колунџија
заштите на раду

Fél éven át dolgozhat húsz munkanélküli

Csókán június 2-án a községházán húsz a községben élő munkanélküli személlyel kötöttek hat
hónapra szóló szerződést. A tartományi foglalkoztatási titkárság által 4,7 millió dinárral támogatott közmunkaprogram keretében a csókai
Moba civil szervezet által alkalmazzák a húsz
munkanélkülit, akiket főleg a közterületek, a
zöld övezet karbantartásában, az esővíz elvezető
árkok tisztításában alkalmaznak. A fizetségük a
tavalyi szinten alakul, ami a végzettségüktől függően valamennyivel meghaladhatja a minimálbért. A Moba civil szervezet nevében Vladimir
Števanov, a Moba elnöke üdvözölte a közmunkásokat, majd aláírták a szerződéseket. Balázs
Ferenc polgármester elégedettségét fejezte ki,
hogy idén hosszabb időre sikerült alkalmazni

húsz munkanélküli személyt, akik Csókán, Padén és Egyházasékéren dolgoznak. Az önkormányzat a munkaközvetítő és a Munkaügyi Minisztériummal együttműködve további 5 millió
dinárra pályázott még mintegy 20-25 közmunkás alkalmazására. A támogatás megszerzésére
jó kilátásai vannak a községnek.
Boris Ilić, a községi Építésügyi Igazgatóság
közvállalat vezetője elmondta, hogy a
közmunkaszerződéseket június 1-jei dátummal
kötötték meg. A tavalyi évekhez hasonlóan idén
is közterületeken dolgoznak építészmérnök
közreműködésével. A közmunkára alkalmazott
személyek munkavédelmi képzésen vettek
részt, majd június 3-án munkába is álltak.
GJ

A monostori epertermés

A kora nyár legkedveltebb gyümölcse az eper. Fogyasztható nyersen,
süteményekben, befőttként vagy fagyasztva, mindenképp a legnépszerűbb
gyümölcsök egyike. Főként ha azt is
tudjuk, hogy szabadföldi termesztésben
túlvegyszerezés nélkül érnek be a lédús
gyümölcsök, mint Bánátmonostoron Mészáros Csongor földjén. Csongor több
mint tíz évvel ezelőtt kezdte termeszteni
A legifjabb minőségellenőr
az epret családi vállalkozásban. Annak
Најмлађи дегустатор
ellenére, hogy a szüret ideális időjárási körülmények között mindössze Моношторске јагоде
Омиљено воће раног лета свакако
4 hétig tart, az év folyamán rendszeres ápolást és törődést igényel ez a су јагоде. Поготово када знамо да саnövény. Az elöregedett növényeket зревају без прскања средствима, као
folyamatosan újakkal kell pótolni a на земљи Месарош Чонгора у Банатmegfelelő hozam és minőség érdeké- ском Моноштору. Чонгор се више од
ben. Az értékesítés 70 %-a a környe- десет година бави производњом јагоző piacokon történik, természetesen да, упркос томе што брање јагода, у
az ismerősök és az állandó vevőkör идеалним условима, траје до четири
már időben jelzi a rendelési szándé- недеље, а у току године јагоде изиkát náluk, és háztól is elviszik, vagy скују редовну негу. Око 70% продаје
elszállítják nekik a kért mennyiséget. се врши на околним пијацама, а јаH.N. вљају се и редовни купци.

Посађене саднице ружа у Црној Бари

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Чока даровало је
свим месним заједницама на територији општине Чока саднице цвећа
у циљу уређења сеоских површина.
У тој акцији Месна заједница Црна
Бара добила је 50 садница ружа и
осталог цвећа. У центру Банатског
Моноштора посађено је 18 ружа, док
остатак садница улепшава центар
Црне Баре, односно простор испред
зграде Месне заједнице и поште.
А. Тамара
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Eseménydús tavasz
az Öröm Óvodában

Пролеће богато догађајима
у ПУ „Радост“

Васпитно-образовни рад са децом у забавишту
Az óvodáskorú gyermekekkel tervezett oktató-nevelő munподразумева сарадњу са ужим и ширим друштвеka magába foglalja a szűkebb és szélesebb társadalmi környeним окружењем, са разним удружењима, установаzettel való együttműködést. Így kerülhet sor évről-évre külön- ма, познатим личностима.
böző egyesületekkel, intézményekkel, ismert személyekkel
У априлу...
való együttműködésre és találkozásra,
Старија и предшколска група
valamint különböző rendezvényeken
учествовала је на II Рецитаторском
való részvételre is.
маратону организованом поводом
Áprilisban ...
Дана мађарског песништва, 15.
априла, као и на поподневном
● 15-én a magyar költészet napзавршном програму.
ja alkalmából megrendezésre kerülő
Списатељица Бартал Клари, која је
Versmaratonon a csókai Szivárvány
23.
априла одржала књижевно вече у
óvoda nagy és végzős csoportosai is
Градској библиотеци, у току преподнеszavaltak, valamint részt vettek a délва посетила је чоканске забавиштанце.
utáni záróműsoron is.
Вртић „Звончић“ из Остојићева
● 23-án Bartal Klári székesfehérváпредставио је нашу установу на „XV
ri író és költőnő tartott könyvbemuta- A rajzverseny díjazottjai óvónőikkel és Потиском пролећу“ у Ади. Старија и
az óvoda igazgatónőjével
tót a Városi Könyvtárban, és délelőtt
предшколска група са васпитачицама
Награђени на ликовном конкурсу
időt szakított arra, hogy meglátogassa
Горицом Пајић и Бисерком Будовалчев
са васпитачицама и директорицом
a csókai óvodásokat is. A kellemes
представиле су се музичком тачком.
hangulatú irodalmi délelőttön meghallgatta a gyerekek szava- Еколошки покрет је и ове године расписао ликовни
latait, majd ő maga is verselt: saját költeményeivel ajándékozta конкурс. Међу награђенима су и четири талентована забавиштанца из Чоке, Маја Змијанац, Месарош
meg a kis hallgatókat.
● Április harmadik hetében 15. alkalommal került megrende- Киш Кристина, Пири Емилиа, Балуновић Ана.
У мају...
zésre a Tisza-menti tavasz nevet viselő ökológiai rendezvény Adán.
Екипа РТВ Војводине посетила је 5. маја падејски
Intézményünket a zárórendezvényen a tiszaszentmiklósi Csenget�- вртић „Лептирић“. Емисија „Хајде са мном у обданиtyű óvoda nagy és végzős csoportosai, Pajić Gorica és Budovalčev ште“ снимљена је на фарми Шевењхази. Домаћини
Biserka óvónők ovisai képviselЛасло и Ева срдачно су дочеték zenés műsorszámukkal. Az
кали децу и екипу.
ökomozgalom idén is meghirdette
Предшколска група ваrajzversenyét. A díjazottak között
спитачице Јасмине Попов
дочекала је 11. маја у вртићу
szerepelt négy tehetséges csókai
„Дуга“ госте из Остојићева,
óvodásunk is: Zmijanac Maja, Méчланове КУД-а „Др Тихомир
száros Kiss Krisztina, Piri Emilia és
Остојић. Приредба под назиBalunović Anna, akik személyesen
вом „Очување народне траvették át a díjat Adán a jubiláris renдиције“ приказала је гледаоdezvény megnyitóján.
цима богатство наше земље.
Májusban...
XX Сусрет дечијих драм● 5-én a padéi Lepkécske óvoских игара одржан је 20. маја
dában nagy volt az izgalom. A Vajу Малом Иђошу. Овогодишњи
A Gyere velem óvodába műsor forgatása
dasági RTV stábja látogatta meg
мото сусрета гласи „Матерњи
a Sövényházi tanyán
a gyerekeket, és felvételt készített
језик је најлепши језик на свеНа
снимању
емисије
„Хајде са мном у обданиште“ ту“. Старија и предшколска
róluk/velük a Gyere velem óvodába
на Шевењхази фарми
група са васпитачицама Кор(Hajde sa mnom u obdanište) című
műsorba. A műsor felvételét a padéi Sövényházi tanyán forgatták, мањош Мартом и Агоштон Отилиом су заједничком
ahova aznap a padéi óvoda apraja-nagyja ellátogatott. A házigaz- тачком представиле установу. Уз пратњу васпитачиda Sövényházi László és Éva szivélyes fogadtatásban részesítette це Хабрам Еве на цитери приказали су народне дечије игре под називом „Тако нам се свиђа што смо на
a helybeli gyerekeket és a televízió stábját is.
А.О.
добром месту...“.

● 11-én a csókai Szivárvány óvodában Popov Jasmina óvónő
végzős csoportja látta vendégül a tiszaszentmiklósi Dr.Tihomir
Ostojić Művelődési Egyesület tagjait, akik szemet gyönyörködtető
népviseleteikkel és műsorszámaikkal ízelítőt nyújtottak az országunk különböző tájegységein élő és különböző nemzetiségű emberek sokszínűségéből és hagyományaikból. A műsoros délután a
Néphagyományaink címet viselte, melyen jelen voltak a csoportba
járó gyerekek családtagjai is.

Вртић „Мала сирена“ Санад

Сарадња вртића и школе

Институционално васпитање и образовање код нас
није ограничено само на деловање фактора унутар
предшколске установе, већ је уско повезано са онима
који утичу на дечји развој и учење паралелно са установом или се на њу настављају. Тако се сваке школске године организују посете првацима, а то је уједно и први
контакт са предстојећим обавезама будућих првака.
Почетком јуна предшколци из Санада су посетили своје
другаре у првом и другом разреду, сазнали су шта се то
учи у школи, које наставне предмете ће имати, писали
по школској табли, упознали занимање учитељице.

Поред ове врсте сарадње, деца се друже на разним
манифестацијама и прославама у селу, па су тако заједно прославили обележавање сеоске славе Спасовдан која се сваке године одржава на традиционалан
начин у Православном храму у Санаду.

Такође је као и сваке године у мају од стране стручних
сарадника школе одржано тестирање деце у циљу проД.С.
вере спремности деце за полазак у школу.

A padéi kolpingosok háza táján

A Szerbiai Kolping Társaság padéi szervezete a helyi önkéntesek bevonásával több szociális és társadalmilag hasznos tevékenységet végez az év folyamán. Ezúttal a tavaszi nagytakarításra, a ház
körüli munkák elvégzésére gyűlt össze a harminc lelkes önkéntes.
Több generáció is képviseltette magát, így a fiatalabbak tanulhattak az idősebbektől. A Szerbiai Kolping Társaság elnöke Lengyel
Anna örömmel mondta el, hogy ezúttal is jó hangulatban telt a
munka, amely egyben alkalmat teremt a barátkozásra is, arra, hogy
kicsit egymás felé forduljanak a mindennapok szürkeségében.
H.N.

У покућству падејског Колпинг друштва

Падејска организација Колпинг друштва у Србији, уз несебично залагање месних волонтера, током целе године врши
социјално и друштвено корисне активности. Тако је било и
овога пута, када се за пролећно спремање и уређење око Колпинг куће сакупило тридесетак волонтера. Било је присутно
више генерација, а млади су могли да науче нешто од старијих. Председница Колпинга за Србију, Ана Ленђел, са задовољством је рекла да је посао урађен у добром расположењу
и да је ово добра прилика за дружење, за узајамно разумевање и бар на кратко заборављање сивила свакодневице. Х.Н.

Csoportkép a fellépés után Kishegyesen
После наступа у Малом Иђошу

● 20-án 20. alkalommal tartották meg Kishegyesen a Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozót. A két évtizedes
múltra visszatekintő eseményen idén mintegy 400 óvodás gyerek lépett színre. A rendezvény mottójának felkiáltásával: „Az
anyanyelv a legszebb nyelv a világon!” a jelenlévő többszáz
kisgyerek színes lufit engedett útjára a levegőbe a találkozó
megnyitásakor. A csókai Szivárvány óvoda nagy és végzős
csoportosai Kormányos Márta és Ágoston Ottilia óvónőkkel,
közös műsorszámmal léptek színpadra és képviselték intézményünket. A 20 táncoslábú kisgyerek Úgy tetszik, hogy jó helyen
vagyunk itt... címmel népi gyermekjátékokat mutatott be. A zenei kíséretet Habram Éva óvónő biztosította citerán.
Á.O.

Почело крпљење путева
у Падеју

У оквиру редовног одржавања путева на територији
општине Чока ЈП Дирекција за изградњу наше општине
започела је са крпљењем путева у Падеју у петак 5. јуна.
Према речима директора Дирекције за изградњу Бориса
Илића, са овим радовима се почело баш у Падеју, јер је у
овом насељу најкритичније стање по безбедност учесника
у саобраћају. „Након завршетка радова у Падеју, почећемо са санацијом локалног пута Остојићево–Јазово, а даља
поправка путева планирана је и у Јазову, Остојићеву, Чоки
и Санаду“– изјавио је Илић. Извршилац радова на одржавању локалних путева и уличних саобраћајница је компанија „Војпут“ из Суботице. Санација локалних путева и саобраћајница којима управља чоканска дирекција трајаће
до септембра, а осим крпљења путева, биће обављена и
поправка хоризонталне и вертикалне сигнализације у свим
И. Кертес
насељима наше општине.
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Ученици ученицима
о заштити животне средине

Ученици Хемијско-прехрамбене средње школе Коша Арпад и
Ирена Тот, смер заштита животне средине, припремили су предавање о чврстом отпаду за ученике 7.а и 7.б одељења ОШ „Јован
Поповић“. Истакли су значај заштите животне средине. Ученици,
који су заинтересовани да науче много више о овим темама, могу
то учинити као ђаци ове средње школе.
Х.Н.
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Csókán a Művelődési és Oktatási Központ színháztermében szervezte meg a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a XVI. Vajdasági Suliszínház Fesztivál döntőjét. A zsűri
döntése alapján a magyarittabéi felsős anyanyelvápoló csoport
mesefeldolgozása bizonyult a legjobbnak, Fáy András: Varjú és
pávák című művével. A színészi alakításukért elismerésben részesültek között Kobrehel Nikolett is szerepelt.
H.N.

Финале школског позоришног фестивала

У организацији Друштва мађарских педагога Војводине, у сали
Културно-образовног центра Чока одржано је финале XVI Војвођанског
школског позоришног фестивала. Међу добитницима признања за
одличну позоришну изведбу била је и Николет Кобрехел.

Hódegyháza – Máriafölde − Bordány

Предавање Ирене Тот о чврстом отпаду

Irena Tot előadása a szilárd hulladékokról

Tanulók tanulóknak
a környezetvédelem jegyében

Környezetvédelmi előadásokat tartottak a könyvtárban, kicsit másképpen. A Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola harmadikos környezetvédői: Kósa Árpád és Irena Tot mutatták be prezentációikat a
szilárd hulladékokról a Jovan Popović Általános Iskola 7.a és 7.b osztályos diákjainak. Kiemelték a környezetvédelem fontosságát és azt,
hogy erről igenis fontos beszélni, van még mit tanulnunk egymástól is.
Azoknak, akiknek kedve támadt ezekkel a témákkal részletesebben is
megismerkedni, a környezetvédelmi szakon megtehetik a csókai középiskola tanulójaként.
H.N.

„Луда матура“ у средњој школи
„У младости нисмо баш озбиљни ми,
Кад зелене липе миришу по граду.“ (А.Рембо)
Мај месец за сваког матуранта има посебну драж. То је месец
кад се школа ближи крају, оцене закључују, све пролази у дружењу
и потреби да се искористи сваки тренутак. Тим поводом су матуранти Хемијско-прехрамбене средње школе, у петак 15. маја, организовали маскенбал. Последњи дан у школи искористили су на
прави начин. Костими: Пипи Дуга Чарапе, шеика, Круеле, Штрумпфете, мумије, Индијанаца и других прошетали су се учионицама,
поразговарали са професорима, а шеици су у шали преговарали
са директором. Касније су отишли до града и библиотеке и, својом
младошћу и енергијом, мамили свима осмехе и доносили веселу атмосферу. Матуранткиња Душанка Загорац каже: „ Пуна сам
утисака. Био је ово невероватан дан и лепо је што смо га провели
на овако занимљив начин. Било нам је забавно и некако посебно
данас“.
М.М.И.

Маскирани матуранти

☐

Jelmezes ballagók

„Bolond ballagás” a középiskolában

A május a ballagók számára egy különleges hónap. Közeleg a középiskola befejezése, alakulnak a végleges jegyek, de a legtöbb időt barátkozással töltik. Ennek jegyében a csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari
Középiskola május 15-én álarcos felvonulást szervezett. A Harisnyás
Pippinek, sejknek, Szörnyellának, Törpillának, múmiának, indiánnak
öltözött végzősök végigsétáltak az iskola tantermein, elbeszélgettek
tanáraikkal, a sejkek az igazgatóval is „tárgyaltak”. Később elsétáltak
a Városi Könyvtárig, öltözetükkel és vidámságukkal mosolyt csaltak
mindenki arcára, akikkel útjuk során találkoztak. A ballagók szerint érdekes, szórakoztató és felejthetetlen volt ez a nap.
M.M.I.

Testvértelepülések, akikkel kölcsönösen számítunk egymásra
2013-ban Vajdaságban, Hódegyházán találkoztak a történelmi Bánság magyar közösségeinek képviselői. Beszélgetéseik
során elhangzottak azok a gondolatok, hogy jó lenne Hódegyházát valami úton-módon
Máriaföldével kapcsolatba hozni, testvértelepülési kapcsolatot
kialakítani.
Azóta két év telt el, de elmondhatjuk, hogy egy régi álom vált
valóra. Európa napja alkalmából május 9-én három
közösség képviseletével írt alá testvértelepülésiegyüttműködési egyezményt a romániai Máriafölde
(Teremia Mare) a szerbiai Hódegyházával és Töröktopolyával, valamint a magyarországi Zsombóval.

Az Európai nap, vagyis
az uniós nyílt napok kulturális programmal kezdődtek,
majd pedig az egyezmény
aláírására került sor, melyet
Hódegyháza részéről Tóth
Tibor látott el kézjegyével.
Továbbiakban a későbbi
tervekről beszélgettek, valamint szemléltették, hogy
kinek milyen elképzelései
vannak. Hódegyháza és
Máriafölde közt egy nagyon fontos gond már meg
is oldódott, a két település sokkal közelebb került
egymáshoz az Egyházaskér–Valkány határátkelő
megnyitásával. A két település nagyon nagy terveket sző. Románia az Európai Unió tagállama, Szerbia pedig még csak
az előcsatlakozás folyamatában van, így
Братска насеља рачунају једна на друге
elsősorban gazdasáПредставници мађарских заједница на територији историјског Баната састаgi, kulturális, oktatási
ли су се 2013. године у Јазову. У току разговора настала је замисао како би
együttműködési terveбило добро повезати Јазово и Теремиа Маре у Румунији. Давни сан се остваzetet próbálnak kialaрио када су на Дан Европе, 9. маја, представници потписали споразум братkítani egymás között.
ских насеља Теремиа Маре, Јазово, Банатска Топола и Зомба (Мађарска).
Urbán Csilla

Јазово – Теремиа Маре – Бордањ

Чокански матуранти прославили последњи дан школе

Матуранти ОШ „Јован Поповић“ прославили су у петак, 29.
маја, последњи дан основне
школе. Чокански осмаци овај дан
обележили су традиционалном
прославом и дружењем организованим у дворишту школе. Они
су се овом приликом дружили са
својим одељењским старешинама, директорицом школе Јулијаном Багдал и другим наставницима и организовали разне забавне
игре и пригодну музику на крају.
Иако су часови званично завршени за матуранте, припреме за
завршне испите, према речима
директорице школе, већ увелико
су у јеку и теку по плану. Директорица је присуствовала и састанку
са Школском управом у Зрењанину на којем се разговарало о завршним испитима за матуранте на
којем је све присутне поздравио
и заменик министра просвете Милован Шуваков. Основна школа
„Јован Поповић“ ће ове године испратити укупно 57 матураната из
Чоке и Санада. Завршни испити
одржаће се у фискултурној сали
школе 15, 16 и 17. јуна.
И. Кертес

Матурантско срце чоканских основаца

A ballagók szíve

A csókai ballagók utolsó tanítási napja

A csókai Jovan Popović Általános Iskola nyolcadikosai számára május 29-én volt az utolsó tanítási
nap. Ezt a napot a tanulók ünnepléssel és szórakozással töltötték. Az iskola udvarában az igazgatónővel
és tanáraikkal érdekes játékokat szerveztek, beszélgettek, zenét hallgattak. A tanítás befejeztével most a
diákok és a tanárok is kisérettségire összpontosítanak.
Folyamatban vannak a felkészítő órák.

Bagdal Julijana igazgatónő részt vett a Nagybecskereki Oktatási Központban tartott tanácskozáson, ahol az idei kisérettségivel kapcsolatos tudnivalókat ismertették.
A Jovan Popović Általános Iskolának Csókán
és Szanádon összesen 57 végzős tanulója van. A
kisérettségit június 16-án, 17-én és 18-án írják az
iskola tornatermében.
Kertész I.

2015. június

Монодрама „Има једна земља“

27. маја са почетком у 19.30
часова, на сцени Дома културе одиграна је монодрама
„Има једна земља“ по књизи
„Писма из Србије“ београдског сатиричара Бојана Љубеновића. Име носи по најпознатијем од 103 писама колико
их се укупно налази у књизи,
коју је прошле године објавио
„Европски покрет пријатељства“.
Јовица Јашин, који се уједно потписује и као редитељ
представе, успео је да дочара имагинарног странца , који
се обрео у Србији и својима
у иностранству пише писма о
некој чудној земљи. Одличан
текст са сатиричном нотом, послужио
је глумцу да духовито и проницљиво
опише Србију, менталитет људи и све
мане, нелогичности и апсурдне ситуације, које можемо само овде доживети.

Детаљ са представе

Jelenet az előadásból

Поново смо се насмејали сами себи,
свесни одраза у огледалу. Препознавши се у тексту, публика је све време
била у интеракцији са глумцем и награМ.М.И.
ђивала га аплаузом.

A Van egy ország című monodráma Csókán

Május 27-én a csókai Művelődési Otthon színpadán Jovica Jašin (aki egyben a
darab rendezője is) bemutatta a Van egy ország című monodrámát. Az előadás Bojan
Ljubenović belgrádi szatíraszerző Levelek
Szerbiából című könyve alapján készült.

Препоручујемо
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Jovica Jašin nagyszerű előadása hűen adta
vissza az eredeti szöveg hangulatát, amely
szatirikusan ábrázolja Szerbiát és polgárait,
a példa nélküli hiányosságokat, logikátlanságokat és abszurd helyzeteket. A közönség
M.M.I.
nagy tetszéssel fogadta az előadást.

Мара Петровић, службеница у пензији и велики љубитељ историјских романа, дала је
своју препоруку за читање: „Волим да читам
књиге Добрице Ћосића у којима сам сазнала
много тога, а овога пута препоручила бих роман ‘Морине’ аутора Радета Радојичића, који
сам недавно добила на поклон. Дело је мени
врло интересантно, а тема је: узимање муслиманске вере и разлози због којих се прелазило
у другу веру, од времена Турака до данас, као и
поређење са данашњим временом.“
М.М.И.

Припòвēтке

Промоција књиге „Банатске припòвēтке” Радована Влаховића
У среду 12. маја, са почетком у 12 часова, у Градској библиотеци у Чоки
одржана је промоција књиге „Банатске припòвēтке” Радована Влаховића,
књижевника и оснивача „Банатског културног центра“ који живи и ради у
Новом Милошеву.
Изводе из књижевних приказа и
рецензија читала је Сенка Влаховић
Филипов, док је одабране приповетке представио аутор. Промоцији
су присуствовали ученици Хемијско
-прехрамбене средње школе, који су
знатижељно пратили приповедање.
У називу збирке, која је изашла пре
месец дана, постоји једна необичност,
другачији акценат, што се може овако објаснити: „Банатске припòвēтке
постоје од кад је света и века. Приповедали су их разни. Углавном они мудри људи од којих смо за трен могли Сенка Влаховић Филипов, Радован Влаховић
да научимо нешто лепо и ново“. (Мр
и Дијана Јолић
Нера Легац Рикић) С друге стране, по
речима аутора „Банат је простор духовни
Könyvbemutató
где се чују звуци тамбуре и хармонике.
Radovan
Vlahović Bánáti elbeszélések
Банат је уточиште за доброту, за лепоту“.
(Банатске
припòвēтке)
című könyvének
Припòвēтке, којих има близу 190, у
bemutatóját
tartották
a
csókai Városi
збирци се називају банатским, паорским,
Könyvtárban
május
12-én.
A könyvet a
из комшилука, неиспричаним, личним и
szerző és Senka Vlahović Filipov mutat„не испуштају се из руку лако: кад прочиták be. Az elbeszélések, amelyeket az író
таш једну, онда би још једну, па још једну...“ (Проф. др Срђан Шљукић) Спајајући
„bánátinak, parasztinak, személyesnek”
архаичност и модерност, Влаховић нас
nevez, a bánáti szerbek jellegzetes nyelсвојим „сликовитим лалошким језиком“
vén íródtak, és Bánát nemeslelkűségét és
(Ј.В.Мокрински) води кроз завичај.
szépségét mutatják be.
М.М.И.

Mondjunk nemet a dohányzásra!

„A dohányosoknak nincs joguk ártani nemdohányzó embertársaiknak!”

A dohányzás és a dohányfüst elleni
küzdelem egy folytonos, mindig időszerű
téma minden korosztály számára. A csókai
Egészségház dolgozói, dr. Barna Elvira és
dr. Čpajaković Osvit nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a lakosság figyelmét fel-

hívják a saját és mások egészségének megőrzésére. Ezúttal a csókai Városi Könyvtárban tartottak előadást a Jovan Popović
Általános Iskola 5.a és 5.b osztályának
tanulói számára a dohányzás és a passzív
dohányzás káros hatásairól.
H.N.

Az interaktív előadáson

Könyvajánló

На интерактивном предавању

Melissa Senate: A szerelem konyhája

Egy könnyed nyári olvasnivalót ajánlok kedves figyelmükbe. Finom ételek, elragadó szakácsok és megható
életutak elegyét. Holly szerelmi csalódásában vidékre menekül olasz nagymamájához. Camilla nagyi nemcsak az
olasz ételek elkészítéséhez ért, hanem a jósláshoz is. Holly
élete gyökeresen megváltozik, de igazi fordulat akkor következik, amikor az olasz főzőtanfolyamára egy tízéves
kislány iratkozik be, hogy megtanuljon vacsorát főzni az
apjának, aki jóképű és hihetetlenül kökényszemű.
H.N.

Mestersége: SZÍNÉSZ
„A színpadon
otthon vagyok.”

Занимање: глумац
"На позорници сам код куће."

Рецимо не пушењу!

„Пушачи немају право да угрожавају непушаче“

Борба против пушења и дуванског
дима је непрестана, увек актуелна тема
свим генерацијама. Радници Дома здравља у Чоки, др Барна Елвира и др Освит
Чпајаковић, посебан акценат стављају
на скретање пажње становништву о ва-

жности очувања сопственог и туђег здравља. Предавање о штетности активног и
пасивног пушења за ученике 5.а и 5.б
одељења Основне школе „Јован Поповић“ одржано је овом приликом у Градској библиотеци.
Х.Н.

Piros pünkösd napján

„A művészet épp olyan szükséglete
az embernek, mint az evés és az ivás.”

A Csóka Művelődési és Oktatási Központ és a
Líra Egyesület közös szervezésében a Mestersége:
SZÍNÉSZ című rendezvénysorozat első állomására
került sor május 29-én, pénteken a színházteremben.
Banka János színművész mint az est moderátora Ábrahám Irén színművésznővel beszélgetett pályájáról,
élethivatásáról, a színház iránti szerelméről, csókai
pályatársairól. A rendezvénysorozat következő állomását júniusban tervezik a színházi napok keretein
belül a nyári szabadtéri színpadon.
H.N.

„Уметност је
човекова потреба,
као храна и пиће“

У организацији КОЦ Чока и
Удружења „Лира“, 29. маја је
у биоскопској сали одржана
једна у низу манифестација
„Занимање: глумац“, где је модератор вечери, глумац Банка
Јанош, разговарао са глумицом
Иреном Абрахам. Манифестација се наставља у јуну на отвореној позорници.
Х.Н.

Piros pünkösd napján címmel szervezett tavaszváró magyarnóta estet a csókai Orpheusz egyesület május 22-én, pénteken este a színházteremben. A nótakedvelő közönség
nagy örömére a műsorban fellépett ez egyesület tamburazenekara Zsoldos Rudolf vezetésével, a Bozóki Hecskó Károly magyarnóta csoport szólistái, Cseri János péterrévei
nótaénekes és a Pannónia férfikórus Dankó Pista nótákkal.
H.N.
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A 75 éves „Összjátékos”

Fehér Kálmánt, írót, költőt, szerkesztőt, egykori nagykövetet, intézmény- és vállalatvezetőt
75. születésnapján köszöntötték barátai, munkatársai, családja, egykori diákja, Pásztor István
(a Tartományi Képviselőház elnöke) a Csóka Művelődési és Oktatási Központ által szervezett
ünnepségen.
Báló Andor negyedikes
tanulók keltettek életre
Banka János rendezésében. Ám a meglepetések sora ezzel még nem
ért véget. A Magyar kultúra napjának délvidéki
központi ünnepségén
Magyar Életfa díjjal
tüntették ki Fehér Kálmánt, amelyhez az intézményünk és az
egész közösségünk
nevében ezúton is
szeretnénk szívből
gratulálni! A Pannon RTV ez alkalomból
forgatott
roved filmet minA Hotel Ždrebac-Bela Vila étterem nagytermé- den díjazottról, amelyet az ünnepségen láthaben a teltházas közönség elsőként Erdélyi Ilona tott az ottani közönség. Ezt a filmet ezúttal az
nyugalmazott magyartanár előadásában hallhatta ünnepelttel együtt a közönség is megnézhette,
Fehér Kálmán Száz panaszából stílusosan a 75.- hiszen a kitüntetett a díjátadásán egészségi álet, amelynek részlete a plakátokról és a meghívók- lapota miatt nem vehetett részt. Nem szokváról is visszaköszön, közhírré téve, hogy ez az este nyos módon a nézők is kaptak ajándékot
az ünneplésé. 75 év munkájának, egy tartalmas, ezen az estén a születésnapostól. Kálmán
fordulatos életpályának a megünneplése volt ez az bácsi készülő verseskötetéből a Csóesemény a tevékeny eljövendő évek jegyében. A kai Breviáriumból olvasott fel ízelítőt,
személyes hangú köszöntők után–mellyel egykori amely mára szinte csak a kiadáskörüli
munkatársak és jóbarátok dr. Bányai János iroda- teendőkre vár. Az ünnepség végén tiszlomtörténész és kritikus, Gerold László az iroda- telői, barátai, ismerősei, köszöntötték
lom tudományok doktora, Tolnai Ottó Kossuth-dí- az „Összjátékost”:Csóka község elnöke,
jasíró, költő, műfordító és Bordás Győző prózaíró, BalázsFerenc, a Csóka Művelődési és
szerkesztő méltatták az ünnepeltet–egy alkalmi Oktatási Központ igazgatója, Kormáműsor következett. Kónya Sándor és Korponai nyos László, a Móra Ferenc Magyar
László a költő megzenésített verseit, Banka János Művelődési Egyesület elnöke, Kiss Tóth
pedig Banka Gabriella Kálmánhoz írt versét adta Erika, valamint a Líra Egyesület elnöke
elő. Igazi színfoltnak bizonyult a jelenet az Összjá- és a műsor moderátora, Horváth Noémi.
tékból, melyet Losonc Maya, Habram Bence és
H.N.

Гост Градске библиотеке Срђан Срдић

Најновија књига Срђана Срдића под називом „Сагоревања“ представљена је у
петак, 29. маја, у 18 часова у Градској библиотеци. У збирци девет кратких прича
млади кикиндски писац бави се проблемом идентитета. За своју четврту књигу
добио је књижевну стипендију „Борислав Пекић“.
Х.Н.

A könyvtár vendége volt
Srđan Srdić

Srđan Srdić legújabb könyvét
Sagorevanja címmel mutatták be
pénteken, május 29-én 18 órától a
Városi Könyvtárban. A fiatal kikindai
író ebben az elbeszéléskötetében,
amely kilenc történetet tartalmaz, az
identitáskeresés problematikáját járja körül lehetséges újszerű megoldásokat kínálva az olvasóknak. Ezért, a
sorrendben negyedikként megjelenő
könyvéért Borislav Pekić ösztöndíjjal tüntették ki.
H.N.

Áldd meg mezeinket és szőleinket...

Nagy érdeklődés övezte a szentháromság templombúcsú záróakkordját, amely
igazán ünnepivé és különlegessé tette
május utolsó vasárnapját. A Csóka Művelődési és Oktatási Központ színpadán három művelődési egyesület: a nagykikindai, törökkanizsai és a kisoroszi egyesület
néptáncosai mutatták be közös táncjátékukat, Áldd meg mezeinket és szőlein-

ket... címmel a táncművészet tiszteletére.
A pattogó lábú táncosokat, a kicsiket és
a nagyokat a kikindai Virradó együttes
kísérte. Egy emlékezetes, táncra hívogató, lendületes estének lehettünk részesei.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a közönség szűnni nem akaró tapsa, amellyel
megköszönték a hatvan táncosnak a magával ragadó produkciót.
H.N.

На промоцији

A könyvbemutatón

Наградили смо читаоце

Градска библиотека Културно-образовног центра Чока
је ове године први пут наградила своје верне читаоце
књигом. У петак поподне смо дочекали читаоце, који су не
само с радошћу, него и са припремљеним цитатима, одломцима из омиљених књига дошли на дружење. Надамо
се да ће се ова идеја одржати и да ће убудуће још читалаца бити награђено.
Х.Н.

Наизменично су се чули одломци

75-годишњи „Тимски играч“

Пријатељи, колеге, породица, некадашњи ђак Пастор Иштван окупили су се поводом 75. рођендана Фехер Калмана, писца, уредника,
бившег амбасадора на свечаности у организацији Културно-образовног центра Чока.
У великој сали ресторана „Ждребац-Белавила“, пред многобројном
публиком, огласила се Ердељи Илона, професор мађарског језика у
пензији, стилски одабраним стиховима из ауторових „Сто жалби“. Писца су поздравиле некадашње колеге и пријатељи др Бањаи Јанош,
Геролд Ласло, Толнаи Ото, Бордаш Ђезе, након чега је уследио пригодан програм. Коња Шандор и Корпонаи Ласло извели су ауторове
препеване песме, а Банка Јанош песму Банка Габриеле посвећену
писцу. Ученици четвртог разреда Лошонц Маја, Хабрам Бенце и Бало
Андор извели су сцену из дела „Тимски играч“.
На Дан мађарске културе Фехер Калману је додељена награда Мађарско дрво живота, коме од срца честитамо. Телевизија Панон је за
ову прилику припремила видео са свим наградама. Присутни су добили
поклон од слављеника, који им је читао из збирке у припреми „Бревијаријум“.
Аутора су на крају
свечаности поздравили
поштоваоци,
пријатељи, познаници, Балаж Ференц,
председник општине,
Кормањош
Ласло,
директор КОЦ Чока,
Киш Тот Ерика, председница МКУД „Мора
Ференц“ и Хорват
Ноеми,
модератор
програма.
Х.Н.

Felváltva hangzottak el részletek irodalmi művekből

Jutalmaztuk
az olvasóinkat

A Csóka Művelődési és
Oktatási Központ Városi
Könyvtára idén először jutalmazta meg hűséges olvasóit egy-egy könyvvel.
Ezen a pénteki délutánon a
könyvtárba vártuk a kitüntetett olvasókat, akik nemcsak örömmel, hanem néhány idézettel, részlettel is
készültek a legutóbbi vagy
éppen a számukra legérdekesebb olvasmányaik közül. Reményeink szerint ez
a kezdeményezés a jövőben
is folytatódik majd, és az
olvasóink közül még sokan
részesülhetnek könyvjutalomban.
H.N.

Amikor minden résztvevő a színpadon van...
Када су сви учесници на бини

„Благослови наша поља и винограде“

На бини КОЦ Чока је са великим интересовањем пропраћен наступ
60 фолклорних извођача културно-уметничких друштава из Кикинде,
Новог Кнежевца и Руског Села поводом црквене славе Храма Светог
Тројства у Чоки.
Х.Н.

2015. június
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Недеља у знаку матурских вечери

„Пронађеш људе налик на себе... И станеш тако и не верујеш
да има неко као ти, исти, баш исти на овом другачијем свету...“

Почетак јуна улепшала су насмејана
Ученици који су одлуком Наставничког
лица ученика осмих разреда основне шко- већа најбољи у својој генерацији, истакнувле „Јован Поповић” из Чоке и Санада.
ши се својим радом, залагањем и успехом,
Свечана приредба поводом испраћаја су ученица 8.а одељења Миљана Наумов и
осмака одржана је 10.6.2015. године у сали ученик 8.б одељења Пири Атила. Ученица
Дома културе у Чоки у 18 часова. Млађи Лошонц Инез истакла се својим изузетним
ученици припремили су за своје другове и музичким талентом и оствареним успесима.
Ученици издвоједругарице пригодан проног одељења у Саграм. Након музике, плеса
наду такође су свеи писане речи, осмацима и
чаном приредбом и
свима присутнима обратипригодном вечером
ла се директорица школе
обележили завршеЈулијана Багдал, пожелевтак основне школе.
ши срећу нашим матуранСвечаност је одртима. Захвалила се свима
жана у фискултуркоји су помогли да матурној сали у школи у
ско вече лепо протекне.
Најуспешнијим учениСанаду, а осмаке су
цима додељене су Вукове
пригодним проградипломе за одличан успех
мом испратили ђаци
и примерно владање, као
из седмог разреда,
Директорица школе са најуспешнијим
и специјалне дипломе из
ученици
нижих одеђацима генерације
различитих области. Дољења и најмлађи
A generáció legjobbjai az igazgatónőval
битници Вукове дипломе
чланови КУД-а „Вук
су Андреј Илијашев, Јелена Јозанов, Ни- Караџић“ из Санада. Директорица школе
колета Мркшић, Миљана Наумов, Дејан пожелела је пуно успеха на завршним исПетров, Стефан Петров, Стефан Чонић, питима и даљу срећу у животу свим саНаташа Штеванов (8.а одељење), Ана На- надским матурантима, а том приликом се
дрљански (8. Санад), Фехер Жока, Пири посебно захвалила и МЗ Санад, Удружењу
Атила, Кобрехел Николет, Хомоља Ивет, жена „Невен“ и Ловачком удружењу који
Коња Река, Цендер Тамаш, Лошонц Инез, су, као и сваке године, обезбедили храну и
Себењи Синтиа (8.б одељење).
пиће за свечану вечеру матураната и свим
наставницима и учитељима који су помогли у припреми приредбе.
Свим осмацима од
срца честитамо и желимо много успеха у даљем
школовању! Још једном
је још једна генерација
ученика Основне школе
„Јован Поповић” показала колико може и колико
вреди. Дуго ће се њихова
имена помињати у школи,
као имена оних који су
учинили поносним њено
Директорица школе са добитницима Вукове дипломе
име и традицију.
A Vuk-díjasok az iskola igazgatónőjével
Јелена В. / И. Кертес

Ballagások hete

„Találsz olyan embereket, amilyen te vagy... Csak állsz, és nem hiszed el,
hogy van valaki, aki olyan, mint te, ugyanolyan, a különbözőségek világában...”
Csókán a ballagási műsort június 10-én 18
órai kezdettel tartották a Művelődési Otthonban. A fiatalabb diákok zenés, táncos és szöveges műsorszámokkal kedveskedtek a végzősöknek. Utána Bagdal Julijana igazgatónő
ünnepi beszéde következett, aki sok szerencsét kívánt a ballagóknak.
A legkiválóbb tanulók Vuk-diplomát és
tantárgyankénti külön diplomát kaptak. Vukdiplomában részesültek: Andrej Ilijašev,
Jelena Jozanov, Nikoleta Mrkšić, Miljana
Naumov, Dejan Petrov, Stefan Petrov, Stefan
Čonić, Nataša Števanov (8.a osztály), Ana
Nadrljanski (Szanád), Fehér Zsóka, Piri Attila,
Kobrehel Nikolett, Homolya Ivett, Kónya
Réka, Cöndör Tamás, Losonc Inez, Szebenyi
Szintia (8.b osztály). A tantestület döntése
alapján a generáció legjobbjai Piri Attila (8.b)
és Miljana Naumov (8.a).

A szanádi kihelyezett tagozaton is ünnepi
műsorral és vacsorával búcsúztatták a ballagókat. A műsort az iskola tornatermében tartották, amelyben felléptek az alsóbb osztályok
tanulói és a Vuk Karadžić ME legfiatalabb
tagjai. Az iskola igazgatónője is elbúcsúzott a végzősöktől, sok sikert kívánt nekik a
kisérettségin és az életben is. Megköszönte
a helyi közösség, a Neven Nőegylet és a vadászegyesület támogatását is.
Minden nyolcadikosnak tiszta szívből gratulálunk, és sok sikert kívánunk a továbbtanuláshoz!
A Jovan Popović Általános Iskolában egy
újabb generáció mutatta meg, hogy mire képes,
mennyit ér. Neveiket sokáig emlegetik majd az
iskolában, együtt azokéval, akik dicsőséget és
hírnevet szereztek ennek az intézménynek.
Jelena V. / Kertész I.

A Rákóczi férfikar sikerei

Május közepén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a magyarországi Vass Lajos Népzenei
Szövetség Budaörsön. A jubileum alkalmából a Jókai Mór Művelődési Központban szerveztek rangos
népzenei gálát, ahol Vajdaságot a Rákóczi Férfikórus
képviselte (a mellékelt fotó is ott készült). E rangos
rendezvénnyel tisztelegtek a neves népzenekutató és
a magyar kórusmozgalom jelentős alakja előtt.
Június első hétvégéjén a XXXIX. Durindó népzenei szemléjén Csantavéren léptek fel. A szombati
nap több mint száz műsorszáma közül ezúttal ők érdemelték ki a Bodor Anikó-díjat, így a Vajdaságban
egyedüliként Csóka büszkélkedhet azzal, hogy immár két Bodor Anikó-díjas népdalkórusa is van.
Az újabb elismeréshez is gratulálunk nekik!
H.N.

Új kihívások, új kalandok és új célok felé!

A Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola diákjai június első napján ünnepélyes
keretek között elbúcsúztak az intézménytől, a tanítóiktól és a tanároktól. A szerb
nyelvű tagozaton 18, a magyar tagozaton pedig 13 tanuló intett búcsút az iskolának,
akik már szeptembertől más intézmény falai között folytatják tanulmányaikat. Ebben az iskolaévben is számtalan diploma és dicsérő oklevél talált megérdemelt tulajdonosra. Közös döntés alapján a tanév tanulójának Polyák Dávidot 8/2 osztály tanulóját választotta az iskola munkaközössége, az év sportolója címet pedig Vilovski
Daniel, a 8/1 osztály végzőse tudhatta magának.
Dienes Brigitta

Идемо ка новим
изазовима, авантурама,
циљевима!

Матуранти Основне школе „Др Тихомир Остојић“ опростили су се 1. јуна од школе, учитеља и
наставника. На српском наставном језику има 18, а
на мађарском наставном језику 13 матураната. Ове
школске године је опет додељено пуно диплома и
похвалница. Донета је одлука да је најуспешнији
ученик у генерацији Пољак Давид из 8/2 одељења,
док је за науспешнијег спортисту проглашен ученик
8/1 Данијел Виловски.
Диенеш Бригита

Padén 17-en búcsúztak az iskolától

A padéi Szervó Mihály Általános Iskolában június első péntekjén ballagtak
a nyolcadikosok. A hagyományokhoz híven az ünnepség délután 18.00 órakor
kezdődött az iskola ebédlőjében, melyet egy nem szokványos osztályfőnöki óra
előzött meg. A műsoron szavalatokkal, énekkel, tánccal kedveskedtek a 8/1 és a 8/2
osztály végzőseinek. Az intézmény igazgatója, Palusek Endre kiosztotta a dicsérő
okleveleket, elismeréseket, amelyekre a nyolc év alatt rászolgáltak a diákok. A Vukdíjasok: Csuzdi Eszter, Gulyás Valentina, Jakus Gergely és Borbelj Lea.
További sok sikert kívánunk nekik!
H.N.

A Vuk-díjasok
Добитници
Вукове дипломе

У Падеју
17 матураната

Матура осмака Основне школе
„Серво Михаљ“ из Падеја одржана је првог петка у јуну. Свечаност
је почела у 18 часова у школској
трпезарији, којој је претходио час
одељењског старешине. На приредби су се могле чути рецитације,
песме и плес посвећени 8/1 и 8/2
одељењу. Директор школе Палушек Ендре поделио је дипломе, похвалнице. Вуковци су Чузди Естер,
Гујаш Валентина, Јакуш Гергељ,
Борбељ Леа. Свима желимо много
среће у даљем школовању!
Х.Н.
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Emléknap és riportpályázat
nyitóval folytatódott. Belec Anikó zentai festőművész képeit Rúzsa Mária ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A rendezvény része volt ezúttal
is a Közegellenállás riportpályázat díjkiosztója,
amelyet tizenhetedik éve hirdetnek meg. A beérkezett pályamunkák közül a bíráló bizottság a
kúlai Cvetanović Márta írását tartotta a legjobbnak, második lett Kókai Zsolt (Zenta), a harmadik helyre a szintén zentai Göblös Anikó került,
különdíjat kapott Takács Rajmund
(Gunaras).
Az esti műsorban fellépett a
kultúrkör fúvós zenekara és Haranga
népdalkórusa,
Pintér
Patrícia
délalföldi népdalokat énekelt, a
bácsfeketehegyi Kormos Irén és
Szabó Némedi Róbert verset
mondott, Pintér Noémi pedig a
helybeli Ripcó Rozália Ha messze
mész című költeményét olvasta fel,
amely első díjas lett a törökbecsei
rádió versíró pályázatán.
A színes összeállításban helyet
kapott
a csókai Móra Ferenc MaA díjazottak a rendezvény házigazdáival
gyar Művelődési Egyesület Kék cinA program, amelyen tiszteletét tette Hajnal kék irodalmi csoportjának (Beszedics Adrienn,
Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Juhász Dupák Fanni, Kovács Bertina, Kovács Dorina,
Attila, tartományi művelődési segédtitkár, Balázs Marx Éva, Szabó Regina) „Én menni külföld”
Ferenc, Csóka község polgármestere, valamint című jelente is.
a testvértelepülés, Csanádpalota küldöttsége, a
vendéglátó egyesület székházában kiállítás-meg-

Keszég Károly (1954–1997) újságíró, a Napló
hetilap utolsó főszerkesztője emlékét alkalmi rendezvénnyel őrzik a szülőfalujában, Padén. Erre az
eseményre a helybeli Takáts Rafael Magyar Kultúrkör szervezésében immár tizennyolcadik éve
gyűltek össze a neves publicista barátai, tisztelői.
Az emléknap gyászmisével kezdődött a katolikus temető kápolnájában, majd a jelenlévők Keszég
Károly sírjánál elhelyezték a kegyelet virágait.

Дан сећања
на Кесег Кароља

Сећање на Кесег Кароља (1954-1997), новинара, последњег главног уредника недељника „Napló“, чува се сваке године у родном
Падеју. У организацији Културног круга „Такач
Рафаел“ осамнаести пут су се окупили пријатељи, поштоваоци у част чувеног публицисте.
Део програма је било и додељивање награда
„Közegellenállás riportpályázat“, поводом седамнаести пут расписаног конкурса. Награђени су: Цветановић Марта, Кокаи Жолт, Гоблош
Анико, Ретек Бригита, Шереш Иштван.

Az emlékezés virágai

Csókán május 23-án a
Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület közgyűlésére érkező vendégek a Szentháromság
római katolikus templom
udvarán
megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc és
Cs. Simon István publicista, helytörténeti kutatásokkal is foglalkozó író
emléktábláját.
GJ

Цвеће сећања

Гости који су 23. маја пристизали на главну скупштину Локалног
историјског удружења војвођанских Мађара положили су венце на
бисту Ференца II Ракоција и на спомен-плочу публицисте, локалног
историјског истраживача и писца Ч. Шимон Иштвана, у парохијском
дворишту цркве Пресветог Тројства у Чоки.
Г.Ј.

Második helyezés az Aranyciterán

Друго место
на „Златној цитери“

A közönség nagy tapssal jutalmazta a csantavéri
Mendicus Művészeti Központ tamburazenekarát,
valamint a deszki Retek Brigittát és Seres Istvánt, akik ismert operett-részleteket adtak elő.
Tóth Lívia

Mórások a júniusi szemléken

На „Златној цитери“ у Србобрану,
23. маја, цитерашка група „Браон
кестен“ при МКУД „Мора Ференц“,
а под вођством Михок Атиле, награђена је од стране жирија сребрним
одличјем за изузетну интерпретацију. Према речима члана жирија Борши Ференца, народна музика и инструменти су лако схватљиви, како
деци, тако и одраслима, зато тако
дуго времена опстају.

A Móra Ferenc Magyar
Művelődési Egyesület Barna gesztenye citeraegyüttesét
Mihók Attila vezetésével
ezüstminősítéssel jutalmazta
a zsűri kimagasló teljesítményükért május 23-án Szenttamáson a XX. Aranyciterán.
– A népzene az a műfaj,
ami közel áll a gyerekekhez,
könnyen megtanulható. Egyszerű a forma, a népi hangszerek is, emiatt pedig élményt
nyújtanak a gyerekeknek. Ez
a titka annak, hogy tovább tudják éltetni ezt a műfajt, mert
szívós, és közel áll felnőtthöz,
gyerekhez. Amennyiben pedig
nyitott valaki előtte, annak nemesíti a lelkét és a környezetét
is – mondta a rendezvény után
Borsi Ferenc zsűritag. Vélhetően ez az oka annak, hogy a mi
ifjú citerásaink is lelkesen és
kitartóan pengetik a húrokat a
hallgatóság nagy örömére.
H.N.

Bronzminősítés a Kőketáncon

A Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Ciróka néptánccsoportja bronz minősítéssel tért haza a XIX. Kőketáncról, ami nagy elismerés
a táncoslábú gyerekeknek és felkészítőiknek, Varga Violának és Gazsó
Tibornak egyaránt. A zsűrinek bizonyára nem volt könnyű dolga, hiszen
az óbecsei rendezvényen rekordszámú csoport vett részt. Vajdaság 36 településéről érkeztek a vetélkedni vágyó fiatalok. 57 csoport jelentkezett
a megmérettetésre, s több mint 1400 táncos lépett színpadra a kétnapos
rendezvényen. Ezúton is gratulálunk a Cirókáknak!
H.N.

Mozgalmasan kezdődött a júniusi hónap a
mórások számára. Az öt éve elhunyt népzenekutatóra, Bodor Anikóra és Dr. Kiss Lajosra emlékeztek június 5-én pénteken, Zentán a városháza dísz-

termében. A konferenciát a Bodor Anikó-díjas kórusok fellépése zárta, ahol a Móra Ferenc Magyar
Művelődési Egyesület Csalogány asszonykórusa
Anikó gyűjtéséből énekelt egy csokorravalót.
Június 6-án Csantavérre, a 39. Durindó
népzenei szemlére utaztak a kórusok: a Pilike
leánykórus és a Csalogány asszonykórus,
míg a Sóvirág néptáncegyüttes vasárnap az
52. Gyöngyösbokrétán szerepelt. „A Durindó
és a Gyöngyösbokréta nem csak pusztán egy
szemle, hanem találkozó is azokkal az ismerősökkel, akik barátainkká váltak az évek folyamán. Ezért úgy érezzük mi mórások, hogy a rendezvény a vajdasági magyarság kincsesládája
ma is, és feladatunk, kötelességünk meg is tartani a jövő generációjának” – nyilatkozta Kiss
Tóth Erika, az egyesület elnök asszonya.
H.N.

A Ciróka néptánccsoport és oktatóik
Група „Ciróka“ са инструкторима

Бронза на фестивалу „Kőketánc“

Група „Ciróka“ при МКУД „Мора Ференц“ освојила је бронзу на
XIX Дечијем фестивалу мађарског фолклора „Kőketánc“ у Бечеју,
што је велико признање за децу, Варга Виолу и Гажо Тибора, који
су их припремали. Жири није имао лак посао. На такмичење се
пријавило рекордних 57 група, а наступило је више од 1400 играча
на овој дводневној манифестацији. Честитамо групи „Ciróka“!
Х.Н.
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rovásírók

170 éves
a Kocsorháti
harang

A padéi Szervó Mihály Általános Iskola csapata Ferencz Nacsa
Xénia magyartanárnő vezetésével idén is részt vett Zentán az Emlékiskolában rendezett Vajdasági Rovásírásverseny és Műveltségi
Találkozón. A tanulók a rovásírással írt szöveg hangos olvasása
után az írásjelek ismerete terén is összemérték tudásukat. Előbb
latin betűs írással írt szöveget róttak, majd rovásbetűs szöveget
ültettek át latin betűsre. A padéi iskola csapata (Kovács Kimberly,
Pásztor Edina, Vince Beatrix és Hornyák Yvett) jól vette az akadályokat, és szorgosan oldották meg a feladatokat.
H.N.

A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület
székházában időről időre megkongatják
Kocsorhát-puszta
1845-ben, tehát 170 éve öntött
kisharangját. A díszes kisharang
egykoron a puszta népét szólította imára, ma pedig a művelődési rendezvények, események
kezdetét jelzik vele. Kocsorhátpuszta a mai Egyházaskértől
északra, a Román határ mentén húzódik. Azért különleges
a kocsorháti kisharang, mert
Szent István vagy ahogy a harangon van feltüntetve: Istvány
tiszteletére öntették. A harangon a térdelő Szent Istvánt láthatjuk kezében a szent koronával, amint országát a Kisjézust
tartó Szűz Máriának ajánlja.
GJ

A padéi
rovásíró-csapat

Писци рунама

A színjátszók tavaszi műsora

A Szervó Mihály Általános Iskola magyar tagozatos színjátszó szakköre az idén is megtartotta tavaszi műsorát, melyen a tanulók megcsillogtathatták tehetségüket. Az előadásra 2015. április 24-én került sor. A népes
közönség szavalatokat, rövidebb színielőadásokat és táncos produkciókat
tekinthetett meg. A műsor alkalmával a 7. osztályosok is bemutatták nyertes
színdarabjukat, amelyet a Sulifeszt idei második elődöntőjén március 24-én
mutattak be Adán.
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett fesztiválon
először lépett fel a csoport, és tovább is jutottak. A Lélekvesztő című darab rendezője Ferencz Nacsa Xénia tanárnő. A tizenévesek örömei, bánatai,
konfliktusai jelennek meg a színpadon. A magát magányosnak érző, önmagával mindig elégedetlen tizenéves úgy érzi, senki sem figyel rá, cseteléssel,
facebookozással vall szerelmet, bulizni szeret és repülni vágyik. Ezt a darabot mutatta be a kilenctagú csapat Szabadkán is, az április 18-án megrendezett Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjén, ahol 3. helyezést értek el.
H.N.

Падејска група
писаца рунама

Група ОШ „Серво Михаљ“ из Падеја под вођством Ференц
Нача Ксеније и ове године је учествовала на Војвођанском такмичењу у писању рунама које је организовано у „Спомен-школи“ у Сенти. Ученици су након писања текста рунама исти читали наглас, те су одмерили своја знања у коришћењу интерпункције. Група из падејске школе, коју су чинили Ковач Кимберли, Пастор Едина, Винце Беатрикс и Хорњак Ивет, успешно
је наступила и решила све задатке.
Х.Н.

Представници ЛАГ-а „Чока 321“
на студијском путовању у Пољској

Представници Локалне акционе групе „Чока
321” посетили су Пољску у оквиру студијског
путовања које је трајало
од 13 до 16. маја 2015.
године. Боравак у Пољској подразумевао је
састанке са представницима тамошњих локалних акционих група
и произвођачима, као и
учешће на Интернационалној конференцији.
Према речима координатора ЛАГ-а „Чока
321” Игора Илића циљ
путовања био је да се
ближе упознају са радом
ЛАГ-ова у Пољској, остваре контакте и умреже.
– Наша студијска посета била је прилика да
сазнамо како су они почели са радом, шта су
постигли, који је њихов модел рада и да видимо шта можемо да применимо код нас и побољшамо рад наше Локалне акционе групе.

Успели смо да остваримо значајне контакте, а потписали смо
и Меморандум о разумевању са Локалном акционом групом
Сандомиерз округа.
Студијско путовање
било је и више него
успешно, – рекао је
Илић.
Представници ЛАГ
„Чока 321” посетили
су и ЛАГ Опатовскиего дистрикта, као и неколико произвођача
јабука, а учествовали
су и на Интернационалној конференцији
на тему модерна пољопривреда, економија и
инвестиције. Конференција је била прилика да
представници ЛАГ „Чока 321” представе производе својих партнера, као што је мед, врбички
пролећни бели лук, вино и ракија.
Д. Грбин

Gyöngyvirágok idején

Vidám, hangulatos teadélutánt szerveztek
Egyházaskéren a Gyöngyvirág Nőegylet tagjai
május 24-én, vasárnap.

A jó hangulatról, ahogyan már megszokhatták,
Lőrinc Gábor gondoskodott. A délutánra Törökkanizsáról, Csókáról, Hódegyházáról, Padéról,
Szanádról és a szomszédos Feketetóról
is érkeztek. A közel száz mulatozó a
tombola után is folytatta a vigadozást
egészen estig. Ám sokáig nem pihenhetnek a szervezők, hiszen már készülődnek a következő rendezvényre. Június 21-én főzőversenyt szerveznek a
Helyi Közösség udvarán. A versenyző
csapatok babot főznek majd kolbás�szal. A nevezési díj 1500 dinár, ennek
ellenértékében öt személyre elegendő
babot, kolbászt kapnak a szakácsok, és
még csapatonként egy póló is jár.
Jó hangulatban telt a délután
Lehet jelentkezni!
H.N.
Поподне је протекло у добром расположењу

A bronzérmes színjátszók és rendezőjük átveszi a díjat
Глумци и редитељ преузимају награду

Пролећни програм драмске групе

Драмска група ОШ „Серво Михаљ“ из Падеја је и овог пролећа 24.
априла приредила програм. Могле су се чути рецитације, глума и плесне
тачке. Ученици 7. разреда су том приликом приказали свој награђени
комад „Лавиринт душе“, који су 24. марта одиграли у Ади на школском
фестивалу. Приказане су на сцени радости, туге, конфликти међу
тинејџерима. Комад је приказан и у Суботици 18. априла на Уметничком
такмичењу основних школа, где су освојили треће место.
Х.Н.

Јунски концерт

КУД „Вук Караџић“ је и ове године уприличио концерт у јуну пред
школски распуст, али и одмор својих чланова. Концерт је одржан
14.6.2015. године пред пуном салом Дома културе, где су се смењивале све четири фолклорне групе. Најмлађи играчи представили су
се са чак три кореографије и то Играма из Баната, Шумадије и Србије. Влашке игре и Игре из Левче извео је дечији ансамбл док је
припремни ансамбл извео блок песама и Игре из Босилеграда. Извођачки ансамбл је публику одвео на југ Србије Играма из Пчиње,
као и најновијим кореографијама Игара из Врањског Поља и Шопског
тројног надигравања, које је публика наградила огромним аплаузом.

У доба ђурђевка

Чланице Актива жена „Ђурђевак“ из Врбице организовале су у недељу, 24. маја, веселу
поподневну чајанку. За добро расположење побринуо се Леринц Габор. Гости су долазили из
Новог Кнежевца, Чоке, Јазова, Падеја, Санада
и Црне Баре. Близу сто гостију наставило је весеље након томболе до вечери.

Организатори припремају 21. јуна такмичење у кувању у дворишту месне заједнице.
Такмичари ће кувати пасуљ са кобасицама.
Котизација износи 1500 динара, која подразумева пасуљ за пет особа, кобасице, а по екипи
следује мајица.
Х.Н.
Пријавите се!

Овом приликом чланови друштва захвалили су се донаторима и
спонзорима који су им помогли у куповини опанака, кошуља, чарапа
и дуката којима су употпуњене ношње да би играчи могли да изведу
своје игре у пуном сјају.
С.О.
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Верним слушаоцима

Реч-две са Бојаном Брзаком,
главним и одговорним уредником Радио „Макса“,
поводом седам година постојања овог медија

Седам година успешног рада,
трајања, што, чини се, уопште
није лако када је реч о једном
локалном медију?

– Веома смо поносни што смо
успели у ситуацији када се гасе многи локални медији да опстанемо толико дуго, и то не само да опстанемо, већ из године у годину постајемо
све бољи, да константно утврђујемо
положај најслушанијег радија у Потисју и да смо увек у могућности да
нашим слушаоцима понудимо правовремене и истините информације,
добру музику и садржајан забавни
програм. У сваком тренутку имамо
на уму обавезу да будемо верни нашим слушаоцима, јер у супротном
не можемо очекивати да они буду
верни нама. Уопштено, радио и у
процесу дигитализације, која се завршава у Србији, остаје медиј који је
увек „ту негде”, слуша се у колима,
код куће, док спремате ручак или
обављате било које друге послове. Из тог разлога је и маркетиншки
ефекат значајан, јер у принципу не
можете да побегнете од звука. Тако
да ће свака информација или порука
допрети до слушаоца.

Како оцењујете сарадњу са локалним институцијама? Да ли Вам
се чини да је недовољна искоришћеност медијског простора?
– Сарадња са локалним
институцијама је у претходних неколико година доста
стабилна и базирана је на
партнерским основама, посебно са представницима
Локалне самоуправе који су
препознали значај информисања грађана путем локалног
медија, а чије су то, у крајњој
линији и обавезе на основу Закона о информисању
и пројектног финансирања
одређених програма. Министарство културе и информисања
је ове године издало јасна упутства
која су обавезујућа за све локалне
самоуправе укључујући и чињеницу да држава мора да изађе из
власништва у медијима што отвара
могућност равноправне тржишне
утакмице. Међутим, без обзира на
то, најзначајнији извор финансирања и даље су рекламне поруке и ту
је Радио „Макс“ поуздан партнер за
сва привредна предузећа, трговине,
банке, итд.
Планови?
– У наредном периоду план је да
останемо препознатљиви и доследни формули која показује успех.
Оно што се показало добрим, не
треба мењати, већ је неопходно надограђивати и освежавати програм,
понудити одређене нове садржаје
и, као што сам већ напоменуо, остати веран слушаоцима, јер другачије
не можемо очекивати да они буду
верни нама.
Манда Вуковић

Песма посвећена водитељки радио „Макса“,
међу многим, посебан поклон једног слушаоца…
Ево ме овде, где почиње сан о Сну у сну, где осећања игру воде,
а срце вара памет снену
У аманет успоменама оглас остављам, а у име сећања и надања…
Мењам: Разна „буђења” и „дизања” и остала кикотања данашња
за један жељно чекани Поноћни програм Радио Београда из оних дана
Мењам испеглана, уредно сложена одела, 43 рођенданске кравате
и два пута обувене кожне ципеле свечане
за само једне 501 левисице и половне старке
све серије шпанске и ЛЦД, ТВ, за један цртани роман Блека Стене
у коме поцрвени након пољупца девојке…
Све освојене погледе за један Твој будући, макар и неосвојен…
Најлепше неке мисли за једну Твоју молбу:
„Надам се сутра на истом месту”…
Исцениране сусрете многе, за један случајни с Тобом било где…
Хиљаду мојих жеља за Твоје надање…
Многе неодсањане снове, за само неколико минута с Тобом јаве…
Па чак и Голићеве стихове „најлепше ненаписане љубавне”
за један лапсус Твој: „Рибљу чарду, ... пардон, Рибљу чорбу”…
Вештачке истине разне за Твоје из душе бајке, па нек су чак и бајке…
Цео лонац кафе скуване за две малене шољице исте, ал испечене твоје…
Десет сопрано чистих за Твој алт лепршави…
… Мењам и све ове исписане стихове
за један „Feelings” Морис Албертов
да лепше расплешем ноге босе, по овој крај мене пољани зачуђеној
са све стиснутим у рукама лавандиним цвећем … уместо Ње
… а јул овај не мењам… не питајте зашто.
И ово свето Илинданско свануће, из само једно Зато
Добро јутро, росо...

A hűséges hallgatókért
Hétéves a Max Rádió

A Max Rádió hétéves fennállása alkalmából beszélgettünk Bojan Brzak
fő- és felelős szerkesztővel.
– Büszkék vagyunk arra, hogy miközben sok helyi adó szűnik meg, mi
folyamatosan fejlődünk, és a Tisza
mente leghallgatottabb rádiója vagyunk. Hallgatóinknak friss híreket, jó
zenét és tartalmas szórakoztató műsorokat sugározunk. Igyekszünk a sokszínű igényt kielégíteni, hiszen csak így
várhatjuk el, hogy az emberek minket
hallgassanak. A rádió ma is a legnépszerűbb médium, hiszen hallgatható
gépkocsiban, főzés közben, bármilyen
munka végzése mellett, így az információk könnyen eljuttathatók bárkihez.

Jó az együttműködésünk az önkormányzattal és a helyi szervezetekkel.
Ők is felismerték a lehetőséget, hogy
a polgárokat a helyi rádión keresztül
értesíthetik minden fontos történésről.
Vállalatok, különböző szolgáltatások
és termékek reklámozásában is megbízható partnerek vagyunk, bevételünk túlnyomó része ebből származik.
Munkánkat ebben a szellemben
szeretnénk folytatni a jövőben is.
Igyekszünk még változatosabb, gazdagabb műsort összeállítani, hogy
hallgatóink továbbra ia hűségesek
maradjanak hozzánk – mondta el
Bojan Brzak.
Manda Vuković

Helytörténeti tanácskozás Csókán

A Bánság változó arculata elnevezéssel tudoA vendégek a csókai egyesületi tagok alkalmi
mányos tanácskozást tartott Csókán a Vajdasági kiállítását is megtekinthették, és rácsodálkozMagyar Helytörténeti Egyesület a Móra Ferenc hattak a gazdag régészeti leletek, régi pénzek,
Magyar Művelődési Egyesület székházában. A pipák gyűjteményére. A szervezők megköszönvendégek szombaton délelőtt zuhogó esőben ko- ték Csóka község önkormányzatának a támogaszorúzták meg a Szentháromság római katolikus tást, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak
templom udvarán Cs. Simon István és II. Rá- a rendezvény sikerességéhez.
H.N.
kóczi Ferenc emléktábláját. A tanácskozás
Csonti István helytörténész nyitóelőadásával kezdődött Hol is vagyunk? címmel,
ahol bemutatta Észak-Bánátot, Csókát, a
térség geomorfológiai átalakulását az utóbbi 14 000 évben, emellett Csóka térképeit,
és az őző nyelvjárást. Az előadók között a
csókai születésű Dr. Ózer Ágnes muzeológus, történész Csóka gazdaságtörténetéről
osztott meg érdekes tudnivalókat, majd
Dr. Kókai Sándor intézetigazgató, egyetemi tanár Nyíregyházáról A Bánság történeti
földrajza (1917–1918) című előadásával
zárta a tanácskozást. A program második
részében a helytörténeti társaság elnökének, Tomik Nimródnak a vezetésével
Састанак Локалног удружења
megtartották az egyesület évi közgyűисторичара у Чоки
lését, amelyen díjak is kiosztásra kerülУ просторијама МКУД „Мора Ференц“ одржан
tek. Az életműdíjnak számító Kalapis је састанак Локалног удружења историчара под
Zoltán-díjat Uri Ferenc nyugalmazott називом „Променљива слика Баната“. Гости су у
történelemtanár vehette át, míg az idén суботу преподне положили венце на бисту Ференца
először került átadásra a Szabó József II Ракоција и на спомен-плочу писца Ч. Шимон
közelmúltban elhunyt nyugalmazott új- Иштвана, у дворишту цркве Светог Тројства у
ságíró és helytörténész emlékére alapí- Чоки. Уводно предавање „Где смо то ми?“ одржао
tott díj, amelyet az adai Pecze Rózsa és a је Чонти Иштван, у којем је представио Северни
csantavéri Szedlár Rudolf helytörténész Банат, Чоку, геоморфолошке промене на овом
простору у последњих 14000 година.
Х.Н.
vehette át.

Скупови стручних радника

Стручни радници, водитељи случаја у Центру за социјални рад за општину Чока и координаторка дневне услуге у заједници, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју, прошли су обуку за вођење случаја
у центру за социјални рад. Обука је одржана
од 18 до 21. маја, у просторијама Републичког
завода за социјалну заштиту у Београду. Циљ
овог програма обуке, чији су аутори Самарџија Милан, Јелисавац Ружица, Јовић Сњежана

и Вељковић Лела је био унапређење квалитета рада у центрима за социјални рад кроз
стицање знања и вештина за спровођење
методе вођења случаја у стручном раду уз
остваривање партиципације корисника.
Такође, дана 2.6.2015. године, супервизорка Центра за социјални рад за општину
Чока, присуствовала је стручном скупу супервизора који је био организован у форми
едукације без провере знања, у Бачкој Паланци. Тема овог стручног
скупа је била „Насиље у породици и институционална
заштита“, а стручном скупу
су присуствовали и супервизори Центра за социјални
рад Бечеј, Сента, Жабаљ и
Тител, Сечањ, Нова Црња,
Кикинда, Темерин, Бачка
Паланка, Кањижа, као и саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту.
А. Тамара

Szakmabeliek találkozója

Csóka község Szociális Munkaügyi Központjának szakemberei és a fejlődésben
akadályozott gyerekek és fiatalok Napközi
Otthonának koordinátorai továbbképzésen
vettek részt, melynek témája az esetek lefolytatásának folyamata a szociális védelemben.
A képzést május 18-tól 21-ig tartották a belgrádi Köztársasági Szociális Védelmi Intézet
helyiségeiben. A képzési program megalkotói Samardžija Milan, Jelisavac Ružica, Jović
Snežana és Veljković Lela, melynek célja a
szociális központokban a munka minőségének
fejlesztése, hiszen a munkában az esetvezetés,
a lefolytatási módszerekben szerzett tapaszta-

lat és tudás megszerzésén keresztül valósulhat
meg az igénylők hozzájárulása mellett.
Június 2-án Csóka község Szociális Munkaügyi Központjának felügyelője részt vett a
felügyelők szaktanácskozásán, melyet tudásfelmérés nélkül, edukáció formájában szerveztek
Palánkán. A tanácskozás témája: „A családon
belüli erőszak és intézményes védelem” volt.
Ezen az összejövetelen részt vett Óbecse, Zenta,
Zsablya és Titel, Torontálszécsány, Magyarcsernye, Nagykikinda, Temerin, Palánka és Magyarkanizsa községek felügyelői valamint a Tartományi Szociális Védelmi Intézet tanácsosai.
A. Tamara

Скупљи угаљ за пензионере

Испорука угља коју су пензионери са територије општине Чока уговорили са својим удружењем, иде према
утврђеној динамици, а они који су га већ добили тврде да
је доброг квалитета, без земље и прашине.
– Преко Општинског удружења пензионера Чока уговорена је испорука укупно 700 тона угља, од чега је до
сада испоручено преко 450 тона. Поред тога за наше
чланове испоручено је 200 метара кубних огревног и 100
меког дрвета, – изјавио је председник чоканских пензионера Ђуро Јаић. Он апелује на пензионере који су за
угаљ добили кредит, да рате уредно уплаћују, како би се
испоштовао уговор са добављачем и наставила испорука угља за преостале пензионере.
– Оно што их сигурно неће обрадовати то је да нас је
добављач обавестио да је угаљ поскупео за 570 динара
по тони, о чему ћемо разговарати на седници Извршног
одбора, – рекао је Ђуро Јаић.
Н. Колунџија

Megdrágult a szén

Csóka községben rendszeresen
érkezik a szén azokhoz a nyugdíjasokhoz, akik a Nyugdíjasok Egyesületén keresztül rendelték meg.
Akik már megkapták, elmondták,
hogy a szén jó minőségű. Az egyesület elnöke, Đuro Jaić kéri a nyugdíjasokat, akik kölcsönre vásárolták a tüzelőt, hogy a részleteket
rendszeresen fizessék, így a leszállítás továbbra is rendben mehet.
– Egy rossz hírt is közölnöm
kell a nyugdíjasokkal: értesítettek
bennünket, hogy a szén tonnája 570 dinárral drágult – mondta
Đuro Jaić.
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Az Úr napját szenteld meg!

Az év praxisa a Kárpát-medencében

A bibliai tanítás szerint Isten maga akarta, hogy az embereknek ne legyen minden
nap egyforma. Hat nap maradjon a munkára, de a hetedik legyen az Istené. „ Az Úr
ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és
a földet, a tengert és mindent, ami bennük
van, a hetedik nap azonban megpihent. Az
Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte.” (Kiv 20,8-11)
Az egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása a szentmise. A
katolikus egyház minden vasárnap Jézus
Krisztus dicsőséges feltámadását ünnepli.
A csókai Szentháromság templomban minden nap van szentmise, de a vasárnapi és az
ünnepi szentmiséken van a legtöbb hívő .

Ekkor van a búcsú napja. A templombúcsú
alkalmával mindig aktuálissá válik a kérdés: „Mi is a búcsú?” Latin megnevezése:
indulgentiae, aminek jelentése „elengedés.
A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, hogy
az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak, az egyház révén közvetített
kegyelme által. A búcsú a katolikus bűnbánati vallásgyakorlatban azt jelenti, hogy
a gyónásban már föloldozást nyernek a
gyónó bűnei, és a büntetést Isten elengedi.
A búcsúi szentmisét Hajdú Sándor helyi
plébánossal Masa Tamás atya, Sóti János
jezsuita szerzetes pap és Novák Vince jezsuita szerzetes mutatta be.
A pünkösd hétfő utáni tizedik napra
Az első gyónók (csütörtökre) esik úrnapja. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét”, az oltáriszentséget ünnepli az egyház. Az
ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körülhordozzák az oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy
oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid
szertartás (evangélium-éneklés és áldás) céljára. .Az oltárokat virágokkal
díszítik, melyből kis csokorral a szertartás után hazavihetnek a hívek. Idén
június 4-én volt úrnapja.
Á.O.

Májusban a vasárnapi szentmisék ünnepi hangulatban teltek.
A másodikosok első gyónásukat
ünnepelték május 3-án, a harmadik osztályosok pedig első alkalommal járultak szent áldozáshoz
május 10-én. Idén hat elsőáldozója volt a csókai plébániának.
Hitoktatójuk, Stefanović Veronika készítette fel a gyerekeket az
első gyónásra és áldozásra is.
Pünkösdvasárnapot és Szentháromság vasárnapját szintén
ünnepi szentmisével ünnepelhették a hívők. Templomunk a
Szentháromságról kapta a nevét.

Az elsőáldozók

Прва причест у Јазову

2015-ben már másodszor jelölték Dr. Jung
Németh Erzsébetet erre a megtisztelő címre hálás páciensei, aminek köszönhetően
ezúttal különdíjban részesült. A 192 ajánlásra összesen 174 467 szavazat érkezett,
ami azt bizonyítja, hogy a páciensek hálásak az odaadó bánásmódért, a törődésért, és
sokszor a jó szó is elegendő erőt ad nekik
a gyógyuláshoz. A doktornő szülőfalujába,
Tiszaszentmiklósra, rendszeresen visszajár,
ahol már nagyon várják, hiszen haza is orvosi táskával megy. A gyógyítás, a betegség
okainak a felkutatása, a megelőzés egyaránt
fontos számára, éppen ezért jótékonysági
munkával is foglalkozik. A 90-es nehéz
évektől kezdve a Vox Humana, a Caritas,
a Vöröskereszt és a Segítő Jobb konzultáns
munkatársa volt. Az orvosi pályát válasz-

tóknak nincs könnyű dolguk. Amit a doktornő hiányol, az hogy orvosi egyetemre
való felvételikor a jelentkezők rátermettségét, empátiára való készségét nem veszik
figyelembe. Hivatásként teljesíteni szellemi, lelki és fizikai igénybevételt jelent, teljes embert követel. Sokszor a magánélet is
háttérbe szorul. Nem csak az egyetemi diploma megszerzéséhez szükséges kitartás és
szorgalom, hanem a kiválasztott életpálya
megvalósításához is – mondta a doktornő,
akinek hitvallása is ezt bizonyítja:

„A szeretet az, ami bennünk él, ami átölel mindenkit. Szeretet, ha meghallgatod
a másik embert, és nem ítéled el tetteiért.
Szeretet, ha egy ismeretlent átölelsz és segítesz, ha rászorul. Szeretet, ha nem segítesz, ha nem erre vágyik... Csak felajánlod”
( Teréz anya a szeretetről).
H.N.

„Година праксе у Карпатском басену“

Зомбор Габор и Балог Шандор уручили су награду „Година праксе у Карпатском басену“ лекарима опште праксе и
њиховим сарадницима.
Др Јунг Немет Ержебет су 2015. године
по други пут кандидовали захвални пацијенти, чијом заслугом је добила посебну
награду. Докторица често одлази у родно
село Остојићево, са лекарском ташном.

Лечење, проналажење узрока болести,
као и превенција подједнако су јој важни,
зато се бави добротворним радом.
„Љубав живи у нама. Љубав је када
саслушаш другог човека и не судиш му
због поступака. Љубав је када загрлиш
непознатог човека коме је потребна помоћ. Љубав је када понудиш помоћ, а
није тражена ...“, речи су Мајке Терезе.

Црквени оркестар из Пољске
гостовао у Остојићеву

Elsőáldozás Hódegyházán

Средином маја су у цркви Светог Михаља деца
примила прву причест. Црква је била украшена
предивним цвећем, захваљујући родитељима.
Канторка Тот Елвира припремила је црквене песме
са децом. Ова велика свечаност улепшала је недељу
свим присутнима, којих је било у великом броју. У
нашем малом селу било је само осморо деце на
првој причести. Били су лепи и паметни, те им овом
приликом честитамо.

Zombor Gábor egészségügyi államtitkár
és Balogh Sándor, a zsűri elnöke adták át
Az év praxisa a Kárpát-medencében díjait
az anyaországi és a határon túli háziorvosoknak és munkatársainak. Az ajánlatok
elbírálásakor mérceként a hippokratészi
eskühöz viszonyítottak, és hangsúlyozták,
hogy az orvosok élete egy magasabb rendű élet, mert mások megsegítéséről szól. A
nyertesek pedig a magyar orvostársadalomnak szolgálnak példaként.

Május derekán a Szent Mihály katolikus templomban
első alkalommal vették fel az
Oltáriszentséget a kisiskolások. A templomot gyönyörű
virágok ékesítették, ami persze a szülők érdeme volt. Tóth
Elvira kántornő pedig rövid
templomi énekeket mutatott be
az elsőáldozó gyermekekkel
az ott megjelent rokonságnak,
szülőknek, vendégeknek. A
templom megtelt, régen volt
már ennyi ember e kis település templomában, mindannyiunk vasárnapját szebbé tette ez
a nagy ünnep.
Kis falunkban csupán csak
nyolc elsőáldozó volt: Klacsák
Dávid, Tóth Evelin, Bogdán
Csorba Kata, Lajkó Loretta,
Szemerédi Emese, Simon
Petra, Pozsár Ramóna, Csikós
István. Szépek és ügyesek
voltak, gratulálunk nekik az
első szentáldozáshoz.
Urbán Csilla

Наступ
испред цркве

Чланови црквеног оркестра из Пољске
и Чешке у повратку са свог наступа из Румуније посетили су и једине староседеоце из Пољске, који живе у Србији, у Остојићеву. Преко личних познанстава и контаката представници оркестра заједно са
домаћинима организовали су дводневну

посету овом селу 6 и 7. јуна 2015. године.
Један од организатора Емил Пољак није
крио задовољство што су чланови оркестра решили да посете и Остојићево.
– Организација је успела и драго ми је
што су се људи одазвали у толиком броју и
што желе да се упознају. Имамо и позив да
узвратимо посету. Највише
од свега ми је драго што
видим да су деца задовољна, – рекао је Пољак.
Служба у Евангелистичкој цркви у Остојићеву одржана је 7. јуна,
где је и оркестар домаћинима презентовао свој
рад. Културно-уметничко
друштво „Вишљани из
Остојићева“ уприличили
су мали програм својим
гостима. Организовање
пријема омогућено је захваљујући разним спонзорима и личним ангажовањем домаћина.
Д. Грбин

Мајске активности у Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју

У току маја месеца у Дневни боравак је пристигло украсно цвеће које је донирало Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Чока. Тим поводом су
деца и млади са својим васпитачима и неговатељима организовали акцију уређења атријума вртића „Радост“ из Чоке, са којим деле свој радни простор. Како
би улепшала атријум, деца су посадила шест врста украсног цвећа, укупно 60
садница, а уједно и учила о томе како се саде и негују биљке. Садњом цвећа
и улепшавањем простора није завршена акција, деца и млади свакодневно заливају цвеће и одржавају атријум. Осим ове активности у току маја у Дневни
боравак пристигла је још једна донација Дуванске индустрије Чока, у виду стола
и клупа за башту. На основу тога организована је акција у дворишту, где су деца
заједно са својим васпитачима и неговатељима опрала и офарбала добијене
клупе и сто, тако да је сада баштенска гарнитура спремна за играње и одмор.
Добијене донације ће веома користити деци и младима у Дневном боравку,
а активности које су тим поводом спроведене су део окупационе терапије коју
одушевљено обављају, јер како нам је рекла координаторка Дневног боравка,
деца воле активности у којима виде резултате свога рада.
Д. Тењовић
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Kérdezzük a szakembert

Питали смо стручњака

Избијање зубића
и исхрана детета
у првој години

A baba fogzása és etetése
az első életévben

Beszélgetés Bende Ilona gyermekorvossal
– A két téma igencsak összefügg. Sokszor hallani, hogy
addig ne etessék a babát a tejen kívül mással, míg nem jön
ki az első foga.
– Az első hat hónapban a csecsemő igényeit optimálisan az
anyatej elégíti ki.
– Mikor kezdjük el az etetést a csemeténknél? Mi a helyes sorrend, vagy ez is, mint annyi minden, a babától függ?
– Szolidokat a javaslat szerint először hat hónapos korban optimális adni a csecsemőnek. Anyatej hiánya esetén sem javasolt
négy hónapos kornál előbb a bevezetése. Az első szolidok lehetnek gyümölcsök, gluténmentes cereáliák (rizs vagy kukorica)
vagy főzelékfélék. Gluténtartalmú (búza, árpa, rozs) cereáliákat
4 hónapos kor előtt semmiképp sem adhatunk a babának,
de 7. hónap előtt feltétlenül be kell vezetni az étrendbe.
– Csőrös pohárból kínáljuk a folyadékot vagy
cumisüvegből? Esetleg rögtön a rendes műanyag
pohárból tanuljon meg inni gyermekünk?
– Ha lehetséges, akkor rendes pohárból kínáljuk meg
gyermekünket folyadékkal.
– Egyik ok lehet a sírásra, az első fogacskák áttörése. Mikor és milyen tünetek előzhetik meg a fogzást?
– Nyugtalanság, egy-két lazább széklet, nyáladzás, hőemelkedés kísérheti a fogacskák megjelenését, de semmiképpen sem láz.
– Mitől függ a leendő gyermek fogának minősége? Azt
olvassuk a szakirodalomban, hogy a mama hasában már a
baba ínye alatt rejlenek a tejfogacskák.
– Az anyukának majd a babának is a választott fogorvos
által tanácsolt fluoros tabletták használatától és más megelőző
módszerek alkalmazásától is függ a fogak minősége.
– Mivel lehet enyhíteni a fogacskák fájdalmas kinövését?
– Hütő rágók, fájdalmat enyhítő zselék használatával megkönnyíthetjük a fogzást.
– Ajánlatos-e az első életévben bármilyen vitamin adása
a babáknak?
– Az első életévben az anyatej és a jól összeállított étrend nem
igényel vitaminpótlást a D vitaminon kívül. A mi éghajlatunk
D vitamin szükséglete 400 NE naponta az első életévben, és a
téli hónapokban rendszeresen kell adni a második életévben.
Doktornő, köszönjük a válaszokat.
Csizmadia Berák Benitta

Разговор са педијатром Бенде Илоном
Ове две теме су врло повезане. Кажу
да се беба храни млеком до избијања
првог зубића.
– У првих шест месеци млеко оптимално задовољава потребе одојчета.
Када треба почети са храњењем бебе
или све зависи од бебе, као и остале
ствари?
– Процес увођења хране од течније до
чврсте тече непрекидно и обично наступи
у шестом месецу, мада може и у четвртом,
у случају недостатка мајчинског млека.
Прва храна може бити
воће, поврће, пиринач,
док се житарице са глутеном не уводе пре четвртог
месеца. Најбоље би било
да бебе узимају течност
из редовних чаша.
Избијање
зубића
може бити један од разлога плача. Који
симптоми му претходе?
– Немир, појава пљувачке, блажа температура могу пратити избијање зубића.
Од чега зависи квалитет зуба? Читали смо у стручној литератури како се
млечни зубићи скривају испод бебиних
десни још у мамином стомаку.
– Изабрани стоматолог преписује мами
и беби таблете са флуором, али и друга
превентивна средства утичу на квалитет
зуба.
Како се може ублажити болно избијање зубића?
– Глодалице које хладе, гел за ублажавање бола могу помоћи.
Да ли је препоручљиво давање витамина у првој години?
– У првој години живота мајчино млеко и
устаљен распоред исхране не захтева надокнаду витамина, осим витамина Д.
Докторице, захваљујем на разговору.
Чизмадиа Берак Бенита

Волонтери уредили плажу у Санаду

У суботу, 30. маја, волонтери Волонтерског центра Чока реализовали су волонтерску акцију „Уређење плаже на Тиси у Санаду“.

Светски дан без дуванског
дима

Последњи дан у месецу мају сваке године је резервисан
за обележавање Светског дана без дуванског дима. У нашој
земљи се, као и свуда у свету, овај важан дан обележава
под слоганом „Зауставимо незакониту трговину дуванским
производима“. Наиме, Светска здравствена организација уочила је да нелегална трговина дуваном такође представља
велики проблем за здравље, јер су такви дувански производи
доступнији због ниже цене, за све пушаче, поготово за младе
и становништво са нижим приходима.
Пушење је и даље велики глобални проблем, што видимо на сваком
кораку. Наиме, трећина становника
Србије пуши, а посебно забрињава
што је међу њима велики број младих. Сви знамо колико је дуван опасан по здравље и зато је свака здравствено-едукативна акција значајна,
при чему је најбитнији контакт и рад
са младима.
У том правцу се спроводе и активности Дома здравља Чока. Наиме, у Градској библиотеци
одржано је предавање за ученике петих разреда основне
школе у Чоки. Директор Дома здравља Чока др Елвира Тот
Барна и др Освит Чпајаковић одржали су предавање о штетности дуванског дима, при чему су деца активно учествовала својим питањима и коментарима, уз закључак да је боље
живети здраво и бавити се спортом, него пушити.
Чпајаковић др Освит

Dohányzásmentes világnap

Május utolsó napját minden évben a dohányzásmentes világnapként tartjuk számon. Hazánkban, de a világ minden részén,
ezt a fontos napot a következő jelmondattal hirdetik: „Állítsuk
meg a dohánytermékek törvénytelen kereskedelmét!”. Ugyanis
az Egészségügyi Világszervezet megállapította, hogy az illegális
dohánykereskedelem szintén nagy veszélyt jelent az egészségre,
hiszen az ilyen dohánytermékek alacsony áruk miatt hozzáférhetőbbek a dohányzók számára, elsősorban a fiataloknak és az
alacsony jövedelmű lakosságnak.
A dohányzás továbbra is a legfőbb probléma, melyet léptennyomon észlelünk. Szerbia lakosságának egyharmada dohányzik, de különösen aggasztó, hogy nagyszámú fiatal van közöttük.
Mindenki tudja, hogy a dohány mennyire veszélyes az egészségre, ezért minden ilyen jellegű oktató akció nagyon fontos, ezen
belül pedig óriási jelentőségű a fiatalokkal való kapcsolat és munka. Ezért a csókai Egészségház is folytatott ilyen jellegű akciókat,
ahol a dohányfüst káros hatásáról tartott előadást az Egészségház
igazgatónője, Dr. Tóth Barna Elvira és Dr. Čpajaković Osvit a
csókai általános iskola ötödik osztályos diákjai számára a Városi
Könyvtárban. Az előadás során a gyerekek a feltett kérdéseikkel
és észrevételeik kinyilvánításával aktívan részt vettek a munkában. Az előadás befejeztével végszóként megfogalmazták, hogy
jobb egészségesen élni és sportolni, mint cigarettázni.
Dr. Čpajaković Osvit

– На редовним састанцима са волонтерима где
правимо планове рада за наредни период, изникла
је идеја да се у току пролећа среди плажа на Тиси
у Санаду. Пошто је акценат на еколошкој акцији,
договорили смо се да по завршетку акције организујемо и дружење, где су наша три волонтера имала могућност да покажу своје кулинарске
способности. Сви смо веома задовољни акцијом
и захваљујемо се на великој помоћи добровољцима који су се
прикључили. Подршка и помоћ
није изостала ни од стране ДуAz idén VI. alkalommal Hódegyháшка Јанчића и чланова Српске
zán Csóka község Túzok Vadásztársasága
православне црквене општине
(amely hat falut ölel fel) megszervezte az
Санад, као и Драгана Димитроagyaggalamb-lövészetet, amely 30 éves
ва испред Удружења спортских
tradícióra nyúlik vissza. Ezen az eseméриболоваца Санад, – рекао је
nyen összesen kétszáz meghívott vadász
координатор Владимир Штеванов.
vett részt. Reggel a vendégeket meleg
Волонтерска акција „Место за
lángossal várták, és ezek után került sor a
љубљење” реализована је 16.
versenyre, amelyet Zentán a Qveen lövéмаја. Обновљене су ознаке на
szeten szerveztek meg.
пешачкој стази фарбом за бетон,
а додата су и нова места. Након
завршене акције, волонтери су
ошмирглали и офарбали бетонску
канту за отпатке испред Центра за
социјални рад Чока.
Д. Тењовић

Agyaggalamblövő verseny kisfalunkban

Рано ујутро су се бициклима упутили на плажу.
Очистили су терен за одбојку на песку, испразнили
канте за отпатке и поставили нове џакове за смеће.
Док су вредне руке уређивале плажу, Саша, Стана и Боки кували су пасуљ у котлићу. Ручак за све
учеснике акције приређен је у просторијама Српске
православне црквене општине у Санаду. Састојке
за кување пасуља волонтери су купили од новца
сакупљеног од рециклаже, јер се, као што је већ познато, дужи период баве прикупљањем материјала
за рециклажу (пластичне флаше и чепови).

Az önkéntesek tették rendbe a szanádi strandot

A csókai Önkéntes Központ tagjai szombaton,
május 30-án kora reggel kerékpárokkal indultak
a strandra, ahol megtisztították a strandröplabdapályát, kiürítették a szemeteskukákat, és új szemeteszsákokat helyeztek el. Míg a szorgalmas
kezek rendezték a strandot, Saša, Stana és Boki
babot készítettek bográcsban. Az akció résztvevőinek a szanádi szerb pravoszláv hitközség
helyiségeiben szolgálták fel az ebédet, melyhez
az alapanyagot a műanyag flakonok és kupakok
gyűjtéséből befolyt pénzből vásárolták.
– Az önkéntesek összejövetelén felvetődött
az ötlet, hogy a tavasz folyamán Szanádon
hozzuk rendbe a tiszai strandot. Mivel a hangsúly az ökológiai akción van, megbeszéltük,
hogy az akció befejeződése után bográcsozást

is szervezünk, melyen három önkéntesünk bemutathatja főzési tudományát. Mindannyian
meg vagyunk elégedve az akcióval és az önként hozzánk csatlakozók segítségével. Duško
Jančić és a szerb pravoszláv hitközség tagjai,
valamint Dragan Dimitrov, a szanádi Sporthorgászok Egyesületének képviselője is kivette részét az akcióban – mondta Vladimir Števanov
koordinátor.
A „Csókolózási hely” elnevezésű önkéntes akció május 16-án valósult meg. Betonfestékkel átfestették a gyalogátkelőt, de kialakítottak új helyszíneket is. Az akció befejezése után megtisztították és befestették a Szociális Munkaügyi Központ
előtt elhelyezett beton hulladékgyűjtőt is.
D. Tenjović

Az egyéni versenyben az első helyet
Vulović Jovica (Csóka), a második helyet
Vilovski Dušan (Tiszaszentmiklós), a harmadikat pedig Tűri Tibor (Egyházaskér)
nyerte meg. Csapatban is versenyeztek a
vadásztársaságok, ott első helyen Szanád
(ők vitték el a vándorserleget), másodikon
Tiszaszentmiklós, a harmadikon Hódegyháza nyert, negyedik Csóka, holtversenyben pedig Feketetó és Egyházaskér végzett.
Hagyománynak számít az őzpörkölt-főző verseny is, amely
most is megszervezésre került; az első hely
Tiszaszentmiklósé, a
második Szanádé, a harmadik pedig Feketetóé
lett. A kötélhúzásban
a tiszaszentmiklósiak
győztek, második helyet Egyházaskér, a harmadikat pedig Feketetó
Такмичење
vitte el.
A munkálatokat a hódу гађању глинених голубова
egyházi vadászszervezet
у нашем малом селу
vadászai, vadászfeleséЛовачко друштво „Дропља“, које обухвата шест
gei és a helyi Árvácska
насеља чоканске општине, организовало је ове гоNőegylet végezték el. A
дине шесто по реду такмичење у гађању глинених vendégeket éjfélig Sandголубова у Јазову. У појединачном такмичењу прво ra Markov énekesnő és
место заузео је Јовица Вуловић (Чока), друго Душан zenekara szórakoztatta.
Виловски (Остојићево), а треће Тири Тибор (Врбица).
Urbán Csilla
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Једини у Чоки, а први у Војводини и Србији

250 паса такмичило се у Чоки
на шестој Националној изложби паса

У чоканском Старом парку је у недељу 31. маја одржана шеста по реду Национална изложба паса (VI CAC Čoka) у
организацији Кинолошког друштва Чока.
На изложби је учествовало 250 паса чији
власници су, осим из Србије, дошли из Хрватске, Мађарске, Румуније, Холандије,
Француске, Чешке, Словачке и Бугарске.
Пси су се такмичили у 10 група: овчарски
и пастирски пси; пси молосоидног типа и
пинчери; теријери; јазавичари; шприцеви, поларни пси и пси примитивног типа;
гоничи; птичари; ретривери и шпанијели;
пси за разоноду и пратњу и хртови. Псе су
оцењивали троје судија из Србије, Марта Шипош, Владимир Михајловић Бели и
Карло Бала, и судије из Румуније Кристијан Молнар и Роберто Шил.
Након што су проглашени победници
појединачних група, најлепши пси из сваке групе такмичили су се за титулу најлепшег пса изложбе (слика на 16. страни).

Заљубљеник у савате Дејан Петров (14) освојио два турнира

У ревијалном делу такмичења водичи
паса (хендлери), такмичили су се и у категорији „јуниор хендлинг“ за децу од 9 до
16 године. Осим најлепших паса изложбе,
проглашени су победници и у категоријама за најлепше парове, одгајивачке групе,
бебе, штенце и јуниоре. „За све победнике
по групама и осталим категоријама, као и
за најлепше псе изложбе били су обезбеђени пехари и пакети хране за псе „Frendy“
које је даровао спонзор изложбе „Gebi
Д.О.О.“, поручила је једна од организатора такмичења и чланица Кинолошког друштва Чока Вишња Бошковић и додала да
су сви учесници, што из наше земље, то и
из иностранства били изузетно задовољни
дочеком и организацијом турнира и да су
већ најавили долазак и за следећу годину.
Изложбу, која је трајала од 10 до 15 часова, посетило је око 500 људи. Чланови
овог друштва захвалили су се свима који
су помогли у организацији овог такмичења.
И. Кертес

250 kutya a csókai kutyakiállításon

Május 31-én a csókai parkban megtartották a VI. Nemzeti Kutyakiállítást (VI. CAC
Csóka), amelyen mintegy 250 kutyát mutattak be. A hazai tenyésztők mellett Horvátországból, Magyarországról, Romániából,
Hollandiából, Franciaországból, Csehországból, Szlovákiából és Bulgáriából is érkeztek kiállítók. A kutyák tíz kategóriában
versenyeztek. A bíráló bizottság tagjai a
szerbiai Sípos Márta, Vladimir Mihajlović
Beli és Karlo Bala, valamint a romániai
Molnár Krisztián és Roberto Sil voltak.
Előbb kihirdették a kategóriánkénti
győzteseket, majd ezek közül kiválasztották a kiállítás legszebb kutyáját. Ezt a hízelgő címet a szlovákiai Kristina Herdicsova
springer spánielje nyerte el, második lett
a rumai Željko Lozić boston terrierje, a
harmadik pedig a magyarországi Csépai
István magyar vizslája (fotó a 16. oldalon).
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A kiállításon megrendezték a fiatal
felvezetők versenyét is (junior handling)
a 9-16 éves tenyésztők számára. Megválasztották még a legszebb tenyészpárt, a
legszebb almot, valamint a bébi, kölyök
és fiatal osztály győzteseit. A nyertes kutyák gazdái a serleg mellé Frendy kutyatápot kaptak ajándékul, melyet a kiállítás
szponzora, a Gebi kft. biztosított.
A kiállításon mintegy ötszáz látogató
jelent meg.
A szervezők nevében Višnja Bošković
és Slobodan Savić köszönetet mondott
minden támogatónak, és elmondták,
hogy a rendezvény igen sikeres volt, a
hazai és a külföldi résztvevők is elégedettségüknek adtak hangot. Remélik,
hogy sikerül évről évre egyre magasabb
színvonalú kiállítást szervezni.
Kertész I.

Крос ученика ОШ „Јован Поповић“

Дејан Петров (14) из Чоке, члан Клуба борилачких спортова „МС ГYМ”
Сента, једини је саватиста у Чоки, што
му није била препрека да освоји титуле првака Србије и Војводине у асаут
саватеу у категорији старијих пионира
до 70 килограма. Прву титулу стекао
је априла месеца на Првенству Србије
за пионире и кадете, које је одржано
у Сенти, а наслов првака Војводине, у
истој категорији на такмичењу у Руми
прошлог месеца. Каже да га овај борилачки спорт, настао у 17.
веку у Француској, привлачио од када је чуо за њега,
а данас, поред изузетних
резултата у борилишту,
спреман је да о његовом
историјату изнесе и најпрецизније детаље.
– Чуо сам за клуб борилачких вештина који ради
у Сенти, па сам фебруара
прошле године одлучио
да се учланим и започнем
са тренинзима. Два пута
недељно тренирам у клубу под руководством тренера Горана
Станчулова, а свакодневно код куће, где
располажем потребним реквизитима, –
каже Дејан, одличан ученик 8. разреда
Основне школе „Јован Поповић” у Чоки,
а према очекивањима будући вуковац.
Жеља му је да упише Гимназију у Сенти

и да се још више посвети овом спорту.
Објашњава да на такмичењима наступа
у једноделном трикоу, обавезним за све
борце, меканим савате патикама, које не
могу да повреде противника, рукавицама
од 14 унци за овај узраст, а обавезни су
штитници за потколенице, бандажи за
песнице, гумени штитници зуба, суспензори и кациге за млађе узрасте.
– На првенству Србије у Сенти имао сам
два противника и оба сам савладао резултатом 3:0, а у Руми у мојој категорији био
је још само један такмичар
кога сам такође савладао
истим резултатом. Дејан
каже да то не умањује његов успех, јер је савате тек
у развоју код нас, а свестан је да ће преласком у
вишу категорију конкуренција бити знатно јача.
– Овај спорт је једини
европски спорт у коме су
укључени ударци рукама
и ногама, има дугу традицију у Србији, јер се
вежбао у војсци Краљевине Србије још у 19. веку. Верујем да ће га
прихватити велики број младих, јер га одликује атрактивност, савршеност у извођењу ударца и аматерски дух, – каже Дејан Петров који уз савате свира гитару, учи
бубњеве, а завршио је и плесну школу.
Н. Колунџија

Пето место за ФК „Слогу“
на крају сезоне ПФЛ Суботица

„Слогини“ фудбалери завршили су дебитантску сезону у Подручној фудбалској
лиги (ПФЛ) Суботица на високој петој позицији од чак 16 екипа. Они су то место
заузели скупивши укупно 49 бодова на
табели, 15 мање од првопласиране екипе „Виноградара“ из Хајдукова.
Након пораза од Његошева, ФК „Слога“ је 9. маја у гостима победила екипу
„Његоша“ из Ловћенца резултатом 2:4, а
голове за Остојићево постигли су Д. Будовалчев, Т. Димић, Д. Булатовић и Н.
Баук. У дербију против „Обилића“ из Новог Кнежевца 16. маја „Слога“ је несрећно изгубила у последњем минуту надокнадног времена 3:2. Голове су постигли
Д. Симић и Никола Савић.
Остојићево је потом угостило екипу ФК
„Еђшег“ из Малог Иђоша 20. маја и изашло као победник из овог сусрета (4:2).
Мрежу су затресли Н. Савић, Т. Димић,
Д. Булатовић и Д. Баук. 31. маја Остојићевчани су угостили и победили екипу
из Паноније резултатом 1:0. Гол на овој
утакмици постигао је Н. Баук. У последњем колу 7. јуна „Слога“ је изгубила у
гостима 3:1 од екипе „Криваја“. Једини
стрелац за Остојићево био је Д. Баук.
Овом утакмицом завршена је успешна
сезона остојићевчанских фудбалера.
Управа клуба изузетно је задовољна коначним пласманом. „Будући да смо у овој
лиги дебитовали након 20 година, очеки-

вали смо да ћемо се у првој сезони борити за опстанак, тако да је пето место
на табели велики успех за наше фудбалере који су својом игром заслужили
чак другу или трећу позицију“, изјавио је
спортски директор овог клуба Слободан
Пилић и додао: „Ако узмемо у обзир да
смо екипа против које је свирано највише
пенала у сезони и која је друга по броју
жутих картона у лиги, може се рећи да
нисмо задовољни судијским третманом,
али се надамо да ће, када се и ми одомаћимо и стекнемо репутацију у овом такмичењу, променити и критеријум суђења
према нашим играчима“. Утакмице фудбалера из Остојићева уједно су биле и
најпосећеније у овој сезони ПФЛ Суботица у просеку са преко 150 гледалаца по
утакмици. „Слогини“ играчи 20. јуна иду у
госте у Београд на пријатељску утакмицу
против екипе „Спарта“, а потом им следи
и заслужени одмор до припрема чији почетак је планиран средином јула.
И. Кертес

Ученици ОШ „Јован
Поповић“ Чока и ове гоBemelegítés a futóverseny előtt
дине трчали су традиционални РТС-ов крос у
петак, 15. маја, на стадиону фудбалског клуба
из Чоке. Овај крос који
се већ неколико година
трчи широм наше земље, трчали су сви ученици од првог до осмог
разреда из Чоке, као и
ученици из Санада.
„Иако су временски услови били лошији и
Резултати кроса:
Први разред
падала је киша, након загревања, успели смо
Дечаци: 1.Ванг Сиа Ли 2.Арон Чанади успешно да организујемо и завршимо још један
Ускоро почиње Меморијални турнир
3.Данило Стоиљковић
крос наше школе и сва деца су завршила сво„Јован Банов-Кувар“
Девојчице: 1.Елена Хинић 2.Вивиен и
ју
трку
задовољна
и
без
повреда“,
поручила
је
Управа
клуба најавила је и почетак
Жанет Чорба 3.Ванг Саи Ли
наставница физичког васпитања Милена ПопоТрећег Меморијалног турнира „Јован
Други разред
Дечаци: 1.Адам Коња 2.Марко
вић. Директорица школе Јулијана Багдал такоБанов – Кувар“ за 1. јул.
Суботин 3.Милот Рехбеџај
ђе је истакла да је задовољна успехом кроса и
Више информација о пријавама на
Девојчице: 1.Маја Петрић 2.Теодора
да се школа посебно захваљује Дому здравља,
овај
ноћни турнир у малом фудбалу
Голић 3.Јована Мијуцин
Полицијској станици и Фудбалском клубу из
можете добити на број 065 5696000.
Трећи разред
Чоке који су подржали ову манифеДечаци: 1.Никола Лукић 2.Војин
Ананић 3.Тамаш Генци
стацију и омогућили да она прође у
Девојчице: 1.Бојана Живковић 2.Аида најбољем реду.
И. Кертес
Глигор 3.Невена Штрбац
Да је игра остојићевчанских рукометашица
Рукометашице „Слоге“ завршиле су такмиЧетврти разред
A Jovan Popović
чење у Трећој рукометној лиги (ТРЛ) „Банат“ била запажена доказује и податак да су чак
Дечаци: 1.Корнел Варга 2.Доминик
Попић 3.Момчило Пејаковић
на четвртом месту на табели са укупно 12 бо- четири „Слогине“ рукометашице позване да
Általános Iskola
Девојчице: 1.Милана Комљеновић
Прво место и пролазак у Другу рукомет- наступају за Репрезентативну селекцију лиге
tanulóinak futóversenye дова.
2.Колина Фекете 3.Ноеми Шоти
ну
лигу
Србије „Север“ освојиле су рукомета- на ревијалној утакмици против првака лиге,
Пети разред
Pénteken, május 15-én a csókai шице из ЖРК „Мокрин“ са 24 бодова. Друго рукометашица ЖРК „Мокрин“. Остојићево су
Дечаци: 1.Петар Јолић 2.Милан
место припало је рукометашицама из Сенте, на утакмици у Мокрину представљале Тамара
Комлушан 3.Александар Самарџија и labdarúgóklub stadionjában megrendezték a hagyományos RTS futóver- док су треће место заузеле рукометашице из Бекеди, Адријана Шеган, Оливера Циндрић и
Акош Фехер
Девојчице: 1.Бланка Дупак 2.Флора
Емилија Лазић. Резултат ове утакмице био је
senyt az általános iskolások számá- Опова.
Дупак 3.Анастазија Балинт
28:29 за селекцију ТРЛ „Банат“.
ra.
Ezt
a
versenyt
már
néhány
éve
У
последња
два
кола
првенства
ОстојићевШести разред
И. Кертес
szervezik az egész ország területén. чанке су забележиле једну победу и један пораз.
Дечаци: 1.Виктор Терек 2.Михајло
Поповић 3.Никола Поповић
Csókán a helybeli és a szanádi iskola РК „Слога“ је на домаћем
Девојчице:1. Емилија Чонић и Ана
терену била боља од РК
1–8. osztályos tanulói álltak rajthoz.
Којић 2.Емеше Алмаши 3.Тимеа
– A rossz idő és a szemerkélő eső „Обилић“ из Новог КнежевДавидов и Андреа Алмаши
Седми разред
ellenére sikeresen zajlott le a ver- ца резултатом 28:18. Такође, на свом терену, ОстоДечаци: 1.Золтан Маргит 2.Габор
seny, senki nem sérült meg – mondta јићевчанке су изгубиле у
Баша 3.Куртеш Захири
Milena Popović tornatanárnő.
Девојчице: 1.Тијана Шубарички
веома неизвесној утакми2.Маријета Ћирковић 3.Милица
Bagdal Julijana igazgatónő köszö- ци до самог краја од екипе
Сретеновић
netet mondott az Egészségháznak, a ЖРК „Младост“ из Опова
Осми разред
Rendőrállomásnak és a labdarúgó- 24:25. Овом утакмицом
Дечаци: 1.Александар Барат
2.Немања Малуцков, 3.Иштван
klubnak, akik hozzájárultak a futóver- „Слогине“ рукометашице
Макаи
завршиле су такмичење у
Девојчице: 1.Јелена Јозанов 2.Леона seny sikeres lebonyolításához.
Рукометашице ЖРК „Мокрин“ и Репрезентација лиге
Kertész I. овогодишњем првенству.
Варга 3.Николет Кобрехел
Загревање чоканских основаца пред крос

Завршено првенство за рукометашице „Слоге“
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Двадесет година фудбалске лиге ветерана
Неприкосновена екипа чоканског „Неофарма“

Лига ветерана у малом фудбалу, у организацији
Спортског друштва „Партизан“ из Кањиже, обележава двадесетогодишњицу успешног постојања. Између десетак тимова фудбалских
ветерана из потиских фудбалских центара, који сваке године
учествују у овом такмичењу, доминантно место припада екипи
Здравствене установе, апотеке
„Неофарм“ из Чоке. Стожер окупљања ових фудбалских ветерана је власник апотеке и бивши
активни фудбалер ФК „Чока“ Небојша Вучковић (55).
Небојша Вучковић
– Наша екипа за проNebojša Vučković теклих двадесет година
увек је на крају сезоне била међу прве три на
табели, а имамо укупно седам наслова првака. Последње три године смо „претплаћени“
за шампионску титулу, – са поносом показује
трофеје дипломирани фармацеут Небојша
Вучковић.
Он, ипак, испред свега, на прво место ставља дружење бивших активних фудбалера,
садашњих чланова екипе „Неофарма“.
– Једва чекамо да се састанемо, а
окупимо се бар једном или два пута недељно
у хали „Бање Кањижа“ где тренирамо. Лига
ветерана се игра по бод систему, у пролеће
и јесен, а на крају сваког тренинга или
утакмице је „треће полувреме“, када често
уз јело из котлића и пиће разговарамо,
дружимо се и разонодимо. Спонзори екипе су
привредници и спортски ентузијасти из Чоке,
Сенте, Кањиже и Новог Кнежевца, одакле су и
фудбалери, а екипу сачињавају Ференц Балаж,
Жељко Поповић, Небојша Вучковић, Ласло Шили,
Иштван Чанади, Геза Месарош, Алберт Тот, Ото
Ваштаг, Момчило Бечејски, Златко Рајић, Радован
Неранџић, Карољ Биркаш, Ђерђ Зонаи, Синиша

Содић, Бошко Пантелин, Данило Антић, Радован
Чукуров. Голгетери екипе су Иштван Чанади и
Карољ Биркаш, а најстарији члан је резервни
голман Золтан Ђолаи (67), који се екипи придружио
од ове године.

Капитенска трака

Капитенска трака у екипи „Неофарм“ је код члана
екипе који је најзаслужнији за заказану утакмицу.
Када се гостује у иностранству она је код Ференца
Балажа, председника општине Чока, а када
се игра са ветеранима из Жабара, онда је код
Небојше Вучковића, рођеног у том месту.

Поред лигашких утакмица, екипа „Неофарм“ је
више пута гостовала у Румунији, у Валкању и Дети
и у Бордању у Мађарској, где су са својим вршњацима играли пријатељске утакмице, а посебан догађај
су сусрети са екипом из чоканског братског места
Жабари, који се одржавају два пута годишње, једном у Жабарима, а једном у Чоки.
Н. Колунџија

Велики успех за „Слогине“ петлиће

Најмлађи „Слогини“ фудбалери, петлићи, освојили су прво место у оквиру такмичења „Фудбал 7“
општинског фудбалског савеза (ОПФ) Кањижа-Сента-Ада и то као једина екипа из Баната. Они су у
протеклом периоду учествовали на неколико турнира у околини у оквиру ове мини лиге. Прво су на
турниру у Бачком Петровом Селу на дербију савладали екипу домаћина
„Јединство“ резултатом
3:1. Потом су 16. маја, на
последњем турниру у групи потврдили прво место
победивши „Потисје“ 8:0 и
„Кањижу“ 13:0. На финалном турниру у Хоргошу
„Слога“ је у полуфиналу
играла против „Бачке“
из Мола и победила 3:0.
Прво место и медаље
освојени су након победе
против екипе из Хоргоша у
финалу. Будући да је регуларни део утакмице завршен резултатом 2:2 где су стрелци за „Слогу“ били
Матеја Мијић и Теодор Перишин, млади Остојићев-

чани били су бољи у извођењу пенала и тој победи много су допринеле и одбране голмана Жељка
Радновића. „Јако сам поносан на наше дечаке који
су остварили велики успех у овом такмичењу, истакли наш клуб и у млађим категоријама и показали
да имамо светлу будућност, а то све захваљујући
тренеру Филипу Савићу
који је радио са овом екипом“, изјавио је Пилић.
„Слогини“ пионири настављају такмичење у Потиској пионирској лиги у
конкуренцији од 14 клубова. У утакмици против Бачког Петровог Села „Слогини“ омладинци изгубили
су 4:2, док су на домаћем
терену победили госте из
Банатског Аранђелова 8:2.
Још једна победа од 7:1
забележена је и против
„Петефи“ екипе из Малих
Пијаца. Ова екипа тренутно заузима шесто место
на табели и преостало им је још три утакмице до
краја сезоне.
И. Кертес

250 паса такмичило се на шестој Националној изложби паса у Чоки

На изложби паса прво су проглашени победници
појединачних група, а најлепши пси из сваке групе
такмичили су се за титулу најлепшег пса изложбе.

Најласкавију титулу и највећи пехар на изложби
освојила је такмичарка из Словачке Кристина Хердичова са својим псом расе спрингер шпанијел. Друго место припало је
псу расе бостон теријер чији је власник
Жељко Лозић дошао
из Руме, док је треће место заузео пас
расе мађарска вижла чији је власник
Иштван Чепаи из
Мађарске. Најлепше
псе изложбе бирали су делегаткиња
изложбе и прослављени кинолог Евица Мишић и осталих
петоро судија.
И. Кертес
издавач:
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A Neofarm csapata a legjobbak között

A magyarkanizsai Partizán Sportegyesület által szervezett kispályás Veterán liga fennállásának huszadik évéhez érkezett. A Tisza
menti labdarúgóklubok veteránjainak vetélkedésében meghatározó
szerepet játszik a csókai Neofarm gyógyszertár csapata. A csapat
alapítója és legfőbb támasza a gyógyszertár tulajdonosa, Nebojša
Vučković (55).
– Csapatunk az elmúlt húsz évben mindig az első három hely valamelyikén végzett, hétszer voltunk elsők. Az utóbbi három szezonban „előfizettünk” a bajnoki címre − mutatta büszkén a trófeákat
Nebojša Vučković okleveles gyógyszerész. Kiemelte, hogy a mozgás mellett a legfontosabb a „harmadik
Csapatkapitányi
félidő”, az edzések és mérkőzések utáni
karszalag
együttlét, barátkozás.
A
Neofarm
csapatkapiA Neofarm csapata többtányi
szalagját
külföldi
ször szerepelt Romániában
szerepléseken
Balázs
és Magyarországon is, és
Ferenc
viseli,
míg
a
évente kétszer találkoznak
žabari
veteránok
ellen
Csóka
testvérvárosának,
játszott mérkőzéseken
Žabarinak a csapatával.
A Neofarm
labdarú- Nebojša Vučković, aki
gói: Balázs Ferenc, Željko Žabariban született.
Popović, Nebojša Vučković,
Süli László, Csanádi István, Mészáros Géza, Tóth Albert,
Vastag Ottó, Momčilo Bečejski, Zlatko Rajić, Radovan
Nerandžić, Birkás Károly, Zónai György, Siniša Sodić,
Boško Pantelin, Danilo Antić, Radovan Čukurov. A csapat legjobb góllövői Csanádi István és Birkás Károly, legidősebb tagja pedig a tartalékkapus, Gyólai Zoltán (67).
N. Kolundžija

Крај сезоне – заслужени одмор
стонотенисера

Још једна, 45. сезона, у најелитнијем државном такмичењу
је завршена, слободно може се рећи успешно за прву женску
екипу Чокe. Од борбе за опстанак се стигло до стабилног 5-6.
места на табели које Чоканке деле са екипом из Новог Кнежевца. Одличне партије у овој сезони су пружиле Кормањош
Жанет са 20 победа и Сања Детари са 13 победа. Значајан је
допринос и младе јуниорске репрезентативке Халас Еле која је
забележила 11 победа у овој сезони.
Друга женска екипа је такмичење у Војвођанској лиги - запад
завршила на одличном трећем месту. Предвођена искусном
Ђенђи Олушки са две кадеткиње Јованом Глишин и Наташом
Олушки у следећој сезони се могу борити за пласман у другу
савезну лигу.
Мушка екипа је имала тежак посао опстанка у Првој војвођанској лиги у чему је успела. Предводили су их млади такмичари Огњен Наумов, Андреј Илијашев
и Никола Штрбац. Помогли су искусни
Игор Воргић, тренер Зоран Чонић као и
млађи такмичари клуба.
Код млађих селекција је одржано
Првенство Србије у појединачној конкуренцији, где су пласман изборили Милан
Комлушан у најбољих шеснаест, а Стефан Лазић у тридесет два.
После више година паузе ова сезона
је донела и учешће на савезном ТОП-12 турниру у узрасту млађих кадета, на који је право учешћа изборио Милан Комлушан.
У Бечеју почетком маја у јакој конкуренцији углавном годину
дана старијих такмичара Милан је заузео 10 место.
д. Комлушан

Megérdemelt pihenőn az asztaliteniszezők

A Csóka Asztalitenisz Klub női első csapata sikeresen zárta az idei versenyszezont a Szuperligában. Az idény kezdetekor
a bennmaradást tűzték ki célul, a végén az 5-6. helyet osztják a
törökkanizsaiakkal. A siker kovácsai Kormányos Zsanett 20 győzelemmel, Sanja Detari 13 és az ifjúsági válogatott Halász Ella 11
győzelemmel.
A női második csapat a Vajdasági Liga nyugati csoportjában a
kitűnő harmadik helyet szerezte meg. Az Oluški Gyöngyi, Jovana
Glišin és Nataša Oluški összeállítású csapat a következő idényben
megcélozhatja a II. Szövetségi Ligába jutást.
A férficsapat nehezen, de megkapaszkodott az I. Vajdasági Ligában. A csapatot fiatal fiúk alkotják, Ognjen Naumov, Andrej Ilijašev
és Nikola Štrbac. A csapatot a tapasztalt Igor Vorgić is segítette. A
munkájukat Zoran Čonić edző irányítja.
A fiatal versenyzők részt vettek Szerbia bajnokságán, ahol egyéniben Milan Komlušan a legjobb 16-ba, Stefan Lazić pedig a legjobb 32-be került.
Több évi kihagyás után Csókának volt képviselője a fiatal kadétok
szövetségi TOP-12 tornáján. Az Óbecsén megtartott versenyen igen
erős mezőnyben Milan Komlušan a 10. helyen végzett.
D. Komlušan

уредник

– szerkesztő:

Kormányos László
уредништво

– szerkesztőség:

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

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