билтен општине чока
год. VIII број 67. мај 2014.

Április utolsó napjaiban megkezdték a Hódegyházáról a
hodicsi Aranka-hídig vezető rendkívül rossz állapotban lévő
makadámút felújítását. Megerősítik az útpadkát és az alapot,
majd aprókővel simára hengerezik, és utána 3 méter széles-

Школа у Црној Бари неће се угасити

2014. május

Обнавља се пут код Јазова

ségben aszfaltburkolatot húznak rá. Csóka község elnöke,
Balázs Ferenc elmondta, hogy a Csóka község területén
található állami földek bérbeadásából befolyt összeg egy
részét, mintegy 15 millió dinárt fordítanak a forgalmas út
felújítására. Nagy Emil, a hódegyházi helyi közösség tanácselnöke elmondása szerint a helyi közösség már több
mint tíz éve elkészítette az út felújítási
terveit, amelyeket időközben az új előírásokkal összhangban módosítottak.
A községi önkormányzatnak a munkálatok kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázatát a Vojput nyerte meg. Az
útépítő cég vállalta, hogy 40 nap alatt
elvégzik a mintegy másfél kilométer
út aszfaltozását. Az útfelújítással a
hódegyházi polgárok több évtizedes
álma valósul meg. A mezőgazdasági
termelők és állattenyésztők szinte naponta használják ezt a Hódegyházáról
keletre a legelőre és a termőföldekre
kivezető utat.
GJ

Затварање школе и вртића у Црној Бари
који се налазе у старој и трошној згради,
измештање вртића и превоз ђака до школе
у Чоки, изазвало је огорчење житеља овог
села, који су поступак директорке матичне
школе у Чоки оценили као крај школовања и
васпитавања деце у њиховом месту.
– Школа у Црној Бари се неће угасити и
чим створимо услове за безбедно похађање
часова у згради, деца ће се вратити у њу
– категоричан је председник општине Ференц Балаж. Он каже да је Општинска грађевинска инспекција забранила коришћење
зграде у којој је вртић са деветоро деце и
школа са 16 ученика од 1. до 4. разреда, а
да је решење инспекције потврдио и судски
вештак. Разлог забране је слегање зидова
на којима су се појавиле бројне пукотине и
кровне конструкције, па је безбедност деце
била угрожена.
– Одмах смо дали налог пројектантској
кући да уради комплетан пројекат санирања оштећења на згради и чим пројекат
буде завршен, кренуће се са радовима. Верујем да ће сви радови бити завршени до јесени и почетка наредне школске године, на задовољство деце, ђака,
мештана и моје велико задовољство – изјавио је Ференц Балаж.
Н. Колунџија

Miután márciusban Csóka község elnöke, Balázs
Ferenc, valamint a munkálatok kivitelezői a šabaci
Jugokop – Podrinje, az újvidéki Vojvodinaput –
Bačkaput és a nagybecskereki Ekogragnja között
aláírták a Hódegyházán és Egyházaskéren az úttest
szerkezetének megerősítéséről és az úttest rendezéséről szóló szerződést, április 24-én megkezdődtek a
munkálatok. A tervezett munkálatokat negyven munkanap alatt kellene elvégezni, ami azt jelenti, hogy
Hódegyháza és Egyházaskér lakosainak az eddigi
macskaköves út helyett, már június elején minőséges
utuk lehetne. Azonban a munkálatok időbeni elvégzése nem csak a kivitelezőktől függ, melyet bizonyít
az a tény is, hogy a munkák megkezdése után két nappal az eső miatt meg kellett szakítani a munkálatokat.
Ezért a befejezés pontos idejét nem mondhatjuk meg,
de kedvező időjárási viszonyok esetén a munkálatok
a szerződésbe foglalt határidőben be is fejeződnek.
Danijela Knežević
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бесплатни примерак — ingyenes példány

Felújítják a hodicsi utat

Hódegyházán és Egyházaskéren
megkezdődtek
az úttestjavító munkálatok

csóka község közlönye

w w w. c o k a . r s

Крајем априла започета је обнова макадамског пута који води од Јазова до моста на Златици који је већ био у веома лошем стању. Радови
ојачавања ивичњака и подлоге, сабијања ситног
камена ваљком и наношење асфалтног слоја су
вредни, како нам је председник Општине Чока
Ференц Балаж рекао, око 15 милиона динара.
Средства, која је општина Чока усмерила за обнову овог прометног пута, су делом издвојена од
закупа државног пољопривредног земљишта.
Пре више од деценије месна заједница је израдила нацрт обнове пута, што је у међувремену
усклађено са новим прописима, рекао је председник Mесне заједнице у Јазову Емил Нађ. У
међувремену Општина је расписала тендер за
јавне набавке и фирма „Војпут“ је била најповољнија. Путари су прихватили услов да за 40 дана
асфалтирају 1,5 километар пута. Овим радовима
се остварује вишедеценијски сан грађана Јазова. Пољопривредни произвођачи и сточари Јазова свакодневно користе овај пут ка истоку да
би дошли до својих пашњака и пољопривредних
земљишта.
Ј.Г.

Feketetón nem fog megszűnni az iskola

A feketetói iskola és az óvoda bezárása, amely régi,
elhasználódott épületben helyezkedik el, valamint az
óvoda kihelyezése és a diákok szállítása a csókai iskolába, kiváltotta a falu lakosainak elkeseredettségét,
akik a csókai központi iskola igazgatónőjének döntését úgy értelmezték, hogy falujukban megszűnt az
oktatás és a nevelés.
– A feketetói iskolát nem fogjuk megszüntetni, és
miután megvalósítjuk az órák biztonságos megtartáshoz szükséges feltételeket, a gyerekek visszatérhetnek ebbe az épületbe − jelentette ki Balázs Ferenc, a
község elnöke. Elmondta, hogy a községi építési felügyelőség megtiltotta az épület használatát, melyben
kilenc gyermekkel működik az óvoda és 16 tanulóval
az 1–4. osztályok. A községi felügyelőség végzését
megerősítette a bírósági szakértő is. A tilalom oka a
falak megsüllyedése, melyeken számos repedés jelent
meg, ugyanakkor a tetőszerkezet is megroggyant, így
a gyerekek biztonsága veszélybe került.
– Azonnal megbíztunk egy tervezőirodát,
hogy dolgozza ki az épület szanálásának komplett tervét, és ha az elkészül, azonnal
megkezdődnek a munkálatok. Hiszem, hogy őszig, az elkövetkező iskolaév kezdetéig
minden munkálat befejeződik a gyerekek, a diákok, a helybeliek és az én elégedettségemre
– jelentette ki Balázs Ferenc.
N. Kolundžija

Почели радови на ојачању коловозне конструкције
и уређење коловоза у Јазову и Врбици

Након потписаног Уговора о ојачању
коловозне конструкције и уређење коловоза у Јазову и Врбици, у марту месецу, између председника општине Чока
Балаж Ференца са извођачима радова
„Југокоп - Подриње“ из Шапца, „Војводинапут -Бачкапут“ из Новог Сада и
„Екоградња“ из Зрењанина, 24. априла
кренуло се са радовима. Планирани радови би се требали вршити четрдесет
радних грађевинских дана, што значи
да би мештани Јазова и Врбице почетком јуна имали квалитетан пут уместо
досадашњег направљеног од калдрме.
Да време извршења радова не зависи
само од извођача показује и чињеница
да су већ другог дана радови прекинути
због кише. Зато се тачан рок завршетка
не може дати, али ће уз повољне метеоролошке прилике радови бити приведени крају у року назначеним у уговору.
Д. Кнежевић
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Смањен самодопринос
на њиве

Покрајински омбудсман прихватио представку
„Потиских ратара“

Csökkentették a szántóföldek
utáni helyi járulékot
A tartományi ombudsman elfogadta
a Tisza menti földművesek folyamodványát

Власници пољопривредног земљишта из ОстојићеA tiszaszentmiklósi földtulajdonosok három évig fizetва три године су плаћали дванаестоструко већи месни
самодопринос него што је то изгласано на референдуték a referendumon kiszavazott helyi járulék tizenkétszer
му, јер је тумачење начелника Општинске управе у Чоки
magasabb összegét, mert a megterhelésről szóló végzések,
Роланда Јанковића, по коме су
melyet a földműveseknek kézbesítettek, tévesek voltak, tolпаорима испостављана решеmácsolta a községi közigazgatási hivatal vezetője, Janković
ња о задужењу, испоставило
Roland. A tiszaszentmiklósi Tisza menti Gazda nevű földсе, било погрешно.
művesek egyesülete folyamodvánnyal fordult a tartományi
На представку Удружења поombudsmanhoz, mert véleményük szerint, a földművelésből
љопривредника „Потиски ратар“
és erdészetből származó jövedelemre vonatkozó helyi járuиз Остојићева Покрајинском омlék elszámolása alkalmával szabálytalanság történt, melyбудсману на неправилност приnek során, évi szinten a kataszteri jövedelemre 15% helyett
ликом обрачуна месног самодоприноса на приходе од пољопри180%-ban számolták el a helyi járulékot. Az ombudsmantól
вреде и шумарства, где им је доérkezett vélemény szerint a csókai közigazgatási hivatal a
принос
обрачунаван
у
висини
од
Helyi járulék bevezetéséről szóló határozattal ellentétesen
Покрајински омбудсман
180,
уместо
15
%
од
катастарског
Аника Мушкиња Хајнрих
járt el. Mivel a közigazgatási hivatal az ombudsman első leприхода на годишњем нивоу, из
velére nem reagált, elküldték azt a községi tanácsnak is, aki
Muškinja Heinrich Anikó
Омбудсмана је стигло мишљење
tartományi ombudsman
végzi a hivatal munkája feletti felügyeletet. E szerv április
да је Општинска управа општине
25-én megtartott rendkívüli ülésén elfogadta Balázs FerencЧока поступила супротно Одлуци о увођењу самодоприноnek, Csóka község elnökének javaslatát, mely szerint hatáса. Како из Општинске управе нису реаговали на прво писмо
lyon kívül kell helyezni a végzéseket, melyekkel a hivatal
Омбудсмана, оно је упућено и на адресу Општинског већа
као органа који врши надзор над радом општинске управе.
vezetője az elmúlt három évben terhelte a földtulajdonosoНа ванредној седници која је одржана 25. априла, прихваћен
kat és a befizetett összegeket számolják bele a nem törleszје предлог председника
tett adó-kötelezettségekbe.
општине Чока Ференца
– Sikerült bebizonyítaБалажа да се укину реnunk, hogy a közigazgatáшења којима је начелник
si hivatalban az új vezető,
Роланд Јанковић тереJanković Roland tisztségre
тио паоре у претходне
lépése óta a parasztok heтри године, а да се уплаlyi járulék- kötelezettségét
ћени износи урачунају
évi szint helyett havonta
у неизмирене пореске
обавезе.
számolják el, így három év
– Успели смо да докаalatt az elkövetkező 36 évre
жемо да се у Општинској
befizettük a járulékot, habár
управи од доласка новог
az 2016-ban lejár – mondja
начелника Роланда ЈанČešljar Gustav, az Egyesüковића обавезе паора
let tagja. Hasonló a helyzet
за месни самодопринос
Са скупа „Потиских ратара“ у Остојићеву
Csóka,
Padé és Egyházaskér
уместо на годишњем ниA
Tisza
menti
földművesek
összejövetele
Tiszaszentmiklóson
helyi
közösségekben is.
воу обрачунавају месечCsóka község elnöke, Baно, па смо по томе за три године уплатили самодопринос за
наредних 36 година унапред иако он истиче 2016. године,
lázs Ferenc kijelentette, magyarázatot fognak kérni a helyi
– каже Густав Чешљар из „Потиског ратара“. Како је сличközösségek tanácsaitól, hogy az évi kataszteri jövedelem
на ситуација и у Месним заједницама Чока, Падеј и Врбица,
összegében havonta fizettetik-e még a helyi járulékot, és
председник општине Чока Ференц Балаж изјавио је да ће
amennyiben ezt megerősítik, ezekben a településekben is új
бити затражено објашњење од Савета МЗ ових села да ли
végzéseket fognak kiadni.
N. Kolundžija
се самодопринос наплаћује у висини годишњег катастарског
дохотка месечно, а ако се то потврди, да ће се и у њима изA vezető felelősségre vonása nélkül
дати нова решења.
Н. Колунџија
A vezető felelősségre vonására vonatkozó kérdésre

Без одговорности за начелника

Када је у питању одговорност начелника, Балаж каже да у
мишљењу омбудсмана не стоји да су издата решења противзаконита, па по томе и нема одговорности начелника, а
да је забуну унела одлука о увођењу месног самодоприноса ових села, где стоји да он за власнике пољопривредног
земљишта износи 15 или 20 % катастарског дохотка, а не
наводи се да ли је то месечно или годишње.

Balázs Ferenc válaszában kihangsúlyozta, az ombudsman
véleményében nem áll, hogy a kiadott végzések törvényellenesek, ezért a vezető nem is vonható felelősségre.
A tévedést a helyi járulék bevezetéséről szóló határozat
okozta, de csak azokban a falvakban, ahol a Határozatban
az áll, hogy a földtulajdonosoknak a járulék a kataszteri
jövedelem 15 vagy 20%-át teszi ki, de azt nem említik,
hogy ez havonta vagy évente érvényes.

мај 2014.

Подношење
првих захтева
за подстицаје
у биљној производњи

Пољопривредни произвођачи су у обавези да прве захтеве за остваривање права на подстицаје у биљној производњи
(6.000 динара по хектару, „без рачуна“)
доставе Управи за трезор у периоду од
1. маја до 30. јуна 2014. године.
Како би могли да остваре право на
подстицаје у износу од 6.000 динара по
хектару (до 100 хектара) пољопривредници треба да попуне два истоветна захтева са подацима које су унели у пријави
о продужетку регистрације газдинстава.
Подсетимо, Управа за аграрна плаћања и
Управа за трезор су свим регистрованим
пољопривредним газдинствима доставили детаљно упутство о регистрацији где
су наведене и шифре за производњу које
су пољопривредници обавезни да упишу у
захтев за остваривање права на поменуте
подстицаје.
Образац захтева је саставни део Правилника и можете га погледати и преузети
на сајту општинe Чока www.coka.rs или
на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.mpsv.gov.rs

Kérvények átadása
a növénytermesztés
támogatására

A földművesek 2014. május 1-től június 30ig kötelesek átadni kérvényeiket a növénytermesztési támogatásra a Trezor Igazgatóságához
(hektáronként 6.000 dinár „számla nélkül”).
A hektáronkénti (100 hektárig) 6.000 dináros támogatásra vonatkozó jog megvalósítása
érdekében két egyforma kérvényt kell kitölteniük azokkal az adatokkal, melyeket a gazdaság regisztrációjának meghosszabbítására
vonatkozó kérvénybe írtak be. Emlékeztetőül
elmondjuk, hogy az Agrár-kifizetések Igazgatósága és a Trezor Igazgatóság minden regisztrált földműves gazdaságnak részletes útmutatást küldött a regisztrációra vonatkozóan,
melyben felsorolták a termelési kódszámokat,
és amelyeket a földműveseknek kötelező volt
beírni az említett támogatásokkal kapcsolatos
jogok megvalósítására vonatkozó kérvénybe.
A kérvény űrlapja a Szabályzat összetevő
részét képezi és megtekinthető, de le is tölthető Csóka község www.coka.rs honlapjáról
vagy a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium www.mspv.gov.rs honlapjáról.

Конкурс за одржавање традиционалних манифестација

Pályázat hagyományos rendezvények megtartására

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
расписало је конкурс за доделу подстицајних средстава којима ће се
суфинансирати подршка организовања традиционалних манифестација у
2014. години. Јачање и подизање капацитета руралне средине, повезивање
пољопривредника, промоција руралне средине и пољопривредних производа
ради бољег позиционирања на тржишту је главни циљ овог конкурса.
Врсте манифестација и корисници:
1.Научно–стручне манифестације, везане за област: пољопривреде, прераду, сигурност хране и квалитет производа, организовање пољопривредних
произвођача као и рурални развој.
Kорисници: образовне установе и научно–истраживачке установе.
2.Манифестације типа сајмова и изложби, које су везане за пољопривреду, прераду пољопривредних производа, исхрану, рурални развој, које имају
едукативни карактер.
Kорисници: општине са територије АП Војводине, удружења грађана у чијем
су делокругу пољопривредне активности и рурални развој, осим удружења
грађана која се баве сточарском производњом.
3.За локално–традиционалне манифестације са сврхом очувања
традиционалних заната, очувања производње локалних производа које имају
едукативни карактер.
Kорисници: општине са територије АП Војводине, удружења грађана која
се баве пољопривредном производњом, негују традиционалне вредности и
баве се очувањем старих заната на селу и локалне акционе групе (ЛАГ-ови)
Све додатне информације везане за овај конкурс могу се потражити на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
www.psp.vojvodina.gov.rs. или на сајту општине Чока www.coka.rs

A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság pályázatot írt ki
ösztönző eszközök kiosztására, melyekkel társfinanszírozóként támogatják a hagyományos
rendezvények megszervezését a 2014-es évben. Ennek a pályázatnak a fő célja a rurális környezet kapacitásainak erősítése és felépítése, a földművesek társulása, a rurális környezet és
a mezőgazdasági termékek bemutatása a piacon való jobb elhelyezkedés érdekében.
Rendezvények fajtái és a támogatásra jogosultak:
1. Tudományos - szakmai rendezvények, melyek a mezőgazdasággal, feldolgozással,
élelmiszer-biztonsággal és termék-minőséggel kapcsolatosak, valamint a mezőgazdasági
termelők szerveződései és rurális fejlődése.
Jogosultak: oktatási intézmények és tudományos kutatóintézetek.
2. Kiállítás jellegű rendezvények, melyek a mezőgazdasággal, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával, étkeztetéssel, rurális fejlődéssel kapcsolatosak, ugyanakkor oktató
jellegűek.
Jogosultak: Vajdaság AT területén lévő községek, polgárok társulásai, kiknek a mezőgazdasági aktivitások és a rurális fejlődés tartozik a hatáskörükbe, kivéve az állattenyésztéssel foglalkozó polgárok társulásai.
3. Helyi, hagyományos rendezvények, melyek célja a hagyományos mesterségek megőrzése, a helyi termékek előállításának megőrzése, melyek egyben oktató jellegűek is.
Jogosultak: Vajdaság AT területén lévő községek, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó
polgárok társulásai, akik ápolják a hagyományos értékeket és falun a régi mesterségek megőrzésével foglalkoznak, valamint a helyi akciócsoportok.
E pályázattal kapcsolatos további tájékoztatásokat a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság, www.psp.vojvodina.gov.rs című honlapján vagy Csóka
község www.coka.rs honlapján kaphatnak.
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Одржана XVI седницa СО Чока
XVI седница Скупштине општине (СО) Чока одржана је 15.
априла са почетком у 9 часова. Највећи број тачака дневног реда
на седници односио се на усвајање годишњих извештаја о раду
и пословању јавних предузећа и установа у складу са законским
прописима Републике Србије.
На скупштинској седници усвојен је извештај о раду из претходне године, као и програм рада са финансијским планом за наредну годину Центра за социјални рад за општину Чока. Извештаје
о раду поднели су и Културно–образовни центар „Чока“ и Савет
МЗ Црна Бара. Такође су изгласани и извештаји о пословању ЈП
Дирекције за изградњу општине Чока и Јавног комуналног предузећа Чока за 2013. годину.
На седници СО усвојен је и програм пословања „Региoналне
депоније“ доо Суботица за 2014. годину. Програм пословања одборницима је приближила директорица установе Андреа Кикић.
Наиме, скупштина друштва „Регионалне депоније“, коју чине
представници из Суботице, Бачке Тополе, Малог Иђоша, Сенте,
Кањиже, Новог Кнежевца и наше општине, је донела одлуку о
усвајању Пословног плана за 2014. годину. Стога је у складу са
Законом о јавним предузећима дата сагласност на овај програм
пословања Друштва с ограниченом одговорношћу за управљањем чврстим комуналним отпадом из Суботице.
Такође је усвојен извештај о коришћењу средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине за 2013. годину у општини
Чока према којем је од укупно 350.000 динара, колико су износила пренета средства из буџета општине Чока, утрошено 220.000,
док је остатак пренет за 2014. годину.
Од утрошених средстава, 180.000 динара добило је ЈКП општине Чока за реализацију пројекта Садња зеленог заштитног
појаса и уређење депоније смећа у насељеном месту Чока,
20.000 динара добила је МЗ Остојићево за санацију неуређених
депонија и 20.000 динара добило је ЈП Дирекција за изградњу
општине Чока за спровођење акције „Очистимо нашу општину“.
У 2013. години Општина Чока остварила је средства од
Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у
износу од 139.530 динара која су пренета за 2014. годину.
Усвојен је и стратешки документ „Зелена агенда“ где је Општина
Чока као партнер на пројекту заједно са општинама Ковин и Нови
Кнежевац у протекле две године учествовала на изради овог документа, а Општинско веће овлашћено је да прати спровођење
предложених мера и по потреби врши измене и допуне текста
„Зелене агенде“. Циљ овог документа био је да се уради анализа
стања наше општине, а потом и да се дефинишу правци решавања проблема. Овај стратешки документ пружа низ погодности и
представља основ и услов за конкурисање код фондова ЕУ.
Председница СО Чока Мирјана Марјанов представила је
Извештај о раду СО Чока за 2013. годину који се сваке године по
плану и програму доставља одборницима на разматрање. Она је
том приликом изјавила да је задовољна што на овај начин има
прилику да на једном месту прикаже како је Скупштина општине
радила у претходној години. Истакла је да је током 2013. године
СО Чока одржала осам редовних, једну ванредну и две свечане
седнице. Такође је изразила своје задовољство поводом сарадње са свим предлагачима и учесницима у доношењу одлука, као
и са свим сарадницима који су на било који начин били укључени
у рад Скупштине општине.
И. Кертес

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
МАЛИХ ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство расписао је конкурс за
суфинансирање малих прерађивачких капацитета.
Циљ конкурса је проширење привредних
активности на селу.
Право на коришћење подстицајних средстава
имају корисници регистровани на територији АП
Војводине:
- физичко лице (носилац и чланови регистрованих
пољопривредних газдинстава)
- земљорадничка задруга (регистровано
пољопривредно газдинство)
- предузетник (физичко лице уписано у
Агенцији за привредне регистре и регистровано
пољопривредно газдинство).
Намена подстицајних средстава ће се користити за:
● Адаптацију објеката за прераду воћа и поврћа и
набавке опреме за прераду воћа и поврћа;
● Адаптацију објеката за прераду грожђа и набавке
опреме за прераду грожђа;
● Набавка опреме за прераду уљаних култура;
● Набавка опреме за прераду лековитог, зачинског
и ароматичног биља;
● Адаптацију објеката за прераду пчелињих
производа и набавке опреме за прераду пчелињих
производа.
Цео текст конкурса, као и висинe подстицајних
средстава, може се преузети на сајту општине
Чока www.coka.rs или на сајту Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.

Megtartották Csóka község XVI. képviselő-testületi ülését
Csóka község képviselő-testületének (KT) XVI.
ülését április 15-én, 9 órai kezdettel tartották meg. A
napirendi pontok többségét a közvállalatok és intézmények munkájáról és ügyviteléről szóló évi jelentések elfogadása képezte, amely összhangban áll a
Szerb Köztársaság törvényes előírásaival.
A KT ülésén elfogadták Csóka község Szociális
Munkaügyi Központjának elmúlt évi munkajelentését, valamint a pénzügyi tervvel ellátott jövő évi
munkatervét. Munkajelentést adott át a Csóka Művelődési és Oktatási Központ és Feketetó HK tanácsa is. Emellett kiszavazták Csóka község Építkezési Igazgatósága-KV, valamint a Csóka Kommunális
Közvállalat 2013-as évi ügyviteléről szóló jelentéseket is.
A KT ülésén elfogadták a szabadkai Regionális
depónia kft. 2014-es évi ügyviteli programját. Az
ügyviteli tervet az intézmény igazgatónője, Kikić
Andrea ismertette. Ugyanis a Regionális depónia
közgyűlése, melyet Szabadka, Topolya, Kishegyes,
Zenta, Magyarkanizsa, Törökkanizsa községek és
községünk képviselői alkotnak, határozatot hozott a
2014-es évi ügyviteli terv elfogadásáról. A közválla-

latokról szóló törvénnyel összhanban jóváhagyást adtunk a szilárd hulladékgazdálkodást végző szabadkai
korlátolt felelősségű társaság ügyviteli programjára.
Szintén elfogadásra került Csóka községben, a
környezetvédelmi költségvetési alap eszközeinek
2013-as évi felhasználásáról szóló jelentés, mely
szerint az összesen 350.000 dinárból (amelyet a

Mини парк испред
Општинске управе
Чока

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општина Чока почетком априла месеца посадила је мини паркић
у циљу озелењавања и улепшавања
околине. Директор Дирекције за изградњу општине Чока Борис Илић
изјавио је поводом ове акције: - „Прошле године у мају повађено је шест
сувих jела, план је био да се на јесен
посаде нове биљке, али због радова
на згради Општинске управе садња
је одложена за пролеће 2014. године, што је и учињено уз велику помоћ
волонтера из Волонтерског центра
„Чока“. Дирекција за изградњу је уз
помоћ волонтера успешно посадила
пет стабала липе, 20 листопадних
жбунова, 60 комада боровице, 10 комада тује, три жбунасте вирџинијске
клеке, три комада тује врсте Thuja
Occidentalis „Sunkist“, пет комада
полеглих жбунова врсте Juniperus
„Pfitzeriana“. Ово биље ће красити
простор испред и око Општинске
управе, што и јесте био циљ садње,
али оно што је веома важно јесте да
се подигне свест грађана о екологији
и очувању животне средине.
У плану Дирекције за изградњу општине Чока је да у наредном периоду
овакви мини вртови буду подигнути у
свим насељима наше општине.
Д. Тењовић

községi költségvetésből átvitt eszközök tettek ki)
220.000 dinárt használtak fel, a többit pedig átvitték
a 2014-es évre. A felhasznált eszközökből 180.000
dinárt kapott a csókai KKV a Zöld védőövezet ültetése elnevezésű projektumának megvalósítására
és Csóka településen a szeméttelep rendezésére,
20.000 dinárt kapott Tiszaszentmiklós HK a rendezetlen szeméttelepek szanálására, valamint 20.000
dinárt Csóka község Építkezési Igazgatósága-KV
a Tisztítsuk meg községünket elnevezésű akció lefolytatásáért.
A 2013-as évben Csóka község 139.530 dinár ös�szegben valósított meg eszközöket a Környezetvédelem és fejlesztés külön térítményéből, melyet átvittek
a 2014-es évre.
Elfogadták a Zöld határidőnapló stratégiai dokumentumot, melynél Csóka község az elmúlt két
évben partnerként vett részt Kovin és Törökkanizsa
községekkel e projektum kidolgozásában, míg a községi tanácsot meghatalmazták a javasolt intézkedések
lefolytatásának követésére és szükség szerint a Zöld
határidőnapló szövegének módosítására és kiegészítésére. Ennek a dokumentumnak az volt a célja, hogy
elemzést lehessen készíteni
községünk helyzetéről, utána
pedig definiálni a problémákat,
ami alapján meghatározhatnánk annak megoldását. Ez a
stratégiai dokumentum számos
kedvezményt nyújt, és alapul és
feltételként szolgál az EU-nál
való pályázásra.
Csóka KKT elnök asszonya,
Marjanov Mirjana ismertette
Csóka KKT 2013-as évi munkajelentését, melyet a program
szerint minden évben a tanácsnokok elé terjesztenek megvitatásra. Ennek kapcsán kijelentette, örül annak, hogy alkalma van
egy helyen bemutatni a KT előző évi munkáját. Kihangsúlyozta, hogy a 2013-as évben Csóka KKT nyolc rendes
ülést, egy rendkivüli és két ünnepi ülést tartott. Elégedettségének adott hangot a határozatok javaslóival és
azok maghozatalában résztvevőkkel való jó együttműködés kapcsán és mindazokkal, akik bármilyen módon bekapcsolódtak a képviselő-testület munkájába.
Kertész I.

Minipark
a csókai önkormányzat épülete előtt

A csókai Építkezési Igazgatóság Közvállalat április elején egy
miniparkot hozott létre az önkormányzat épülete előtt.
–Tavaly májusban kivettünk hat kiszáradt fenyőt. Úgy terveztük, hogy
ősszel majd ültetünk növényeket ezek helyett, de az épületen végzett munkálatok miatt ez tavaszra maradt. Most az Önkéntes központ tagjainak
segítségével megvalósítottuk ezt a tervünket – mondta az akció kapcsán
Boris Ilić, a közvállalat igazgatója.
Az új miniparkba 5 hársfát, 20 lombhullató bokrot, 60 borókát, 10 tuját,
3 bokor virginiai borókát (vörös cédrus), 3 Thuja Occidentalis „Sunkist“
tuját, 5 Juniperus „Pfitzeriana“ terülő borókát ültettek. Ezek a növények
díszelegnek majd az önkormányzat épülete előtt és körötte, és felhívják a
polgárok figyelmét környezetünk megóvására és szépítésére.
A tervek szerint az építkezési igazgatóság a község minden településén
hasonló parkot hoz majd létre.
D. Tenjović
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Zöld agenda
Csóka község új stratégiai dokumentuma
A verseci Ökológiai Központ 2010 októberétől 2012. április 30ig terjedő időszakban a szerbiai Nyílt Társadalmi Alap és Hollandia
külügyminisztériumának pénzügyi támogatása mellett lefolytatta a Zeleni
dinar – a környezetvédelem helyi politikájának reformja Kovin, Törökkanizsa
és Csóka községekben elnevezésű projektumát. A projektumban partnerként
szerepeltek Kovin, Törökkanizsa, Csóka és Törökbecse civil szervezetei.
Csókán a Zöld Agenda stratégiai dokumentum kidolgozása 2010
októberében kezdődött, melynek keretében két munkacsoportot alakítottak, külön a gazdaság és a kultúra területére. A
dokumentum kidolgozásában az érdekelteknek az említett
területeken jártas képviselői vettek részt. A dokumentum
stratégiai segítséget nyújt az egyesületeknek és intézményeknek a munka további folytatásához, tájékoztatja
őket erőforrásainkról és a terepen uralkodó helyzetről.
A dokumentum befejezése után azt a községi tanács,
majd a községi képviselő- testület elfogadta és az érdeklődők megtalálhatják a www.staniste.org.rs honlapon, valamint a csókai Városi Könyvtárban.
Mivel a Szerb Köztársaság hivatalos politikája az EUhoz való csatlakozás, ezzel a dokumentummal a hazai állapotok
európai értékekhez való közeledéshez mutatja az utat. Kiemeli, hogy
községünkben egyik legkihasználatlanabb területe a Tisza és a termálvíz.
Az adatgyűjtésben a munkacsoportok segítségére volt a Statisztikai
Intézet, a helyi önkormányzat és a község más intézményei. A község
területén véleménykutatás is folyt a környezetvédelem területének
fejlesztése kapcsán, melynek eredményét belefoglalták a Zöld Agenda
szövegébe.
Kertész I.

МЗ Јазово поклонила фотоапарат
Полицијској станици Чока

Председник Савета Месне заједнице Јазово Нађ Емил представницима Полицијске станице Чока уручио је професионални фотоапарат 10. априла 2014. године у Чоки, као поклон због досадашње
успешне сарадње.
Према речима начелника ПС Чока Жељка Поповића иницијатива
је потекла од Савета МЗ, а идеју су подржали председник општине
Чока Балаж Ференц и заменик председника Зоран Јованов.
– Било нам је драго кад су дошли са похвалама и лепим речима и,
наравно, прихватили смо поклон. Ми се надамо да ће сарадња бити
настављена и даље, на обострано задовољство – рекао је начелник.
Савет МЗ Јазово, буџетом за 2014. годину, предвидео је 100.000
динара за ПС Чока, а како каже председник Савета Нађ Емил сарадња са ПС је почела пре пет година захваљујући Жељку Поповићу.
– Размишљали смо на тај
начин да помогнемо, пошто је
МУП у тешкој финансијској ситуацији и да им купимо фотоапарат. С обзиром на то да је
апарат коштао 65.000 динара,
остатак ће бити уложен у саобраћајни сектор – рекао је Нађ.
Криминалистички техничари фотоапарат ће користити
за вршење увиђаја, имовинских, крвних и сексуалних деликата, што ће помоћи у разним вештачењима, као што су
микротрагови, јер се ради о
професионалном фотоапарату, који има објектив и квалитетну резолуцију фотографије,
– објаснио је криминалистички
техничар Бојан Михаљев. У
питању је фотоапарат модела
Kenon ЕОС 600.
Д. Грбин

Hódegyháza Helyi Közösség
fényképezőgépet ajándékozott
a csókai Rendőrállomásnak

Hódegyháza helyi közösség tanácsának elnöke, Nagy Emil 2014.
április 10-én, az eddigi sikeres együttműködést megköszönve, egy
fényképezőgépet ajándékozott a csókai Rendőrállomásnak.
A Rendőrállomás parancsnoka, Željko Popović elmondta, hogy a helyi
közösség tanácsának kezdeményezését támogatta Balázs Ferenc községi
elnök és Zoran Jovanov alelnök is.
– Örültünk a dicsérő szavaknak, és természetesen elfogadtuk az ajándékot. Remélem, hogy a jövőben is elégedettek lesznek a munkánkkal
– mondta a parancsnok.
Hódegyháza helyi közösség tanácsa idei pénzügyi tervében 100.000
dinárt látott elő a csókai Rendőrállomás számára. Nagy Emil elmondta,
hogy az együttműködés öt éve kezdődött. Mivel a Rendőrállomás nehéz
anyagi helyzetben van, ezért határoztak úgy, hogy beszereznek számukra
egy fényképezőgépet. A gép 65.000 dinárba került, a fennmaradó összeget a közlekedési részleg kapja.
Bojan Mihaljev kriminalisztikai technikus elmondta, hogy a kapott
fényképezőgép (Canon EOS 600) megfelelő minőségű ahhoz, hogy
különféle bűnügyek helyszínelésénél használni tudják.
D. Grbin

„Зелена агенда“
нови стратешки документ општине Чока

Током периода oд 1. октобра 2010. до 30.
априла 2012. године, Еколошки центар „Станиште” из Вршца, уз финансијску подршку Фонда
за отворено друштво у Србији и Министарства
спољних послова Холандије, спровео је пројекат „Зелени динар – реформа локалне политике заштите животне средине” у општинама
Ковин, Нови Кнежевац и Чока. Партнери
на пројекту биле су локалне невладине организације „Екозона” Ковин,
Еко центар „Тиса” Нови Кнежевац,
Удружење риболоваца „Чока“ и
група „ПААД“ Нови Бечеј.
Процес израде стратешког
документа
„Зелене
агенде“
у Чоки започет је у октобру
2010. године првим састанком
заинтересованих страна. Тада
су формиране две радне групе –
„Природа“ и „Култура“. На изради
документа учествовали су: Саша Дујин,
Сања Радин, Борис Илић, Недељко Колунџија,
Весна Бањац, Јована Јовановић, Предраг
Мијић, Емил Нађ и Душанка Клиска.
Један од учесника на изради овог документа,
Борис Илић, рекао је да су на овом пројекту
могли да учествују сви који се препознају у
областима које су поменуте и да је документ
између осталог битан да стратешки помогне
свим релевантним удружењима и установама
да знају у ком правцу да раде и шта су нам
потенцијали.
Након што је документ завршен, прво је усвојен на Општинском већу, а у току априла ове
године и на Скупштини општине Чока. Можете
га пронаћи на официјалној веб страници Еколошког центра „Станиште“ (www.staniste.org.rs),
као и у градској библиотеци у Чоки.
Борис Илић је истакао важност овог пројекта
за нашу општину: „Документ нам је пружио јасну слику како ствари стоје на терену и управо
ови подаци могу да нам послуже као препорука
за промену овог стања и представљају добру

платформу за конкурисање за добијање разних средстава на конкурсима“.
Како је званична политика Републике Србије усмерена ка испуњењу услова за чланство у
Европској унији, учињени су значајни напори у
усаглашавању домаће регулативе и праксе са
европском. „Зелена агенда“ је модел грађанске
иницијативе који може да допринесе решавању поменутих проблема.
Изради документа претходило је неколико
корака подељених у фазе. То је подразумевало
припрему и организацију, иницирање процеса,
први састанак стејкхолдера и формирање радних група, даље одржавање радних састанака
и анализирање стања вредности, дефинисање
главних трендова и њиховог утицаја, дефинисање стандарда и визија, уочавање проблема,
анализа узрока проблема, истицање потенцијала и могућности, потом и писање документа
и на крају његова имплементација. Неки од највећих неискоришћених или недовољно коришћених потенцијала наше општине истакнутих
у овом документу, што нам је и Илић потврдио,
су Тиса и термалне воде.
– „Ако погледамо овај документ, између
осталог, у будућности можемо да га користимо
као добар параметар за промене стања“ –
изјавио је он.
Током рада на овом документу подаци су,
према Илићевим речима, прикупљани уз помоћ партнера, Статистичког завода, Локалне
самоуправе и осталих установа у Чоки. Такође је на територији наше општине спроведена и анкета на тему како наши грађани виде
своју заједницу данас и у будућности на тему
одрживог развоја у области заштите животне
средине. – „У анкети смо се трудили да укључимо разноврсну структуру становништва како
бисмо добили што репрезентативнији узорак“,
– рекао је Илић. Резултате ове анкете, такође,
можете пронаћи на веб адреси „Станишта“, као
и у документу „Зелена агенда“.
И. Кертес

Осавремењивање падејског
Добровољног ватрогасног
друштва

Најактивније добровољно ватрогасно друштво у нашој општини заиста заслужује иностране донације. Последње суботе у априлу месецу
Горан Ожегвић, који живи и ради у Аустрији и
Бардош Ђерђ, швајцарски исељеник из Падеја
дошли су у зграду ватрогасног друштва и донели
са собом средства и опрему допремљену из иностранства. Чланови председништва, ватрогасци
и пријатељи друштва заједно су дочекали госте
који нису стигли празних руку. Покровитељи су
овога пута за успешнији и делотворнији рад ватрогасцима донели одела, шлемове, рукавице,
ужад за спасавање и пењање и радна одела. Док
смо обилазили зграду ватрогасног друштва, која
се проширује, било је речи и о наставку сарадње.
У наредном периоду Падејци могу рачунати на
допремање квалитетне ватрогасне опреме, што
ће члановима дати додатну мотивацију за даљи
рад, приближавајући се јубиларној 80-годишњици
оснивања друштва.
Х.Н.

У новој термо и ватроотпорној заштитној опреми

Korszerűsödik a padéi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Községünk legaktívabb tűzoltó egyesülete
méltán megérdemelte a külföldi adományokat.
Április utolsó szombatján Goran Ozegović (a
jelenleg Ausztriában élő) és Bárdos György
(a Padéról Svájcba elszármazott adományozó)
érkezett a laktanyába, és magukkal hozták a
külföldről érkező eszközöket, felszereléseket.
Az elnökségi tagok, a tűzoltók és az egyesület
támogatói közösen fogadták a vendégeket, akik
nem érkeztek üres kézzel. Tűzálló ruhákat, sisakokat, kesztyűket, mentő- és mászóköteleket,
munkaruhákat hoztak ezúttal a tűzoltóknak,
hogy hatékonyabban tudják végezni a munkájukat. Miközben körbejárták a bővülő padéi tűzoltólaktanyát, a további együttműködés lehetőségéről is szó esett. A jövőben értékes felszerelésekre számíthatnak a padéiak, ami egy újabb
erőt ad a tagoknak a további munkájukhoz, mert
az egyesület fennállásának 80. évfordulójához
közeledik.
H.N.

Az új hő- és tűzálló védőruházatban

2014. május

Európai fiatalok látogattak Csókára

Március és április folyamán az Európai Unió által finanszírozott három
projektum keretében egész Európából:
Spanyolországból, Portugáliából, Horvátországból, Albániából, Macedóniából, Törökországból, Romániából és
Lengyelországból vagy száz fiatal látogatott Csóka községbe. Ennek a Csókán
szervezett programnak a célja egy nemzetközi, szakmai ifjúsági találkozó volt.
Az elsőként megszervezett ifjúsági
szemináriumot 2014. március 26-ától
2014. április 02-áig tartották meg, melyet
a Csókai Dobosok Művelődési – Történelmi Egyesület Európai fiatalok, rurális
vállalkozók témával szervezett meg.
A második tanácskozás 2014.04.07étől 2014.04.14-éig került megszervezésre Volontőrök a sport területén témával. E tanácskozás harminchat fiatal
résztvevőjének alkalma volt megosztani tapasztalatát az önkéntesség területén, valamint a sportrendezvények
megszervezésével és irányításával
kapcsolatos jártasságról.
A harmadik ifjúsági tanácskozást
2014. április 22-étől április 29-éig
tartották meg Ügyesség és fenntarthatóság a vállalkozásban témával. A
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tanácskozás ideje alatt a fiatalok rózsaneveléssel foglalkozó földműves gazdaságot látogattak meg, a tulajdonossal tapasztalatokat cseréltek, és fontos
információkat kaptak tőle az üzleti terv
összeállításával, az ügyvitel fenntarthatóságával és a célok megvalósításával kapcsolatban.
A Falufejlesztés – RASEL Csóka
Polgárok Egyesületének meglátogatása alkalmával a fiataloknak alkalmuk volt megismerkedni a múlt év
végén megalapított HACS Csóka 321
partnerségének területéről a rurális
fejlődés helyi stratégiájával. E dokumentumból minden fontos információt
megkaphattak Csóka község területéről, földrajzi helyzetről, természeti
adottságokról és egyéb dolgokról, melyek községünket jellemzik.
Községünk minél teljesebb bemutatása céljából, a résztvevők minden
csoportjának, a Csókai Dobosok Művelődési – Történelmi Egyesület interkulturális estet készített elő, melyen a
vendégek megismerkedhettek a helyi
kulturális értékekkel, ugyanakkor bemutathatták saját országuk kultúráját.
D. Tenjović

На 13. Фестивалу овчарства у Сенти
Шампион у стрижењу оваца Иштван Киш из Падеја
СЕНТА – На 13. Фестивалу овчарства, који је 27. априла организован на
вашаришту у Сенти, приређен је разноврстан програм и такмичење у
стрижењу оваца и кувању паприкаша. Фестивал је окупио више хиљада
учесника и посетилаца из наше земље и Мађарске, а највећа атракција
било је такмичење у ручном стрижењу оваца на коме су маказе
укрстили најврснији стригачи са севера Бачке и Баната, а приређено је
такмичење и у машинском стрижењу.
Шампионски пехар у ручном стрижењу оваца освојио је Иштван Киш из
Падеја, који је показао највише спретности, брзине, поступања са животињама, квалитетном стрижењу и паковању руна по завршеном послу, што је
оцењивао стручни жири којим је руководио Перо Милитар из Остојићева.
Киш је за најкраће време ошишао руно на овцама, а оцењивани су сви детаљи од хватања и извођења оваца из тора, стриже, чувања и везивање руна
и уредност места, а посебно се водило рачуна да се приликом стриже не
повреди кожа овце. Иштван Киш каже да код куће нема овце, али да врши
услужно шишање оваца већ више од две деценије.
– Од детињства се бавим чобанским пословима, а они подразумевају
да морате знати све са овцама, од чувања на испаши, стрижење и резање
папака, купања против паразита и све
друго што је битно за успешан узгој – каже
победник Иштван Киш.
Поред њега, на овом међународном
скупу овчара награђен је и шеснаестогодишњи Бранислав Зубрецки као најмлађи
стригач, који је и међу искусним овчарима
освојио четврто место у ручном и треће
место у машинском стрижењу оваца. Домаћини и организатори из Удружења пољопривредника Сенте доделили су признања за најбоље колекције оваца, коња
и других домаћих животиња приказаних
Најбољи у стрижењу оваца
на изложби, а признања су понели и најИштван Киш из Падеја
бољи кулинари за кување овчијег паприA legjobb birkanyíró
каша у котлићима, као и за припремање
a padéi Kiss István
чобанских јела.
Н. Колунџија

Млади из целе Европе посетили Чоку

Током марта и априла,
кроз три пројекта које је финансирала Европска унија,
општину Чока посетило је
стотинак младих из целе
Европе (Шпаније, Португалије, Хрватске, Црне Горе,
Албаније, Македоније, Турске, Румуније и Пољске).
Повод су била три програма
- омладинска семинара која
су организована у Чоки.
Први семинар за младе,
који је организовало Културно-историјско удружење „Чокански добошари“, одржан
је од 26.3.2014. до 2.4.2014.
године. Тема је била „Европски млади рурални предузетници“.
Други семинар одржан је
од 7.4. до 14.4.2014. године на тему „Волонтирање у
спорту“. Тридесет шест младих учесника овог семинара имало је прилику да подели искуства из
области волонтирања, као и вештине вођења
и организовања спортских манифестација.

Трећи семинар за младе, одржан је од
22.4. до 29.4.2014. године на тему „Вештине
и одрживост у предузетништву“. Током трајања семинара млади су посетили пољопривредно газдинство које се бави узгојем ружа,
поделили искуства са власником и добили
битне информације на тему креирања бизнис плана, одрживости пословања и остваривања циљева. Посетом Удружењу грађана „Развој села - РАСЕЛ Чока“, учесници су
имали прилике да се упознају са Локалном
стратегијом руралног развоја за територију
партнерства „ЛАГ Чока 321“, локалне акционе групе које је удружење формирало крајем
прошле године. Из тог документа су могли
да добију све битне информације о територији општине Чока, од географског положаја,
природних богатстава и осталих ресурса које
карактеришу нашу општину.
У циљу што бољег промовисања наше
заједнице, свакој групи учесника Културно-историјско удружење „Чокански добошари“ је
припремило интеркултурално вече на коме
су се учесници упознали са локалним културним вредностима и добили прилику да
представе културу земаља из којих су они
дошли.
Д. Тењовић

Csipet csapat akcióban

Hagyományápoló húsvéti tojásfestés volt Kanizsamonostoron

Április 19-én, szombaton 10 órától a kanizsamonostori kulturotthon megtelt élettel. Közel
negyven gyerek és majdnem annyi felnőtt szorgoskodott, készültek a közelgő ünnepre. A magukat csipet csapatnak nevező feketetói fiatalok és a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület
közös programjára a szomszédos faluból is szép számmal érkeztek. A műhelymunkán számos
húsvéti dekorációt, asztali díszt is készítettek a hímes tojások mellett. A csipet csapat kreatív
társaság tavaly az első ilyen akciót Feketetón szervezte meg, ami akkor is nagy népszerűségnek
örvendett. Nem volt ez másként most sem. Az idén is a Csóka Művelődési és Oktatási Központ
karolta fel a kezdeményezést. A szervezők remélik, hogy hasonló programokat szervezhetnek
majd még az év folyamán, mivel a gyerekek már nagyon várják.
H.N.

Група младих „Чипет чапат“ у акцији

Традиционално фарбање ускршњих јаја у Банатском Моноштору

У суботу 19. априла је почев од 10 часова Дом културе у Банатском Моноштору оживео.
Скупило се око четрдесеторо деце и исто толико одраслих, који су се заједнички спремали за предстојеће празнике. Група младих из Црне Баре, који себе називају „Чипет чапат“,
је наступила у заједничком програму са Мађарским културно-уметничким друштвом „Петефи Шандор“, што је привукло велики број посетилаца из суседног села. Осим фарбаних
јаја, у радионици су припремили разне ускршње декорације и стоне украсе. Креативно
друштво „Чипет чапат“ је овакав вид акције покренуло прошле године у Црној Бари и са
тим изазвало одушевљење мештана, а слично је било и сада. И ове године је главну
потпору овој иницијативи дао Културно-образовни центар. Организатори се надају да ће
сличне програме моћи да организују и током године, јер деца то и очекују.
Х.Н.

Juhtenyésztők 13. fesztiválja Zentán

A padéi Kiss István nyerte a birkanyírók versenyét
Április 27-én a zentai vásártéren megrendezték a juhtenyésztők 13. fesztiválját.
A sokszínű program legérdekesebb része
a birkanyíró és a birkapörkölt főzőverseny
volt. A rendezvényen több ezren jelentek
meg, sokan érkeztek Magyarországról is. A
legnagyobb érdeklődés a kézi birkanyírók
versenyét kísérte. Versenyt szerveztek gépi
birkanyírásban is.
A kézi nyírás győztese a padéi Kiss
István lett. A zsűri, melynek elnöke a
tiszaszentmiklósi Pero Militar volt, a
gyorsaság mellett pontozta az állatokkal
való bánást, a nyírás minőségét, a gyapjú
csomagolását, a nyíróhely rendezettségét
stb. A versenyzőknek ügyelniük kellett arra,
hogy az állatok bőre ne sérüljön meg a nyírás
folyamán.

Kiss István elmondta, hogy ő nem tart juhokat, de már több mint két évtizede foglalkozik
birkanyírással.
─ Gyermekkorom óta birkák körüli munkákkal foglalkozom, így megtanultam mindent: legeltetést, nyírást, körmölést, az élősködők elleni fürdetést és minden egyebet, amire ebben a
munkában szükség van – mondta a bajnok.
A verseny legfiatalabb résztvevője a 16 éves
Branislav Zubrecki volt, aki a tapasztalt indulók között kézi nyírásban a negyedik, a gépiben
pedig a harmadik helyet szerezte meg.
A szervező, a zentai Gazdakör elismerő okleveleket adományozott a kiállításon bemutatott legszebb juhok, lovak és egyéb háziállatok
tenyésztőinek. Megjutalmazták a birkapörkölt
főzőverseny győztesét is, és a legjobb juhászételek készítőjét is.
N. Kolundžija

6

мај 2014.

чоканска хроника — csókai krónika

Tömeges darumérgezés Csóka határában

Egy nyolcvanhektáros kukoricaföldön 19 daru pusztult el – Túladagolták a mérget
A bérlő növényvédelmi és természetvédelmi előírásokat sértett
Április 24-én a Csókán északkeletre elterülő
egyik bérbe adott 87 hektáros állami földterületen
tömeges darumérgezés történt. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület tagjai 19 elpusztult daru tetemére bukkantak. A szürke, hosszúlábú gázlómadarak mintegy kétszáz méter sugarú
körben hevertek a frissen kelő kukoricasorok között. A darvak mellett néhány fácán is megmérgeződött, erre engednek következtetni a fácántollmaradványok. A fácántetemek nem kerültek elő,
ezeket minden bizonnyal róka vitte el.
A darutetemekkel borított parcella mellett sekély vízzel elárasztott terület húzódik, ahová a vadászok folyamatosan pumpázzák az artézi vizet,
hogy a vadkacsák és a többi vízimadár számára
alkalmas táplálkozó és fészkelő helyet biztosítanak. Az elpusztul darvak egy része fiatal, második
éves madár volt. A mérgezésben elhullott példányok között az egyik öreg madár lábán finn jelzőgyűrűk voltak. Ezekből az adatotokból a madarászok vissza tudják keresni, hol és mikor gyűrűzték a szerencsétlenül járt darut, amelynek lábain
színes műanyag gyűrűk is voltak, ezek színkombinációja akár több száz méterről is leolvasható
teleszkóppal.

ЧОКА – На парцели тек засејаној кукурузом у атару између Чоке
ból bevizsgálták a magokat, hogy a felügyelőség и Црне Баре, код свињогојске фарме Аренда, чланови Друштва
за заштиту и проучавање птица Србије пронашли 19 примерака
pontos képet kapjon a csávázószer összetételéről
угинулих ждралова. Птице су отроване забрањеним инсектицидом
és koncentrációjáról. Nem hivatalos informá- Фураданом, којим је третирано семе кукуруза.
ciók szerint a laboreredmények a megengedett
– На великој парцели где је ницао кукуруз, 24. априла нашли смо 19
karbofurán-koncentráció tízszeresét mutatták ki. јединки отрованих ждралова, који су се хранили на њиви засејаној зрнеEzek szerint a Mezőgazвљем кукуруза третираним Фураданом. Две птице су већ раскомадале
dasági Minisztérium feграбљивице, лисице или шакали,
lügyelője szabálysértési
– каже председник Друштва Јожеф
eljárást kezdeményezhet
Гергељ.
a méreg gondatlan haszОн подсећа да је ово изузетно
nálata miatt.
отровно средство за топлокрвне
Időközben a fokozotорганизме забрањено за третираtan védett állatok pusztuње семена, али да га несавесни
lása ügyében ugyancsak
пољопривредници и поред забраáprilis 26-án végezte el
не користе приликом сетве шећерa helyszínelést Silvija
не репе, кукуруза или сунцокрета.
Одлуком Управе за заштиту биља
Dakić, tartományi körМинистарства пољопривреде, укиnyezetvédelmi felügyelő
нута је дозвола за промет инсекés Poljak Emil, a csóтицида Фурадан у Србији, али он
kai község köztársasági
се на тржишту може наћи до краја
állategészségügyi felüјуна месеца, од када ће његово коMérgezésben elpusztult darvak a szanádi határban
gyelője, aki elrendelte a
ришћење бити кажњиво.
Угинули
ждралови
на
њиви
засејаној
кукурузом
код
Чоке
darutetemek elszállítását
– Нажалост, у трговинским
és biztonságos megsemmisítését, amit másnap a
радњама
хемијским средствиОд Фурадана отровано 20
nagykikindai Zoohigijena munkásai el is végezма
и
пољопривредним
апотекаорлова белорепана
ма
лако
се
набавља
и
Фурадан,
tek. Három elpusztult darut a madaráФурадан је системични инсектицид
szok a Tartományi Természetvédelmi
који садржи изузетно токсични од чега сваког пролећа приликарбофуран и спада у прву групу ком сетве страда пуно дивљаIntézetbe szállítottak elemzésre. Az elотрова, а према упутству могу га чи, нарочито фазана и дивљих
pusztult daruk eszmei, kártérítési értéke
примењивати само организације патака. Овога пута страдали
megközelíti az egymillió dinárt.
које, у погледу кадрова, опреме и су ждралови, који су законом
A karbofurán hatóanyagú csávázószeуређаја, испуњавају услове за рад заштићени, а међу угинулим
rek forgalmazása január elseje óta tilos
са отровима прве групе. Од овог налази се и један одрасли принсектицида недавно је отровано стеновани примерак из Финске,
Szerbiában, azonban június 30-áig még
20 јединки строго заштићеног орла
megengedték a fennmaradt készletek
– рекао је председник Друштва
белорепана и велики број других
felhasználását. Az Európai Unióban már
заштићених птица – каже Јожеф за проучавање и заштиту птица
Србије Јожеф Гергељ.
korábban tiltólistára került szert minden
Гергељ.
Н. Колунџија
bizonnyal sokan megpróbálják elhasz-

nálni június 30-a után is, ezért a felügyelőségek az önkéntes civil szervezetek
közreműködésével gyakrabban fogják ellenőrizni
a mezőgazdasági termelőket a terepen. A szankcionálás mellett a mezőgazdasági termelők és a lakosság más rétegei körében végzett felvilágosító
munkára is nagy szükség van, hiszen még hos�szú évekre elegendő készletek halmozódtak fel a
gyilkos mérgekből, amelyek nagyon sok védett és
vadászható madárfaj vesztét okozták már eddig is.
Gergely József

Elszállítják a darutetemeket a kukoricaparcelláról

Április 26-án Fejős Gerogina, a Mezőgazdasági Minisztérium növényvédelmi igazgatóságának
növényhigiéniai felügyelője Szerbiai Madártani és
Madárvédelmi Egyesület tagjainak a segítségével
a darutetemek közeléből és a parcella több pontjáról közel egy kilónyi kukoricamagot gyűjtött hajtásokkal és gyökerekkel együtt. A magmintát még
aznap eljutatták az óbecsei Sojaprotein akkreditált
laboratóriumába, ahol a minisztérium megbízásá-

Фурадан и даље убија

Ждралови отровани забрањеним инсектицидом

Megállítás nélküli sebességellenőrzés

Fokozott közúti ellenőrzés Csóka község területén is
A közlekedés biztonságának fokozása érdekében 2014
májusától az észak-bánáti körzet, Nagykikinda, Zenta,
Ada, Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek
területén a nagykikindai közlekedési rendőrség fokozott
közúti ellenőrzést tart. Elsősorban a járművek haladási
sebességét ellenőrzik, de senkit nem állítanak le. A szabálytalanul közlekedőknek értesítést küldenek, hogy hol és
mikor vehetik át a kihágásról készült jegyzőkönyvet. Ez az
eljárás összhangban van az általános közigazgatási eljárásokról szóló törvény 61. és a közlekedésbiztonsági törvény
247. szakaszával.
Csóka község területén ilyen ellenőrzés várható Csókán a
Tisza mente és a Tito marsall utcákban, Tiszaszentmiklóson
a Hajduk Veljko utcában, Szanádon a Felszabadulás és a
Tito marsall utcák kereszteződésében és a Felszabadulás
utcában.
N. Kolundžija

Хемијско третирање крпеља
у Старом парку у Чоки

ЈП Дирекција за изградњу општине Чока је и ове године
у оквиру редовног одржавања организовала хемијско третирање крпеља у Старом парку у
Чоки. Крпељи у парку прскају се
једном годишње пре 1. маја, а ове
године је за овај посао ангажована Д.Д.Д. служба Ветеринарског
завода из Суботице. Кориштено
је нешкодљиво средство „Icon
ULV“ и покривена цела територија Старог парка. На слици возило Ветеринарског завода из
Суботице ангажовано за третирање крпеља у чоканском парку.
И. Кертес

Потписан уговор за санацију терена
за мали фудбал у Падеју

Месној заједници Падеј одобрена су средства на конкурсу Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину за санацију терена за мали фудбал
у Основној школи „Серво Михаљ“ у Падеју. Уговор је потписан, а радови
ће започети након завршене јавне набавке. Према речима председнице
Савета МЗ Падеј Стане Ђембер вредност пројекта је три милиона
динара, а од Покрајинског секретаријата добијено је 2.600.000 динара.
– Месна заједницa се обратила Локалној самоуправи и постигнут је
договор да ће Општина Чока суфинансирати 400.000 динара, како би
овај посао до краја био урађен. Захваљујемо
се Покрајинском секретаријату што је
Снимање брзине кретања возила
препознао проблем, који већ годинама отежава
без заустављања
развој спорта у школи и самом Падеју, као и
Локалној самоуправи. О даљем развоју овог
Појачана контрола саобраћаја и на подручју општине Чока
посла благовремено ћемо обавестити јавност
У циљу успостaвљања вишег нивоa безбедности свих
– рекла је председница.
учесника у сaобраћају, од маја 2014. године, на подручју СеПројекат санације је на самом почетку и
вернобанатског округа, у општинама Кикинда, Сента, Ада,
тренутно су у току припреме за јавну набавку.
Чока, Кањижа и Нови Кнежевац, саобраћајна полиција ПУ
Д. Грбин
Кикинда врши појачану контролу саобраћаја са акцентом
на контролу брзине кретања возила снимањем саобраћајних прекршаја без заустављања учесника у саобраћају. По
учињеним прекршајима, власницима возила биће послати
позиви ради узимања изјаве на записник, на основу члана
61. Закона о општем управном поступку, а у вези члана 247.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима. На подручју општине Чока брзина кретања возила са снимањем без
заустављања учесника у саобраћају биће контролисана у
улици Потиска и Маршала Тита, у Остојићеву у улици Хајдук
Вељкова и у Санаду на раскрсници улица Ослобођења и
М. Тита и улици Ослобођења.
Н. Колунџија

A kullancsok vegyszeres permetezése
csókai parkban

Csóka község Építkezési Igazgatósága−KV ebben az évben is megszervezte a kullancsok vegyszeres permetezését
a csókai Régi parkban. A kullancsokat évente egyszer, május 1-je előtt
permetezik és idén a szabadkai Állatorvosi Intézet D.D.D. Szolgálatát
alkalmazták. Ártalmatlan szert használtak, az úgynevezett ICON ULV-t,
mellyel az egész Régi park területén
elvégezték a beavatkozást. A képen
a szabadkai Állatorvosi Intézet járműve, melyet kullancsirtásra alkalmaztak a csókai parkban.

Aláírták a padéi kispályás
futballpálya szanálásáról
szóló szerződést

A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság pályázatán a padéi helyi közösség eszközöket nyert a
padéi Servo Mihalj Általános Iskolában lévő kispályás futballpálya szanálására. A szerződést aláírták, de a munkálatok a közbeszerzés befejeződése
után fognak megkezdődni. A padéi helyi közösség
tanácsának elnök asszonya, Gyömbér Stana szavai
szerint, a projektum értéke hárommillió dinár, de
a tartományi titkárságtól 2.600.000 dinárt kaptak.
– A helyi közösség a helyi önkormányzathoz
fordult, és arra a megegyezésre jutottunk, hogy
a munka teljes befejeződése érdekében Csóka
község társfinanszírozó lesz és biztosít 400.000
dinárt. A tartományi titkárságnak és a helyi önkormányzatnak is köszönetet mondunk, hogy felismerték problémánkat, amely már évek óta nehezíti a sport fejlődését az iskolában és Padé településen is. E munkák további alakulásáról időben
fogjuk tájékoztatni a nyilvánosságot – mondta az
elnök asszony.
A szanálási projektum a kezdeti szakaszban
van, és pillanatnyilag előkészületek folynak a
közbeszerzésre.
D. Grbin
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Felújítások a padéi tűzoltó
laktanyában

Lassan befejeződnek a munkálatok a padéi Tűzoltó
Otthonban. A település központjában található épület
immár 80 éve, 1934 óta ad otthont a padéi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek.
A laktanyát az utóbbi években folyamatosan tatarozták.
Felújítások történtek a garázson, melléképületeken, helyrehozták a kerítést és a kaput, kibetonozták az udvart. Mindezt
a padéi tűzoltóság saját erejéből vitte véghez tűzoltói segítségével, többnyire munkaakciók megszervezése által.
Az idei évben azonban a padéi Önkéntes Tűzoltó Egyesület községi pályázatot nyert az épület felújítására. Ezúttal
kibővítették a laktanyát egy irodával, konyhával, fürdőszobával és előszobával. Az építkezést március végén kezdték
meg, és mára már az utolsó stádiumában tart a folyamat, a
finomabb, belső munkálatok maradtak csak hátra.
– A Tűzoltó Otthon bővítése már régóta esedékes volt,
leginkább helyhiány, de egyéb okok miatt is. Példának okáért
aratáskor itt lehet az ügyelet, most már főzhetünk is itt, valamint
a fürdőszobát is fontosnak érzem egy laktanyában. Ezzel a
felújítással most kicsit nagyobb mozgástérhez jutottunk, és
ez véleményem szerint elősegítheti a tűzoltóság hatékonyabb
működését – nyilatkozta Komáromi Róbert, a padéi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület főtisztje.
Pintér Patrícia

Еко тура од Падеја до Санада

Szelektív hulladékgyűjtés
a középiskolában

A padéi tűzoltó laktanya tatarozása

Поправке на згради падејског Ватрогасног дома

Реновирање Ватрогасног
дома у Падеју

Радови у падејском Ватрогасном дому полако се ближе крају. Зграда у самом центру насеља стара 80 година
од 1934. године служи као дом Добровољног ватрогасног друштва.
Ватрогасни дом се последњих година константно реновирао. Поправљена је гаража, помоћни објекти, оспособљена је капија, уређена ограда, избетонирано је двориште. Све ове радове су извршили сами ватрогасци,
највише путем организовања радних акција.
Ове године Добровољном ватрогасном друштву Падеј
усвојен је општински конкурс за обнову зграде, па су од
тих средстава проширили дом једном канцеларијом,
кухињом, купатилом и једним предсобљем. Изградњу су
почели крајем марта, а већ су при самом крају радова.
Остало је још мало дотеривања унутар зграде.
– Проширење зграде Ватрогасног дома је било
потребно већ одавно, нарочито због недостатка
просторија, а и свега осталог. За пример могу поменути
да се од сада овде може дежурати током жетве, може да
се кува у кухињи и што је веома важно, имамо купатило.
Овим проширивањем и поправкама добили смо мало
више простора за кретање, што ће по мом мишљењу
у многоме допринети делотворнијем раду друштва –
изјавио је старешина Добровољног ватрогасног друштва
Падеј Роберт Комароми.
Пинтер Патриција

Ökotúra Padétól Szanádig

Удружење грађана „Развој села“ пројектом „Еко тура
A Falufejlesztés Polgári Egyesület Ökotúra Padétól
од Падеја до Санада“ обезбедио је средства за куповиSzanádig elnevezésű projektummal eszközöket biztosíну шест бицикала и шест двогледа. Средства у износу
tott hat kerékpár és hat távcső vásárlására. Az eszközöket
од 100.000 динара добијена су на конкурсу Покрајинског
100.000 dinár összegben a Tartományi Munkaügyi, Fogсекретаријата за рад, запошљавање и равноправност
lalkoztatási és Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titполова.
kárság pályázatán nyerték.
– Пројекат, који комбинује екологију и туризам, заснива
A projektum lényege, hogy az ökológiát és a turizmust
се на идеји да се на здрав начин промовише туристички
összekapcsolja, és azon az elgondoláson alapul, hogy Csóпотенцијал Чоке, – наводи координаторка пројекта Далиka község turisztikai erőforrásait a látogatók egészségét
борка Тењовић. – Људима ће бити понуђено да на здрав
szolgálva mutassa be. A projektum koordinátora elmondначин виде нашу околину. Многи људи у градовима немаja, hogy a turisták ily módon jobban megismerhetik a Tiју прилику да возе бицикле, док ми овде на селу имамо
szát, a környékbeli erdőket, gyógynövényeket és a község
потенцијала, а двогледима могу да разгледају наша села.
állatvilágát.
Имају прилику да виде Тису, шуму, многа лековита биља,
Mielőtt a turistáknak felkínálják ezt az „egészségügyi
као и животињски свет, – објаснила је координаторка.
kirándulást”, a Rasel Egyesület tagjai fel fogják mérni a
Намеће се питање, узимајући у обзир приступачност
terep állapotát.
путева, колико је тренутно изводљиво реализовати „Еко
A kerékpárok a Falufejlesztési alap tulajdonában vanтуру“. Како Далиборка Тењовић објашњава, чланови
удружења „Расел“ обавиће истраживање и процениће
nak, akik azon dolgoznak, hogy az Ökotúrát besorolják
како стоји терен, пре него што понуде обилазак општиCsóka turisztikai kínálatába.
D. Grbin
не двоточкашима, али да је изводљиво,
иако је, како каже, пут мало незгодан.
Бицикли су у власништву „Развоја
села“ и чланови Удружења тренутно
разматрају на који начин ће „Еко туру“
прикључити туристичкој понуди Чоке,
али подстрек за повећањем капацитета,
према речима координаторке, свакако им
даје одушевљење омладине из разних
земаља Европе, који су учествовали на
недавно одржаним пројектима у Чоки. Они
су, у паузама тренинга, на двоточкашима
Први туристи на бициклима
Az első kerékpáros turisták
упознавали улице Чоке.
Д. Грбин

Április 7-étől 11-éig a Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskolában, a Csóka Kommunális Közvállalattal együttműködve, a Vajdaság tisztább és
zöldebb iskoláiért elnevezésű projekt keretében
szelektív hulladékgyűjtést szerveztek. Az akció
befejezése után a Kommunális Közvállalat a hulladékért kapott pénzt átutalja az iskolának.
Az említett héten a tanulók és a tanárok papírt,
műanyagot, PET palackokat, leürült elemeket,
italdobozokat, dugókat, elektronikai és elektromos hulladékokat gyűjtöttek. Ebbe az akcióba bekapcsolódott az óvoda is. A középső csoport kicsinyei és a fogyatékkal élők csoportja is hozzájárult
az akció sikeréhez.
– Az akció célja a hulladék mennyiségének
csökkentése és az újrahasznosítás volt. A legfontosabb mégis az, hogy fejlesszük a diákjaink, a fiatalok
ökológiai tudatát, hogy szokássá váljon náluk a hulladék
gyűjtése és szétválogatása. A
Vajdaság tisztább és zöldebb
iskoláiért projekt keretében fűszer-, gyógy- és dísznövényeket
is ültettünk. Ezúton is köszönetet mondunk a Kommunális
Közvállalatnak a segítségért.
Tervezzük, hogy diákjainkkal
megtisztítjuk a parkot – mondta az iskola biológiatanárnője,
Horváth Bábinszki Ildikó.

Непокошена трава због јавне набавке

Селективно сакупљање отпада
у средњој школи

У периоду од 7-11. априла Хемијско-прехрамбена средња школа у сарадњи са Јавним комуналним предузећем
„Чока“ у оквиру пројекта „За чистије и зеленије школе
Војводине“ организовала је селективо сакупљање отпада. По завршетку акције, ЈКП ће добијени новац од
отпада проследити школи.
Током једне радне недеље ученици и наставници су сакупљали папир, пластику, ПВЦ флаше, истрошене батерије,
лименке, чепове као и електонски и електрични отпад. Осим
сарадње са ЈКП „Чока“, остварена је и сарадња са вртићем.
Деца из средње групе и деца са сметњама у развоју, такође су
предала отпад и тако дала допринос акцији.
„Циљ ове акције је да смањимо количину чврстог отпада да
би рециклирали то што је могуће. Најважније је да се едукују
млађи нараштаји и наши ученици, јер тако изграђују еколошку
етику и свест. На овај начин ученици стичу навику сакупљања
и разврставања отпада. Упоредо са овим активностима имали
смо и акцију озелењавања, где смо садили зачинске, лековите
и украсне биљке, а све
у оквиру пројекта ’За чистије и зеленије школе
Војводине’. Захвалила
бих се на сарадњи ЈК
предузећу, које нам је
много помогло у остваривању акције. Тренутно је у току реализација
накнаде за сакупљени
материјал. Даљи планови везују се за чишћење парка од стране наших ученика“ – рекла је
професорка биологије
Илдико Хорват Бабински.
М.М.И.

Közbeszerzés miatt lenyíratlan fű

Не памте Чокани када су ускршње и првомајске свечаности у Чоки дочекане са
A csókaiak nem emlékeznek olyan estre, hogy a húsvéti és a május elsejei ünnepekre
непокошеном травом на главним улицама и Старом парку, као што је било протеклих
lenyíratlanul maradt a fű a fő utcákon és a Régi parkban. Az idei ünnepek sajnos így
празника. Председник општине Чока Ференц Балаж објашњава да је разлог томе
teltek. Csóka község elnöke, Balázs Ferenc magyarázata szerint ennek oka a befejezetlen
незавршен тендер за јавну набавку, који су локалне самоуправе, по Новом закону,
közbeszerzési eljárás, melyet az új törvény rendeletei szerint
дужне да распишу за све набавке и радове.
az önkormányzatok kötelesek kiírni minden új beszerzésre
– Јавну набавку за одржавање зелених поés munkavégzésre.
вршина расписала је Дирекција за изградњу
општине Чока, а на конкурс су се пријавила
– A zöld területek karbantartására vonatkozó közbeszerдва потенцијална извођача радова. Комисија
zést Csóka község Építkezési Igazgatósága írta ki, melyre
је посао доделила понуђачу са нижом ценом,
két ajánlattevő jelentkezett. A bizottság az alacsonyabb árat
на шта је жалбу уложио други понуђач Комиajánlót bízta meg a munka elvégzésével, melyre a másik ajánсији за заштиту права понуђача, која ће одлуlattevő fellebbezést nyújtott be az ajánlattevők jogait védő
ку донети до 23. маја. Како смо већ каснили
bizottsághoz, amely május 23-ig fogja meghozni döntését.
са косидбом, а видели смо на шта нам личе
Mivel már késtünk a kaszálással, és láttuk mire hasonlítanak
улице, инспекција је наложила Дирекцији да
обави ове радове и они су обављени пред
utcáink, a felügyelőség elrendelte az Igazgatóságnak, hogy
првомајски празник по врло неповољним вреvégezze el a munkát, melynek azok a május elsejei ünnepek
менским условима, - рекао је председник Феelőtt, igen kedvezőtlen időjárási viszonyok között, eleget is
ренц Балаж. Према његовим речима, косидба
tettek – mondta Balázs Ferenc elnök. Hozzátette még, hogy
траве у Старом парку обавиће се тек после
a Régi parkban a kaszálást csak azután fogják elvégezni, miтретирања зелених површина против крпеДечје
игралиште
у
Старом
парку
обрасло
коровом
után az illetékes szolgálat elvégzi a zöld területek kullancsok
ља, од стране надлежне службе.
A
Régi
parkban
a
játszóteret
benőtte
a
gaz
elleni
permetezését.
N. Kolundžija
Н. Колунџија
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Óvodásaink sikeres szereplései

Успешан наступ чоканског вртића

Április hónapban az influenzajárvány igencsak megtizedelte a gyeУ априлу је број деце у вртићима због грипа био десеткоrekek létszámát az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény csoportjaiban, ван. У Предшколској установи „Радост“ највећи број деце је
szinte minden településen. Főként a csókai és a hódegyházi óvodában изостајао у групама у Чоки и Јазову. Било је дана када је у врvolt kimagasló a hiányzók száma. Előfordult olyan tanítási nap, hogy тић дошло свега двоје-троје деце. Упркос томе, ове две групе
egy-egy gyermekcsoportban a jelenlevők száma nem haladta meg a 2-3 су ипак успешно представиле установу на двема значајним
főt. Mindennek ellenére, éppen e két óvoda – dacolva a vírusokkal – приредбама.
На дан Мађарске поезије, 11. априла, Културно-образовsikeresen képviselte intézményünket két színvonalas rendezvényen is.
ни
центар и удружење „Лепа реч“ су први пут организовали
Április 11-én, a magyar költészet napján, a Művelődési és Oktatási
Рецитаторски
маратон у Градској библиотеци Чоке. На овом
Központ és a Szép Szó Egylet-Baráti Köre
маратону су учествовали
első ízben szervezte meg az I.Versmaratont
и најмлађи рецитатори
a csókai Városi Könyvtárban, melyen
под вођством васпитачице
a legfiatalabb versmondók Kormányos
Кормањош Марте. Они су
Márta óvónő középső csoportosai voltak,
у току преподневних часоkik a délelőtti órákban tartalmas versös�ва достојно представили
szeállítással vettek részt a rendezvényen
своју установу. Истог дана
és képviselték intézményünket. A kis
увече у позоришту, мали
szavalók a koraesti órákban megtartott
рецитатори су од организаzárórendezvényen a Művelődési Ház
тора примили захвалницу
nagyszínpadán a Versmaraton legifjabb
за учешће и храбар наступ.
résztvevőinek járó köszönőlevelet vehettek
У организацији Еколошког удружења „Зелено
át bátor szereplésükért a szervezőktől.
острво“ у Ади је између 7.
A Tisza Menti Tavasz - Zöld Sziget neи 11. априла одржано „Поvet viselő óvodások ökológiai rendezvénye
A Versmaraton legifjabb résztvevői Kormányos Márta óvónővel тиско пролеће“. Мото четрáprilis 7-től 11-ig tartott Adán. A tizenneНајмлађи учесници рецитаторског маратона
наестог сусрета је гласио:
gyedik alkalommal megtartott találkozó
са васпитачицом Кормањош Мартом
„Вртић, семе, породица“.
mottója idén így hangzott: Óvoda, magok,
Група
„Рибице“
из Јазова предстаcsalád. A hódegyházi Halacska óvoda csoportвљала
је
нашу
установу
на овој сада
jai képviselték intézményünket a hagyomán�већ традиционалној приредби. За
nyá vált rendezvényen. Kobrehel Beáta és
изложбу био-башта у Предшколској
Vastag Mihók Csilla óvónők ügyeskezű óvoустанови „Чика Јова Змај“ у Ади, ваdásaikkal ötletes falusi udvart és kertet ábrázoспитачице Кобрехел Беата и Ваштаг
ló makettet készítettek és állítottak ki az adai
Михок Чила су припремиле креативну
Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Intézményмакету сеоског дворишта са баштом.
ben megtartott biokert kiállításon. Az április
На завршној свечаности 11. априла у
11-i zárórendezvénynek az adai színházterem
позоришној сали у Ади се 10 вртића
adott otthont, amelyen mintegy 10 óvoda képпредставило тематски припремљеA hódegyházi óvodások az emléklappal
viseltette magát a témához illő zenés produkним музичким продукцијама. Јазовачcióval. A hódegyházi óvodások Katie Moss:
a fellépést követően
ки предшколци су припремили плеЈазовачки предшколци са захвалницом
Floral dance (Virágok tánca) című zeneművéсну тачку на музику Katie Moss „Floral
након наступа
dance“ („Плес цвећа“).
О.А.
re lejtettek ritmikus táncot.
Á.O.

Kis gyermekolimpiát tartottak
a csókai általános iskolában

мај 2014.

Mesemondó versenyen
a hódegyházi óvodások

Idén 20. alkalommal rendezi meg a
zentai Thurzó Lajos Művelődési Oktatási
Központ az immáron hat körzetre kiterjedő vajdasági szintű Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt.
Kálmány Lajos szegedi magyar néprajzkutató és katolikus pap volt (18521919), és az ő gyűjtő munkájának köszönhető, hogy megmaradtak az utókornak a
Délvidék néprajzi és népköltészeti kincsei. Községünkben is számos alkalommal járt, pl. Egyházaskéren ő fedezte fel a
nagy mesemondót: Borbély Mihályt.
A tiszteletére megrendezett népmesemondó versenyen a gyerekek évről évre
nagy számban jelennek meg óvodás kortól 18 éves korig, valamint felnőtt kategóriában is meghirdetik a versenyt. Az
elődöntők javában folynak Vajdaság hat
településén.

A Tisza-menti elődöntőre április 28án került sor a Zentai Alkotóházban, ahol
mintegy 15 mesélő törekedett a döntőbejutásra. Közülük hárman a hódegyházi
Halacska óvoda ügyes mesemondói voltak. Kobrehel Beáta óvónő végzős nagycsoportosai közül Gönci Chiara A három
együgyü lány című mesével, Jablonszki
Noémi a Három kívánság című mesével
lépett színre. Vastag Mihók Csilla óvónő nagycsoportosai közül Tóth Edina Az
okos lány című mesével szerepelt a versenyen. Bár a május végén megtartandó
döntőbe egyikük sem jutott be, a gyerekek
és óvónőik is arról számoltak be, hogy
igazán szép élményben volt részük ezen
a megmérettetésen. Alkalmuk volt végighallgatni a többi fellépő mesemondását is.
Az óvónők ezúton is szeretnék megköszönni a szülők segítségét a mesék begyakoroltatásában, ugyanis a gyerekek sokat
hiányoztak betegség miatt, és így az otthoni segítségre is igen nagy szükség volt
a versenyre való felkészülésben.
Á.O.

A csókai Jovan Popović Általános Iskola tornaterme a kis
gyermekolimpián résztvevő csapatok versenyének színhelye
volt 2014. április 9-én. A községi szintű verseny, amely felölelte az általános iskolások 1 – 3. osztályos tanulóit, 15 órakor
kezdődött. A sportszellem és az egészséges életmód terjesztésében a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Á.I., a padéi
Servo Mihalj Á.I. és a vendéglátó csókai Jovan Popović Á.I.
csapatai vettek részt. A kis olimpia szabályai vegyes csapatok
megalakítását látják elő az első és a második osztályosoknál,
míg a harmadik osztályosok külön leány és fiú csapatokban
versenyezhetnek.
A szervezőbizottság (melyet tanítónők, tornatanárok és más
szaktanárok alkottak) gondoskodott arról, hogy minden a legVastag Mihók Csilla és Kobrehel Beáta óvónők és óvodásaik
nagyobb rendben folyjon. Külön figyelmet fordítottak a vena biokert makett kiállításon
dégek fogadására, és hogy a verseny minden résztvevő száВаспитачице Ваштаг Михок Чила и Кобрехел Беата са децом
mára szabályos és kellemes legyen. Az iskola a csapatoknak
на изложби макета био-башта
olimpiai ötkarikával ellátott mezeket biztosított, melyre rá volt
írva az iskola neve is. Míg az eredményhirdetésre várakoztak,
Одржана Мала дечија олимпијада у ОШ „Јован Поповић“
minden tanulót és kísérőiket uzsonnával és üdítővel vendégel„Границе не постоје. Што више сањаш, даље досежеш“ Мајкл Фелпс
tek meg. A tanulókat az ügyeletes tanárok várták, és a verseСала Основне школе „Јован Поповић“ у Чоки 9.4.2014. гоОрганизациони одбор, који су чинили учитељице, профеnyen való szereplésük után elkísérték őket a karzatra, ahonnan
tovább kísérhették a verseny menetét. A versenylégkörhöz дине била је место где су се надметале екипе у оквиру Мале сори физичког васпитања и наставници, побринуо се да такhozzájárult a szünetekben szóló zene is. A gyermekek biz- дечије олимпијаде. Такмичење на општинском нивоу, које мичење прође у најбољем реду. Приоритет је био да се гости
tonságát a csókai Egészségház képviselői biztosították. A ver- обухвата ученике од 1. до 3. разреда основне школе, почело лепо дочекају, да такмичење буде регуларно и пријатно за
све учеснике. Школа је својим екипама обезбедила дресове
senyt a csókai Általános Iskola igazgatónője, Julijana Bagdal је у 15 часова. У ширењу спортског духа и здравог начина са амблемом у виду олимпијских кругова и исписаним наnyitotta meg üdvözlő beszédével. A következő két órában a живота учествовале су екипе из ОШ „Др Тихомир Остојић“ из зивом школе. Док су чекали проглашење победника, за све
termet gyermekzsivaj töltötte be, melybe nevetés és szurkolás Остојићева, ОШ „Серво Михаљ“ из Падеја и домаћини из ОШ учеснике и њихове пратиоце су припремљени ужина и осве„Јован Поповић“. Правила мале олимпијаде налажу формиis keveredett. A versenyzők ügyesen és gyorsan leküzdötték
рање мешовите екипе на нивоу првог и другог разреда, док жење. Учеснике су дочекивали дежурни наставници (редари)
az akadályokat. A küzdelmek befejeződése után következett a су се ученици трећег разреда такмичили у одвојеним екипа- и након завршеног такмичења пратили до галерије, одакле
су пратили даље такмичење. Такмичарској атмосфери доgyőztes csapatok kihirdetése és a diplomák kiosztása. Az első ма девојчице и дечаци.
принела је музика, која је емитована у паузама. Безбедност
helyezést és a körzeti versenyre való
деце је додатно осигурана присуством представника Дома
bejutást a csókai Jovan Popović Á.I.
здравља Чока. Такмичење је отворила директорица ОШ „Јоelső és második osztályosainak vegyes
ван Поповић“ Јулијана Багдал поздравним говором. И такcsapatai és a harmadikosok leánycsaмичење је могло да почне! У наредна два сата фискултурна
pata érte el.
сала била је испуњена дечијим гласовима, смехом и навијаA körzeti versenyt 2014. április
њем, а све присутне је задивила њихова спретност и брзина
15-én tartották Nagykikindán a Jovan
у савладавању полигона. Након ведрог поподнева уследило
Popović Á.I.- ban, ahonnan a csókai
је и проглашење победничких екипа и додела диплома за
постигнуте успехе. Прво место и пласман на окружно такмиiskola mindegyik csapata harmadik
чење оствариле су мешовите екипе првог и другог разреда
helyezéssel tért haza.
ОШ „Јован Поповић“, као и екипа девојчица трећег разреда.
Gratulálunk a kis olimpia minden
Окружно такмичење је одржано 15.4.2014. године у Кикинrésztvevőjének, akik dicséretet érdeди у ОШ „Јован Поповић“, одакле су се све екипе ОШ „Јован
melnek a sportban nyújtott teljesítПоповић“ Чока вратиле са освојеним трећим местом.
ményükért és lelkesedésükért, amivel
Свим малим олимпијцима упућујемо искрене честитке на
Мали такмичари пред почетак олимпијаде
ápolják a sportszellemet és az egészséборбености
и похвале за неговање спортског духа и здравог
ges életvitelt.
Jelena V. A kis versenyzők az olimpia megkezdése előtt
живота! Браво!
Јелена В.

2014. május
Предшколска установа „Радост“ Чока

Чекамо нове малишане

Током маја месеца одржаће се упис деце
у ПУ „Радост“ за децу која до сада нису
боравила у вртићу. Наиме, родитељи који
желе да упишу своје дете у предшколску
установу потребно је да дођу до објекта у
месту у којем живе, попуне уписницу коју
ће добити од васпитача и са собом понесу
Извод из матичне књиге рођених за своје
дете. Почетком јуна ће се за новоуписану
децу организовати свечани пријем, на који
ће бити позвана сва деца и родитељи.
Да би васпитно-образовни рад био што
успешнији, неопходна је активна сарадња
са породицом током целе школске године.
Ова сарадња је значајна код усаглашавања
васпитних поступака и бољег упознавања
родитеља и васпитача, а има за циљ боље
и потпуније разумевање детета и његових
поступака, као и ефикаснију и комплетнију
припрему деце за полазак у школу.

Сарадња са родитељима одвија се путем
пружања информација о развоју и напредовању детета, као и директним ангажовањем
родитеља у васпитним процесима и животу
васпитне групе. Тако је у Санаду одржана
„Ускршња радионица“ за децу и родитеље
где су водитељи били Ерне и Мелинда Чонти, велемајстори за украшавање ускршњих
јаја уз помоћ воска. Такође је у Остојићеву
организовано традиционално шарање јаја
поводом Малог Ускрса.
Током априла за најмлађе је, уз много смеха
и чуђења, организована мађионичарска представа, а у мају ће се за малишане организовати једнодневна екскурзија и посета зоолошком
врту на Палићу.
Д.С.

Csókai Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény

Várjuk az új ovisokat!

Az Öröm Iskoláskor Előtti Intézményben
május hónap folyamán írják be azokat a gyerekeket, akik eddig nem látogatták ezt az intézményt. Azok a szülők, akik szeretnék beíratni
gyermeküket az iskoláskor előtti intézménybe, lakhelyükön be kell menniük az óvodába,
magukkal kell vinniük gyermekük születési
anyakönyvi kivonatát, majd ott az óvónőtől
kapott bejelentő lapot ki kell tölteniük. Június
elején az újonnan beiratkozott apróságok részére ünnepélyes fogadást szerveznek, melyre
minden gyermeket és szülőt meghívnak.
Aktív együttműködésre van szükség a családdal ahhoz, hogy sikeres legyen az oktató –
nevelő munka az egész iskolaév folyamán. Ez
az együttműködés igen jelentős a nevelési eljárások összehangolásában, valamint a szülők
és a nevelők jobb megismerkedése érdekében,
melynek célja a gyermek és cselekedeteinek
jobb és teljesebb megértése, ugyanakkor a
gyermek hatékonyabb és teljesebb felkészítése az iskolába indulásra.
A szülőkkel való együttműködés abban
nyilvánul meg, hogy tájékoztatják őket a
gyermek fejlődéséről és előrehaladásáról, de
ebbe beletartozik a szülők közvetlen bevonása is a nevelési eljárásba és a nevelési csoport
életébe. Ennek keretében Szanádon húsvéti
műhelymunkát tartottak a gyerekeknek és a
szülőknek, melynek vezetői Csonti Ernő és
Melinda voltak, akik a viasszal történő húsvéti
tojásfestés nagymesterei. Tiszaszentmiklóson
hagyományos tojásfestést tartottak a kishúsvét
alkalmából.
Április folyamán a legfiatalabbaknak bűvészi előadást szerveztek, ahol öröm volt látni a
csodálkozó arcokat és a sok kacagást. Májusban a kicsinyeknek egynapos kirándulást és
palicsi állatkert-látogatást szerveznek. D.S.
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чоканска хроника — csókai krónika
ОШ „Др Тихомир Остојић“ победник Општинског такмичења
„Шта знаш о саобраћају“

A tiszaszentmiklósi általános iskola nyerte
a Mit tudsz a közlekedésről?
községi versenyt

На Општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“
A Mit tudsz a közlekedésről? elnevezésű községi versenyen a Dr.
Основна школа „Др Тихомир Остојић“ освојила је прво Tihomir Ostojić Általános Iskola végzett az első helyen 1307 pontместо са освојених 1307 бодова, другопласирана је била tal, második lett a padéi Szervó Mihály iskola (1176), a harmadik
Основна школа „Серво Михаљ“ из Падеја (1176), а на
pedig a csókai Jovan Popović iskola (1103). Az idei versenyt, amely
трећем месту била је Основна школа „Јован Поповић“ из
sorrendben a 45. volt, 2014. április 11-én rendezték meg
Чоке (1103). Овогодишње
A győztesek Tiszaszentmiklóson.
такмичење, 45. по реду,
Csóka község általános iskolás diákjai két korcsoportban
одржано је у Остојићеву, 11.
versenyeztek,
a B csoportban az 5. osztályosok, a C csoportаприла 2014. године.
ban
a
6.
és
7.
osztályosok,
külön a fiúk és a lányok. A verseny
Ученици основних школа
első
része
közlekedési
tesztek
kitöltéséből állt, itt a szabályok
из општине Чока, њих 24,
és a közlekedési jelek ismeretét mérték fel. A második részben
такмичили су се подељени
kerékpáron egy pályán kellett végighajtani, a közlekedés szaу две старосне групе, Б (5.
bályainak megfelelően. Minden versenyző összesen 200 pontot
разред) и Ц (6-7. разреда),
gyűjthetett, 100-at a teszten és 100-at a hajtáson. Az elméleti
посебно девојчице, посебПобедници
részt a zentai Auto-moto Klub szakemberei bírálták el, a gyaно дечаци. Први део такмичења подразумевао је тест
korlati részt pedig a csókai Rendőrállomás négy munkatársa.
о правилима саобраћаја и саобраћајним знацима.
Други део такмичења био је полигон спретности,
где су ученици возећи бицикле морали да поштују одређена правила. Сваки такмичар могао је
укупно да освоји 200 бодова, 100 на тесту и 100
на полигону. Комисију за теоријски део чинили су
представници Ауто-мото клуба из Сенте, а за полигон спретности четири припадника Полицијске
станице Чока.
Пре доделе награда директор ОШ „Др Tихомир
Остојић“ Антоније Цицмил подсетио је ученике колико је важно учествовати у саобраћају, а не угроПолигон
жавати друге учеснике и изнео податак да на годишњем нивоу у саобраћајним незгодама у Србији A versenypálya
буде повређено око 5.000 људи. – Свака техничка
A díjkiosztás előtt a Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola igazgatója,
достигнућа су добра док их правилно примењујемо, а уколико то не чинимо изазивају велике жртве. Саобраћај је Antonije Cicmil felhívta a diákok figyelmét arra, hogy mennyire fontos
велико техничко до- ismerni és betartani a közleA győztesek:
Победници:
стигнуће, које тражи kedési szabályokat. ElmondB csoport, fiúk:
Б група, дечаци
стриктно поштовање ta, hogy Szerbiában évente 1. Маrtin Pоljаk, Tiszaszentmiklós
1. Мартин Пољак, Остојићево
свих правила. Ако се mintegy 5000 ember sérül 2. Коvács Маrtin, Padé
2. Мартин Ковач, Падеј
Đukić, Tiszaszentmiklós
не поштују, долази meg közlekedési balesetben. 3. Konstantin
3. Константин Ђукић, Остојићево
B csoport, lányok:
Б група, девојчице
до катастрофалних
– A közlekedésben na- 1. Magdalena Atanasovska, Tiszaszentmiklós
1. Магдалена Атанасовска, Остојићево последица и велиgyon
fontos a szabályok 2. Győrfi Johanna, Padé
2. Јохана Ђерфи, Падеј
ких жртава – рекао је szigorú betartása, ellenkező 3. Natalija Nedeljkov, Padé
3. Наталија Недељков, Падеј
C csoport, fiúk:
Цицмил.
Ц група, дечаци
esetben a következmények 1. David Poljak, Tiszaszentmiklós
Тр а д и ц и о н а л н о
1. Давид Пољак, Остојићево
katasztrofálisak lehetnek – 2. Zombori Tamás, Csóka
3. Stefan Grbin, Tiszaszentmiklós
2. Томаш Зомбори, Чока
такмичење ученика
mondta az igazgató.
C csoport, lányok:
3. Стефан Грбин, Остојићево
основних школа „Шта
1. Đurđa Vojinović, Tiszaszentmiklós
Az
általános
iskolások
Ц група, девојчице
знаш о саобраћају“
1. Ђурђа Војиновић, Остојићево
számára kiírt, hagyomá- 2. Marijela Ćirković, Csóka
организује Ауто-мото
3. Vastag Emese, Tiszaszentmiklós
2. Маријета Ћирковић, Чока
савез Србије. Оно се nyos, Mit tudsz a köz3. Емеше Ваштаг, Остојићево
одржава као званич- lekedésről? elnevezésű versenyt Szerbia Auto-moto Szövetsége
но такмичење Министарства просвете, науке и техноло- szervezi. Ez a Szerbiai Oktatási, Tudományügyi és Technológiai
шког развоја, а уз подршку Друштва наставника техничког Fejlesztési Minisztérium hivatalos versenye, melyet a Műszaki Taобразовања Србије, Министарства унутрашњих послова, nárok Egyesülete, a Belügyminisztérium és az iskolák támogatnak.
D. Grbin
школа.
Д. Грбин

Сезона такмичења
у основној школи
у Падеју

Versenyidény a padéi
általános iskolában

A padéi Szervó Mihály Általános Iskola egy

Основна школа „Серво Михаљ“ у Па- meglehetősen eseménydús áprilisi hónapon van túl.
деју је имала врло богат и динамичан Az év végi hajrá előtt a versenyeké volt a főszerep. A
април. Пред финишем школске године, felkészítő tanároknak sok volt a dolguk, hiszen a diаприл је био месец такмичења. Настав- ákok a közlekedési versenytől a nyelvtanversenyen,
ници су имали пуне руке посла припрема- a rovásírásversenyen, a mesemondóversenyen és
јући ученике за такмичења из саобраћаја,
a gimnasztikán át a fizika és matematikaversenyig
граматике, рунског писма, приповедања
minden területen képviseltették magukat, iskolájuприча, гимнастике, физике и математике. Наравно, резултати нису изостали. kat, és természetesen az eredmények sem maradtak
Ученица завршног разреда Катарина el. A ballagó Nedeljkov Katarina a körzeti mateНедељков је била најбоља на окружном matikaverseny legjobbjának bizonyult. A padéiak a
такмичењу из математике. Остали учени- községi nyelvtanversenyen és a közlekedési verseци су доспели до окружног такмичења из nyen is továbbjutottak a körzeti fordulóra. A Zentán
граматике и саобраћаја. На такмичењу из megrendezett körzeti gimnasztika versenyen a fiúk
гимнастике у Сенти екипа дечака из Па- csapata második helyezettként állt a dobogóra.
деја је освојила друго место.
A mindennapos iskolai feladatok mellett
Неки од ученика су нашли времена да
egyes tanulók, mint például a hetedikes Jakus
и поред свакодневних школских обавеза
Gergely pályázatra is jelentучествују на разним
kezett, és komoly munkát
конкурсима. Тако је
fektetett bele, hogy megírja
ученик седмог разреpályamunkáját a Bolyai Farда Герељ Јакуш улоkas Alapítvány által meghirжио велики труд у свој
рад за конкурс Фондаdetett felhívásra, melynek
ције „Бољаи Фаркаш“,
jutalma kétnapos tavaszi
који је за награду нуkirándulás Bécsbe. A feltéteдио дводневни излет
leknek eleget téve, Gergelyt
у Беч. Од 112 пријава
és másik 19 Vajdaságban élő
на конкурс, Гергељ је
és magyarul tanuló hetedikes
задовољио услове и
és nyolcadikos társát válaszса још 19 других учеtották ki a 112 jelentkező
ника седмог и осмог
közül, akik egy élménydús
разреда из Војводине
отишао на незаборав- Гергељ Јакуш испред дворца Шенбрун kiránduláson vehettek részt.
H.N.
ни излет.
Н.Х. Jakus Gergely a Schönbrunni kastély előtt

A remény

A nagybecskereki püspökség a
2014-es évben képzőművészeti pályázatot hirdetett meg a remény témakörben az óvodások, általános iskolások és a középiskolások részére.
A hódegyházi és a tiszaszentmiklósi
iskolások közül heten voltak győztesei a pályázatnak, akik személyesen
vettek részt a díjátadáson Nagybecskereken. Dr. Német László
SVD megyéspüspök köszöntötte az
egybegyűlteket, és gratulált az elért
eredményekhez. A nyertesek tanszercsomagot vehettek át jutalmul.

Нада

Зрењанинска бискупија је 2014.
године расписала ликовни конкурс
за забавишта, основне и средње
школе са темом „Нада“. Седам
ученика из Јазова и Остојићева су
победили на конкурсу и позвани
су у Зрењанин да лично преузму
награде. Бискуп др Ласло Немет је
поздравио све окупљене, честитао
победницима и као награду им поделио пакете школске опреме.
Диенеш Бригита
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178 résztvevője volt az I. Versmaratonnak

A Szép Szó Egylet Baráti Körének egyik csütörtöki találkozóján már hónapokkal
ezelőtt megfogalmazódott az ötlet, hogy a magyar költészet napjára, József Attila
születésnapjára, április 11-én versmaratonnal emlékezzünk meg, melynek a
mottója a költő szavaival élve: „A szép szó nem csak eszközünk, hanem célunk is!”

Удружење „Лепа реч“ је на рођендан Јожеф Атиле,
11. априла, обележило Дан мађарске поезије рецитаторским маратоном чији мото су биле управо речи славног песника: „Лепа реч није само средство, него и циљ!“

A várakozók egy csoportja

Захвалница најмлађима

Група рецитатора

Az I. Versmaratont hagyományteremtő céllal szervezték meg a Városi
Könyvtárban. Ezen a pénteki napon
Csókán is a költészeté volt a főszerep.
Reggel hét órakor Banka János színművész előadásában hangzott el az
első szavalat a Rádió Max hullámhos�szán. Ezt követően egészen 18 óráig
a könyvtár gyermekrészlegén előkészített színpadon, előre meghatározott
sorrendben váltották egymást a szavalók. A nap végére 178-an mondhatták el magukról, hogy mint a maraton
aktív résztvevői büszke tulajdonosai
a rendezvényt népszerűsítő csuklószalagnak. A versek hallatán művészi
élményben volt részük a nézőknek,
miközben hallgatták a legkülönfélébb
verseket, előadókat, verskedvelőket. A
költészetet népszerűsítő rendezvényen
minden korosztály képviseltette magát. Az Öröm Iskoláskor Előtti Intézményt a Méhecske csoport képviselte
Kormányos Márta óvónő vezetésével, a Jovan Popović Általános Iskolából Hudák Edit, Hudák Mária, Gál
Katalin, Dupák Anikó, Mészáros
Csilla és Hecskó Izabella tanítónők
diákjaikkal együtt vettek részt, míg a
felsősök Mraznica Márta és Martonosi Klára magyar nyelv és irodalom tanárok vezetésével. A délelőtt
folyamán a Vegyészeti-élelmiszeripari
Középiskola diákjai váltották egymást
Erdélyi Ilona és Basa Csehák Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom tanárok munkájának köszönhetően. A
szavalók sorából nem hiányozhattak
a Móra Ferenc Magyar Művelődési
Egyesület Kék Cinkék irodalmi csoportja, valamint a Szép Szó Egylet
Baráti Körének tagjai és a Csóka
Művelődési és Oktatási Központ dolgozói sem. A szervezők nagy örömére
az intézményeken és civilszervezeteken kívül városunk intézményeinek
vezetői közül is sokan csatlakoztak a
kezdeményezéshez. Balázs Ferenc
Csóka község elnöke, Oláj Tibor a
községi elnök tanácsadója, Kormányos László a Művelődési és Oktatási
Központ igazgatója, dr. Lévai Ibolya
az egészségház igazgatónője, Ónodi
Ibolyka a Kommunális Közvállalat
igazgatónője, Kiss Tóth Erika a Móra
Ferenc Magyar Művelődési Egyesület elnöke is aktív résztvevője volt a
Versmaratonnak. A délután folyamán
a szavalók között helyet kapott minden verskedvelő, aki jelezte részvételi
szándékát, hozzájárulva nem csupán a
költészet népszerűsítéséhez, hanem a
rendezvény sikeréhez is. A Művelődési Ház színpadán a legfiatalabb résztvevőknek, a Méhecske csoportnak és
Engi Lászlónak, a legidősebb résztvevőnek emléklappal köszönte meg a
részvételt Kormányos László a MOK
igazgatója, ezt követően Engi László
szavalata zárta az I. Versmaratont. A
rendezvény záróakkordjaként a Műve-

На I рецитаторском маратону
наступило 178 учесника

lődési és Oktatási Központ szervezésében a szegedi Kelda együttes színvonalas dalestje következett. A zenekar
az énekes-gitáros Kelcz Dávid verseit
zenésíti meg és játssza hegedűn, nagybőgőn, dobon és klasszikus gitáron. A
két vonós vajdasági, bánáti származású: a csókai Korponai Zsolt hegedűn, a
muzslyai Horváth Csaba nagybőgőn, a

A legkisebbek átveszik
az emléklapot

dobok mögött pedig Varga Ákos játéka
szórakoztatta a közönséget. Zenéjük a
lírai hangvételnek köszönhetően tele
van érzelemmel, amelyek leginkább
hazához, szerelemhez és élethez köthetők, így méltó lezárása volt a magyar költészet napjára szervezett Versmaratonnak.
H.N.

A szavalók türelmesen kivárták a sorukat

A Keldásoknak is van csuklószalagjuk

Чланови „Лепе речи“ након наступа

A Szép Szó Egylet tagjai szavalás után

Први рецитаторски маратон је одржан у Градској библиотеци. Глумац Банка Јанош је отворио маратон у седам сати ујутро, а затим су се смењивали рецитатори
један за другим све до осамнаест часова. Учествовали су рецитатори од најмлађег до најстаријег узраста.
Предшколску установу
„Радост“ представљала је група „Пчелице“
под вођством васпитачице Кормањош Марте, из Основне школе
„Јован Поповић“ су дошле учитељице Худак
Едит, Худак Мариа, Гал
Каталин, Дупак Анико,
Месарош Чила и Хечко
Изабела, као и наставнице мађарског језика
и књижевности Мразница Марта и Мартоноши Клара са својим
Рецитатори стрпљиво чекају свој ред
ученицима. Хемијско
-прехрамбену средњу школу су представљали ученици
са наставницама Ердељи Илоном и Баша Чехак Жужаном. Из Културног друштва „Мора Ференц“ су наступили
чланови литерарне секције „Kék Cinkék“ и „Лепа реч“,
а након њих запослени Културно-образовног центра у
Чоки. Маратону су се прикључили и председник општине Чока Балаж Ференц, Олај Тибор, директор КОЦ-а
Кормањош Ласло, директорка Дома здравља др Леваи
Ибоја, директорка Комуналног предузећа Оноди Ибојка
и председница Културног друштва „Мора Ференц“ Киш
Тот Ерика. Осим набројаних у маратону су могли учествовати сви који су се пријавили, а на крају су захвалнице добили најмлађи и најстарији учесници. Као завршница читаве приредбе наступио је оркестар „Келда“
из Сегедина, чија два члана су наши земљаци Хорват
Чаба, контрабас, пореклом из Мужље и Корпонаи Жолт,
Оркестар „Келда“
виолина, пореклом из Чоке.
Н.Х.

A csengőhangú csókai lányok sikerei

A csókai csalogányok énekhangját már nem sokaknak kell bemutatni. Őket dicséretreméltóan követi az
utánpótlás. Az idei év megmérettetéseinek első állomása a legkisebb
lánykákra várt. A tavalyi év második
felében a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesületben megalakult Füzike leánykórus az idén először vett
részt népzenei versenyen, ahol kiválóan megállták a helyüket. Újvidéken a
XXIX. Szólj Síp Szólj! vetélkedőn a
rekordnak számító 89 fellépő csoport
között is az előkelő második helyen
végeztek, míg a csoportból a két szólós közül Masa Kitti harmadik, míg
Szabó Szonya második helyezett lett.
– Az előző évekhez viszonyítva
megduplázódott a résztvevő csoportok száma, így még jobban felértékelődik
az elért eredmény. Nagyon büszke vagyok
rájuk, pontosan követték az utasításaimat,
annak ellenére, hogy nagy volt a fellépés
előtti izgalom − mesélte nagy örömmel Tóth
Rozália csoportvezető, akit a lánykák csak

Rózsi mamának szólítanak, majd hozzátette, hogy a legfontosabb mégis talán az, hogy
szívesen járnak el a próbákra, szeretnek énekelni, így lehet haladni, és biztosítva van az
utánpótlás, akik majd remélhetőleg továbbviszik a népdalainkat.

A Pilike leánykórus mára kinőtte a
Szólj Síp Szólj! vetélkedőt életkoruknál
fogva, így az idén először Temerinben a
Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén
mutatkoztak be, nem is akárhogy. A verseny legjobbjaiként tértek haza: első díjat nyert a kórus, és a szólóénekes Csipak
Noémi is.
– A Pilikék egy jól összeszokott, jóhangú
csapat, amit már sokszor bebizonyítottak az
évek folyamán, hiszen évről évre a Szólj Síp
Szólj!-on is rendre első helyezettként tértek
haza. Mivel már középiskolások, kevesebb
idejük van, mégis ez az ötös, külön megkért, hogy szombatonként próbáljunk, mert
ők továbbra is énekelni szeretnének. Komoly terveink vannak, hiszen nem csak a
Durindóra készülünk a lányokkal, hanem a
Fölszállott a páva című televíziós műsorba
is nevezni szeretnénk, amennyiben a versenykiírás lehetővé teszi énekcsoportok számára is
a benevezést − tudtuk meg Tóth Rozáliától, az
eredményes csoportvezetőtől, akinek jelenleg
mind a három csoportja, a maga kategóriájának legjobbjai között van.
H.N.
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Ускршње припреме у библиотеци

Ученици 2.а и 2.б одељења су са својим учитељицама
16. априла учествовали у раду ускршње радионице у
Градској библиотеци. Израђени су пригодни и креативни
украси на тему предстојећег празника, Васкрса. Ученици
су имали задатак да обоје и украсе јаја која су затим
стављена у излог библиотеке.
Н.Х.

Húsvétra készülődtek a könyvtárban

Најмлађи чланови КУД
„Др Тихомир Остојић“
освојили своју
прву награду

Чланови Културно-уметничког друштва
„Др Тихомир Остојић“ учествовали су на
„7. дечјем међунационалном ускршњем
фестивалу Смедерево 2014“, у оквиру
којег је организован и „2. међунационални фестивал дечјих КУД-ова Смедерево
2014“ и освојили награду за најбољу кореографију фолклорне игре. Фестивал је
одржан 22. априла у Дому културе у Михајловцу, код Смедерева.
КУД „Др Тихомир Остојић“ представљало је 24 деце од првог до петог разреда
основне школе и ово им је прва освојена
награда. – Презадовољна сам оствареним успехом с обзиром на то да је група
веома мала, деца не играју дуго и имају
различите играчке способности, али све је испало одлично. Деци је било супер, изиграли су се и уморили, – реA Dr. Tihomir Ostojić ME tagjai részt vettek a 7. Interetnikus Húsvéti Gyermekfesztiкла је уметнички руководилац
КУД-а Драгана Ђукић. Она се
vál – Smederevo 2014 elnevezésű rendezvény keretében megszervezett 2. Interetnikus
још захвалила и Савету МЗ
Gyermek Egyesületek Fesztiválján, ahol a legjobb néptánc-koreográfia díját nyerték el.
Остојићево, који им је обезбеA fesztivált április 22-én rendezték a Smederevóhoz közeli Mihajlovacon.
дио превоз до Смедерева.
A Dr. Tihomir Ostojić ME-et 24 általános iskolás diák (1-5. osztályos) képviselte.
На Фестивалу је учество– Nagyon elégedett vagyok az elért eredménnyel, hiszen a gyerekek nemrégen
вало 16 културно-уметничких
kezdtek el táncolni, eltérőek a képességeik, de most minden jól sikerült. A táncosok
друштава, а организатори
jól érezték magukat, fáradtak de boldogok – mondta az egyesület művészeti vezetője,
манифестације су Удружење
Dragana Đukić. Megköszönte a helyi közösség tanácsának, hogy az biztosította száсрпско-грчког
пријатељства
mukra az elutazást a fesztiválra.
„Кантакузина“ и истоимено
Tizenhat művelődési egyesület lépett fel a mihajlovaci fesztiválon, melyet a
културно-уметничко друштво.
Kantakuzina
szerb–görög baráti társaság és a Kantakuzina ME szervezett. D. Grbin
Д. Грбин

A Dr. Tihomir Ostojić ME legfiatalabbjai
megszerezték első díjukat

Весели поливачи

A könyvtárban április 16-án a Jovan Popović Általános Iskola
2.a és 2.b osztályos tanulói tanítóikkal együtt vettek részt a húsvéti
műhelymunkán. Az idén is a könyvtár kirakatát díszítették az elkészült
munkák a közelgő ünnepen, így a járókelők megcsodálhatták, milyen
kreatívak a gyerekek. Minden kisdiák egy sor tojásfüzért kapott,
amelyet maguk festettek, színeztek ki.
H.N.

Nótás kedvű locsolkodók

Мушки хор „Ракоци“ не само да негује народне
песме, већ и ускршњу традицију. Запрега са два
липицанера и поливачима обилазила је улице
нашег места. Поливачи су најпре свраћали до својих
другарица из женског хора. Ранијих година су их
поливали хладном водом из канти, али ове године
су своје пригодне стихове завршавали поливањем
колоњском водом. Весели поливачи су између две
станице певали за ову прилику згодне пастирске
песме и бећарце.
Н.Х.

Nemzetközi főzőverseny
Csókán
A magyarországi Barta László főzte
a legízletesebb birkapörköltet

A Rákóczi férfikar nem csak a népdalokat, de a húsvéti hagyományokat is ápolja. Két lipicai ló vontatta fiákeren járták
a városka utcáit, és tértek be elsősorban
dalostársaik asszonyait meglocsolni. A korábbi évek hidegvízzel és vödrökkel történő locsolási módjától eltekintve, az idén
kölnivízzel végződött a versike, sokak
örömére. A vidám locsolkodók énekszóval
múlatták az időt két megálló között, előkerültek az alkalomhoz illő csikós-, juhászés betyárdalok is.
H.N.

Успех чоканских славуја

Чоканске славује не треба посебно представљати. Међутим, подмладак који је израстао из женског
хора, у стопу прати пример старијих. Девојачки хор
„Füzike“, који је изнедрило Културно друштво „Мора
Ференц“ прошле године, учествовао је на XXIX „Szólj
síp szólj!“ такмичењу у Новом Саду. Од 89 такмичарских екипа наши славуји су освојили друго место, а
солисткиње Кити Маша и Соња Сабо треће и друго
место.
Вођа групе Розалиа Тот
нам је рекла да иако је узбуђење било велико, девојке
су послушно пратиле све савете и упутства и заслужено
освојиле овако висок пласман. Најважније је ипак што
воле песму и радо долазе на
пробе, – рекла нам је „мама
Рожа“, како је девојке зову.
Пошто је девојачки хор
„Pilike“ због узраста превазишао ово такмичење, оне
су ове године наступиле у
Темерину на Уметничком
Ноеми Чипак
такмичењу средњошколаца.
очарала жири
Вратиле су се са освојеним
првим местом за хор, али и соло певање: Ноеми Чипак је однела победу у соло певању. Увежбана група
девојака се на многим такмичењима доказала, а своје умеће желе да покажу и на телевизијском наступу.

Чокански поливачи у акцији!

Први пут су у Чоки чланови Културно-уметничког друштва „Свети Сава“ из Чоке
организовали поливање девојака и тако обележили други дан Ускрса. Окићени
фијакери, музичари и млади момци у народним ношњама могли су се видети на
улицама Чоке уочи другог дана Ускрса. Младићи су
обилазили куће које имају девојке како би домаћинима честитали Ускрс, а младе девојке по старом
народном обичају поливали водом и парфемима.
Одушевљени домаћини дочекивали су „госте“ отвореним капијама, пићем и разним ускршњим ђаконијама које су вредне домаћице припремиле за ову
радосну прилику. Поред наведене добродошлице,
момцима - поливачима девојке су даровале ускршња јаја као захвалност што су их посетили.
Уметнички руководилац КУД „Свети Сава“ из Чоке Млађен Ерић изјавио је: „Са
поносом могу рећи да је наше КУД по први пут организовало поливање девојака у
Чоки. Овај стари обичај, који се преноси са колена на колено у Војводини, коначно
се обележава у нашем месту. Драго ми
је да су нас домаћини свечано угостили у свакој кући коју смо посетили“. Он
је, такође, додао: „Посебну захвалност
дугујемо Радовану Михаљеву, његовој
породици и пријатељима који су и иницијатори овог догађаја и који су највише
помогли у реализацији истог. Оно што
бих хтео да нагласим је да ће се наше
уметничко друштво постарати да поливање девојака постане традиционални
обичај у Чоки и да сваке године буде
што више нас који ћемо неговати традицију и чувати обичаје од заборава.“
Д. Тењовић

Пехар за најбољи овчији перкелт
Ласлу Барти уручио је председник
Гастрономског друштва „Банка
Бачи“ Калман Боршош

A csókai Banka bácsi Gasztronómiai Egyesület a híres
számadó juhász és birkapörköltkészítő, Banka Mihály emlékére megrendezte a 3. nemzetközi
birkapörköltfőző versenyt. A
Magyarországról,
Romániából,
Csehországból,
Szlovákiából,
Lengyelországból,
Ukrajnából
és Szerbiából érkezett mintegy
70 versenyző főztje közül a zsűri
a karcagi (Magyarország) Barta
László pörköltjét ítélte a legízletesebbnek. A gyúztesnek járó serleget a Banka bácsi Gasztronómiai
Egyesület elnöke, Borsos Kálmán
adta át a győztes Barta Lászlónak
(képünkön).
Mivel a pörköltet lassú tűzön, sokáig kell főzni, így volt
idő arra is, hogy a csapatok
reggelikészítésben is vetélkedjenek. A zsűri a nagykikindai
Banatski melem csapatának a reggelijét találta a legkülönbnek.
folytatás a következő oldalon
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Nemzetközi főzőverseny Csókán

Међународно такмичење кулинара у Чоки
Најукуснији овчији перкелт скувао Ласло Барта из Мађарске

A magyarországi Barta László főzte

– Наш доручак је припремљен од мангулице,
a legízletesebb birkapörköltet
па иако је на трпези сланина, кобасице, шунка и
folytatás az előző oldalról
друге месне прерађевине, може се јести у изо– A mi terítékünk szallonából, kolbászból, sonkából és más hústermékбиљу, јер као што је познато месо мангулице не
ből
állt, de nyugodtan lehetett sokat enni belőle, mert mindez mangalica
садржи штетан холестерол. Поред меса, ту је и
sertésből
készült, így alacsony a koleszterintartalma. Ezek mellé az álдомаћи хлеб који сам лично испекао, а незаобиtalam sütött házi kenyeret, főtt
лазна су барена јаја и бели лук,
tojást és fokhagymát kínáltunk
злу не требало, - каже Зоран
Марков, познатији по надимку
– mondta Zoran Markov-Toša,
Тоша, који је са својом екипом,
aki csapatával, amelynek legу којој је најмлађи члан Алекса
fiatalabb tagja, Aleksa Petrov
Петров (6), редован учесник
még csak 6 éves, rendszeresen
кулинарских фешти. Жолт
részt vesz minden kulináris jelЧеско из најмногобројније и
legű rendezvényen.
највеселије екипе из Чоке био
A legnagyobb és legvidáје задужен за перкелт који се
mabb csókai csapat Cseszkó
кувао у великом бограчу.
Zsolt vezetésével egy nagy
– Додали смо још три пута
bográcsban rotyogtatta a pörтолико овчијег меса, а да
друштво не остане гладно,
költet.
на ражњу се окрећу и два ја– A kapott húshoz még hozгњета, - каже Жолт док преzáadtunk háromszor annyit,
даје перкелт на оцењивање.
meg még két bárányt forgaПобедник Ласло Барта каже
tunk a nyárson, így senki nem
Жолт Ческо предаје узорак на оцењивање
да нема пуно тајни у припреmaradhat
éhen közülünk –
Cseszkó Zsolt átadja az adagot értékelésre
мању овог специјалитета, а
mondta
Zsolt.
најбитније је да месо буде
A győztes Barta László szerint a pörköltkészítésnek nincs különösebb
квалитетно, да се крчка на лаганој ватри.
titka. A legfontosabb, hogy a hús és a fűszerek jó minőségűek legyenek,
– Важно је да зачини буду квалитетни, као и
Екипа „Банатски мелем” из Кикинде припремила
редослед којим се додају у котлић – изјавио је
valamint lassú tűzön, sokáig kell főzni ezt a magyar nemzeti ételt.
најбољи доручак
N. Kolundžija
победник Барта.
Н. Колунџија

Гастрономско друштво „Банка бачи” из Чоке
у знак сећања на чувеног селекционара у овчарству и врсног кулинара Mихаља Банку,
организовало је 3. Међународно такмичење у
кувању овчијег перкелта у котлићима у Чоки.
У конкуренцији 70 котлића у којима су овај
гурмански специјалитет припремали кулинари из Мађарске, Румуније, Чешке, Словачке,
Пољске, Украјине и Србије, према оцени међународног жирија, најукуснији перкелт је из
котлића Ласла Барте из Карцага у Мађарској.

A nagykikindai Banatski melem csapata készítette
a legfinomabb reggelit

Кување овог националног мађарског специјалитета, који се од паприкаша и гулаша разликује
по томе да у њему нема других додатака осим
овчијег меса и зачина, траје преко четири сата,
па је жири оцењивао и доручак који су екипе
припремале, а награду за најбољи доделио је
екипи „Банатски мелем” из Кикинде.

промоција књиге

„Ово би могла бити
и твоја прича...“

Дугогодишњи главни сточар у некадашњем Пољопривредном газдинству „Рит”, Милорад Бранков, каже да је
значајан допринос чланова чобанске породице Михаља
Банке – Банка бачија, у селекционисању соја овце Чоканска цигаја, која је била најзахвалнија за узгој у Банату по
питању јагњади, млека и вуне, али да се гашењем овчарске фарме у „Риту” матично стадо распродало и да овца
са овим карактеристикама полако нестаје.

Rólad is szólhatna…
– könyvbemutató

A csókai könyvtárban április 3-án 17 órától
mutatták be a magyarkanizsai Turi Andrea élettörténetét elbeszélő kötetet. A könyv megírására
drámai fordulatokban bővelkedő, viszontagságos
sorsa, illetve barátai, ismerősei késztették, mondván, hogy aki ennyi keresztet cipel, annak küldetése
van. Andrea egy évig gondolkodott, majd Szikora
Csabát kérte fel könyvének megírására, de bizonyos részeknél ő maga írta le mindazt, amit átélt,
érzett. Amíg sokak életében akár egyetlen feladat
is komoly törést okozhat, addig Turi Andrea életét
a megélt tapasztalatok csak megerősítették. Küldetéstudata egyedülálló. Hite, hogy történetével emberek ezreinek nyújthat erőt, bátorítást és reményt,
késztette arra, hogy Csabával közösen megírja történetét egy lebilincselően olvasmányos és felemelő
könyvben. Története egy picit mindnyájunkról szól.
– Nagyon sok olyan dolog történt velem, amire nem voltam kihatással, az öthónapos húgomat
és engem háromévesen elhagyott az anyánk, majd
apánknak sem kellettünk. Anyai nagyanyánk és a
világtalan nagyapánk nevelt fel bennünket.
Ez volt a kezdet, majd a megpróbáltatások folytatódtak. A szülőszobában – miután életet adott fiának – az orvosok az ő életéért küzdöttek. Harminchárom évesen porckorongsérvet diagnosztizáltak
nála, ami tolókocsiba
kényszeríthette
volna,
majd néhány évvel később rákot is, de Andrea hitt önmagában és
a gyógyulásban. Hogy
hogyan sikerült mindannyiszor talpra állnia,
feldolgozni a fájdalmakat – erről szól ez a
nagyszerű olvasmányos
ugyanakkor tanulságos,
útmutatásként is szolgáló könyv. A könyv elő- és
utószavát dr. ÁbrahámHörömpő Andrea írta,
Бројна публика заинтересована за Андреин животни пут
aki részleteket olvasott
Sokan voltak kíváncsiak Andrea életútjára
fel a kötetből.
H.N.

У Градској библиотеци Чоке 3. априла у 17 часова одржана је промоција
аутобиографске књиге Андрее Тури
из Кањиже. У књизи је описан живот
главне јунакиње који обилује драматичним и судбоносним обртима. Искуство и вера које је стекла у животној
борби у читаоцу буде снагу, храброст
и наду. У неким моментима многи од
нас се могу препознати у њеној причи.
Пријатељи су је наговорили да забележи свој живот, те је она замолила
Чабу Сикора да напише књигу. Ипак
неке делове је сама написала.
Напуштена од стране оба родитеља,
са млађом сестром одрасла је код
баке и деде, након порођаја једва
остала жива, умало да доспе у
инвалидска колица и касније дијагноза
рака. Све су то само делови живота
ове храбре жене коју је огромна вера
у излечење дизала на ноге. Све је то
сажето у књизи која се може сматрати
путоказом у борби коју сви водимо,
а зове се живот. Предговор књизи
је написала др Андреа Абрахам
Херемпе, која је на промоцији читала
њене делове.
Н.Х.

Eltűnőben a csókai cigája

Нестаје Чоканска цигаја

Milorad Brankov, az egykori Rét Mezőgazdasági Birtok
főállattenyésztője elmondta, hogy Banka Mihály (Banka bácsi)
családjának tagjai jelentősen hozzájárultak a juhállomány
nemesítéséhez, és a csókai cigája néven ismertté vált fajta
kitenyésztéséhez. A bárány-, tej- és gyapjúhozam alapján
megállapították, hogy a bánáti legelőkön ennek a fajtának a
tenyésztése a leggazdaságosabb. A birtok megszűnésekor a
törzsállományt eladták, és ez a fajta ma már eltűnőben van.

Јако мали број грађана чита књиге

Светски дан књига и ауторских права, 23. април, обележава се као симболичан датум у светској књижевности, јер су на тај дан 1616. године умрли Мигел де Сервантес и Вилијем Шекспир (по јулијанском календару). Обележавање овог датума установљено је 1995. године на Генералној конференцији
УНЕСКО-а у Паризу. Тим поводом проверили смо колико грађани Чоке читају,
судећи по броју чланарина у библиотеци Културно-образовног центра. Како
објашњава књижњичарка Дијана Јолић статистички подаци на крају године
су поражавајући, јер обично имају од 250 до 300 чланова.
– Јако мали број грађана чита. Колико год се ми трудили да имамо нове,
актуелне наслове постоји један број људи који је редован и који константно
чита и прати то. Са друге стране, постоје људи који никада нису ни ушли у
библиотеку – рекла је она. – Чоканска библиотека има око 23.000 наслова
од којих су око 9.000 на мађарском језику. Грађани највише читају популарну
белетристику, а деца сликовнице и књиге примерене њиховом узрасту. Највећи број чланова чине старији Чокани. Првенствено, наша циљна група су
деца и омладина. Када је омладина у питању то су углавном лектире, али
пошто постоје прилози настави књижевности, то је скраћена верзија лектире,
мислим да омладина чак ни обавезну лектиру не прочита. У суштини, јако је
мали број деце и омладине, углавном су то старији људи од 40, 50 годинa, па
навише – објаснила је Дијана Јолић.
С циљем да привуку нове чланове, у библиотеци се организују књижевне
вечери, које су, такође, слабо посећене. Публику углавном чини око 15 љубитеља књижевности.
Д. Грбин

Kevesen olvasnak könyvet

Április 28-át, a könyv és a szerzői jogok világnapját szimbolikus dátumként
tartják nyilván a világirodalomban, mert 1616-ban ezen a napon hunyt el
Miguel de Cervantes és William Shakespeare (a Julián naptár szerint). E dátum
megjelölését 1995-ben határozták meg az UNESCO Párizsban megtartott
általános tanácskozásán.
Ezzel kapcsolatban a Művelődési és Oktatási Központ könyvtárában fizetett
tagsági díjak számának áttekintésével ellenőriztük, mennyi csókai polgár olvas
könyvet. Dijana Jolić könyvtáros elmondása szerint az év végi statisztikai adatok lesújtóak, mert 250-300 tag jegyezhető fel.
– Nagyon kevés polgár olvas. Bármennyire törekszünk, hogy megszerezzük
az új aktuális címszavakat, létezik egy bizonyos számú állandó tagság, akik
rendszeresen olvasnak és kísérik az újdonságokat. Másrészről vannak olyan
emberek, akik még sohasem léptek be a könyvtárba – mondta a könyvtárosnő.
– A csókai könyvtárban 23.000 címszó van, ebből kb. 9.000 magyar nyelvű. A
polgárok leginkább a populáris szépirodalmat, míg a gyerekek a képeskönyveket
és a korosztályuknak megfelelő könyveket olvassák. Célcsoportunk elsősorban
a gyerekek és a fiatalok. A fiatalok főleg a házi olvasmányokat lapozgatják,
de úgy gondolom, egy részük még a kötelező olvasmányokat sem olvassák el.
Tagságunk többségét 40-50 éves és ennél idősebb személyek képezik – tette
még hozzá Dijana Jolić.
Új tagok toborzása érdekében a könyvtárban irodalmi esteket szerveznek,
melyek szintén gyéren látogatottak. A közönség általában 15 irodalomkedvelő
személyből áll.
D. Grbin
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Harmadszor is Arany Páva nagydíjas a Rákóczi férfikar

A Rákóczi férfikar a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének (KÓTA) 17. minősítési ciklusában újabb Arany Páva nagydíjjal lett gazdagabb.
A kórus ezúttal a magyarországi Deszken mérettetett meg további nyolc fellépővel,
akik közül összesen hat együttes tudhatja magáénak az Arany Páva nagydíjat. Szíveri
Szabolcs, a kórus művészeti vezetője elmondta, hogy ez a megmérettetés egy valódi mérce és egyben nagy motiváció az énekeseknek, hogy az elért szintet folyamatosan tartani
tudják. A mezőny igen erősnek bizonyult, amire ezidáig nem volt példa. A bírálóbizottság
az elhangzottakat értékelte is, amelyekből szintén sokat lehet tanulni, és útmutatóul szolgált a további munkához.
A háromszoros Arany Páva nagydíjas Rákóczi férfikórus legközelebb Magyarországon,
Csólyospáloson fog vendégszerepelni a palicsi Szederinda Népdalkörrel együtt. Július
12-én avatják a csókai plébánia udvarában II. Rákóczi Ferenc méltóságos fejedelem
fából faragott egészalakos állószobrát a Nemzeti Kulturális Alap és a Rákóczi Szövetség
jóvoltából. A további terveik között szerepel a IV. magyar nemzeti kórusfesztivál
megszervezése is, mellyel viszonozni tudnák külföldi barátaik meghívásait, valamint a
részt vevő kórusok számára KÓTA-minősítési lehetőséget is biztosítanának.
H.N.
A deszki fellépésen
Наступ у Деску

Мушки хор „Ракоци“ по трећи пут одликован
великом наградом „Златни паун“

Мушки хор „Ракоци“ је у 17. циклусу Савеза мађарских хорова, оркестара, фолклорних друштава („Kóta“) постао богатији за још једну велику награду „Златни паун“.
Хор је овога пута наступио у Деску у Мађарској, где је осим њих наступило још осам
хорова. Конкуренција је била изузетно јака, а према речима уметничког кореографа
хора Сивери Саболча надметање служи као добра основа и мерило за мотивацију
и одржавање нивоа рада.
Следећи наступ је, такође, у Мађарској, а 12. јула је откривање споменика милостивом кнезу II Ракоци Ференцу, у дворишту католичке парохије у Чоки. У плану
је организација IV Мађарског националног фестивала хорова, којом би узвратили
гостопримство пријатељима из иностранства и припреме за нови циклус „КÓТА“.

Препоручујемо

Овог месеца књигу нам
препоручује Александра Ж.
Попов, матуранткиња Хемијско-прехрамбене средње школе: „Књига коју бих препоручила зове се Nики Сикс аутора Еверет Труа. Ово је књига
која ме је заиста импресионирала. Прочитала сам је за јако
кратко време пошто сматрам
да је врло занимљива. Јунак
ове књиге је управо Ники
Сикс, амерички музичар који
је свирао бас гитару и био
текстописац. У кратком року
постао је јако славан са својом групом Мотли кру. Слава је учинила своје. Ники је
постао зависник од хероина.
Сваки дан се опијао, правио
журке са својим бендом, био
је увек у друштву жена, имао
je несхватљиво много пара.
Изненада се око њега срушило све, изгубио је пријатеље,
напустио је своју музичку
групу и кренуо новим путем.
У књизи описује своје најтеже и најбоље дане. Он заправо води један дневник у коме
сваку своју мисао и осећање
преноси на читаоце. Мислим
да свака генерација треба да
узме ову књигу у руке, поготово млади, јер књига има заиста важну поруку и велики
утицај на размишљање о великом проблему омладине, а
то је дрога.“
М.М.И.
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Népi hangszerek kavalkádja a Mórában
Birinyi József hangszeres előadóművész, népzenekutató, hangszerkészítő
és zenepedagógus tartott
hangszerbemutatóval egybekötött előadást a Móra
Ferenc Magyar Művelődési
Egyesület nagytermében. A
népzenekutató mintegy 850
darabból álló népi hangszer-gyűjteményéből
ezúttal 65 ősi, hagyományos
eszközt ismerhettünk meg,
betekintést nyerve ezzel a
magyar nép hangszereinek
gazdagságába.
– A hangszer és a zene
a szerelem, a varázslás eszköze.
Bárki lehet varázsló, csak méltóvá
kell váljon arra, hogy megszólaljon
kezében a hangszer! Móra Ferenc a
Kincskereső kisködmön című művében írta: „a vásárfiaként kapott
körtemuzsika csak a jó gyerekeknek
szólal meg” – hangsúlyozta Birinyi
József a bemutató első részében.
A bemutatón sorra szólaltak
meg a legkülönfélébb hangszerek:
a doromb, a duda, a citera, a tökcitera, a tekerő, különféle furulyák,
a tambura, a koboz, a cserépsípok, az okarina, a körtemuzsika,
a facimbalom és más hangszerek,
melyekkel életre keltek a gyermekek és felnőttek számára íródott
népi dallamok. A nap második felében Birinyi József mint a KÓTA
Népzenei Tagozatának vezetője,
egyben a KÓTA társelnöke meghallgatta a csókai és környékbeli
énekeseket, kórusokat, szólistákat
és citeraegyütteseket, és szakmai
tanáccsal látta el őket.
H.N.

Ciripelő citeraszó
a Szólj síp szólj! vetélkedőn

Vass Virág: Vulévu

Vass Virág, akit az olvasók a Nők Lapja újságírójaként, majd az Elle alapító-főszerkesztőjeként is megismerhettek, most új szerepben lép elénk. Őszinte és hiteles regényt írt a női barátságról, kis és nagy szerelemről,
sorsfordító utazásról, a média- és divatvilágról és nem
utolsó sorban az önismeretről. A Vulévu valós és álomszerű, kacagtató és felkavaró, miközben az örök kérdésre keresi a választ: Akarod? Aki ismeri Virág stílusát és
szereti azt, az egyáltalán nem fog csalódni. A regényben
remekül hozza a tőle megszokott színvonalat, mind fogalmazásban, mind történetszövésben. Az egész regény
valami éteri, valós és mesebeli egyszerre. Remekül szövi a szálakat, mintha pókháló-finomságú anyaggal dolgozna, érzékenyen ugyanakkor belevalóan, ironikusan,
viccesen, véresen komolyan.
H.N.

Бирињи Јожеф, инструментални интерпретатор, етномузиколог, тон мајстор и израђивач инструмената, као и музички педагог одржао је ревију музичких инструмената уз предавање у великој сали Мађарског културно-уметничког друштва
„Мора Ференц“. Из богате збирке овог етномузиколога, од 850 разних народних инструмената,
овај пут смо могли да упознамо 65 прастарих и
традиционалних, који сведоче о богатству народних музичких инструмената мађарског народа.
- Инструменти и музика су средства љубави и
чаролије. Свако може бити чаробњак, али мора
бити кадар да му инструмент проговори у рукама!
Цитирао је Мора Ференца, који је у својој причи
„Kincskereső Kisködmön“ написао: „Инструмент
добивен као вашарски поклон оглашава се само
у рукама добре деце“.
Током излагања су се огласили најразноврснији
инструменти попут харфе, рога, пиштала од опеке,
лауте, цитре, окарина, којима су извођене песме
писане за децу и одрасле. У другом делу дана
Бирињи Јожеф је као руководилац и копредседник
одељења Етно музике „KÓTA“ саслушао певаче,
хорове, солисте, цитрашке групе из Чоке и околине,
којима је давао стручне савете.
Х.Н.

Цвркут цитре на такмичењу

На XXIX „Szólj síp szólj!“ такмичењу учествовало је више
од 400 такмичара. Између осталих наступили су и цитраши
Културног друштва „Мора Ференц“. Бронзу су освојили млађи
цитраши Јудит Цендер, Денис Арок, Патрик Павић, а злато
група старијих цитраша коју чине Анет Алмаши, Патрициа
Бало, Антониа Палфи и Регина Сабо. Учитељ који их је
припремао, Жолт Хеже, је веома задовољан пласманом обе
групе. Следеће такмичење их очекује 24. маја у Србобрану.
Желимо им много успеха!
Н.Х.

A XXIX. Szólj síp szólj! vetélkedőn (a több mint 400 fellépő között)
előkelő helyen végeztek a kisegyüttesek csoportjában a Móra Ferenc
Magyar Művelődési Egyesület citerásai is. A kisciterások Cöndör Judit,
Árok Denisz és Pávity Patrik bronz minősítést érdemeltek ki, míg a felsős kategóriában a Kicsi csillag citeracsoport, név szerint Almási Anett,
Báló Patrícia, Pálfi Antónia és Szabó Regina arany minősítéssel büszkélkedhetnek. Felkészítőjük, Hézső Zsolt elmondása szerint nagyon elégedett mindkét
csoporttal. A kicsiknek ez volt az első versenyük, és nagyon jól megállták a helyüket. Sokat gyakoroltak, készültek, aminek
meg is lett az eredménye. A Kicsi csillag
citeracsoport az idén is első díjat nyert, azzal, hogy a tavalyi megmérettetésen még
öten, az idén viszont négyen szerepeltek.
A csapat jól összeszokott az évek során,
ami látszik az elért eredményeken. A citerások következő megmérettetése május
24-én Szenttamáson az Aranyciterán lesz.
Kívánunk nekik eredményes szereplést, és
A citeratrió az első versenyük után
Цитрашки трио након првог наступа
hasonlóan szép díjakat.
H.N.
újabb sikerkönyv vár az olvasókra

Кавалкада
народних инструмената

Прво место

Az I. helyezett Kicsi csillag

Riportpályázat
A padéi Takáts Rafael Magyar Kultúrkör
Keszég Károly újságíró, a Napló hetilap főszerkesztőjének emlékére
az idén is meghirdeti a KÖZEGELLENÁLLÁS című riportpályázatot.
Az érdeklődők magyar nyelven írt, eddig meg nem jelent
RIPORTOKKAL jelentkezhetnek.
A pályázat jeligés. A pályázóknak zárt borítékban kötelezően mellékelniük
kell a jelige feloldását, vagyis az adataikat: név, cím, telefonszám.
A munkáknak NÉGY példányban 2014. május 16-áig kell megérkezniük
a következő címre: Riportpályázat, Takáts Rafael Magyar Kultúrkör,
Žarko Zrenjanin utca 91., 23325 Pade (Padej).
Az első díj 14.000, a második 12.000, a harmadik 10.000 dinár.
A bíráló bizottság tagjai: Klemm József (Újvidéki Rádió),
Bencsik István (Szabadkai Rádió) és
Máriás Endre újságíró, a tavalyi pályázat első helyezettje.
A díjátadás 2014. május 31-én lesz Padén, a Keszég Károly Emléknapon.
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Van valami bejelentenivalója?

Csernik Árpád, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának színművésze Csókán is bemutatta a Van valami bejelentenivalója? című előadást. A
darab, amely a művész szerint a monodráma és a stand up comedy keveréke,
Szerbhorváth György szövege alapján állt színre.

A cím leginkább a portások és a
határőrök kedvenc mondatára utal, a
történetben pedig tipikus vajdasági
élethelyzetek és emberek elevenednek
meg. A csokoládégyár portása, majd
a fia, megidézi a múltat: a második
világháborútól kezdve, az 1956-os
forradalmon, később Tito halálán át
egészen a kilencvenes évekig, illetve
napjainkig. Az elmúlt évtizedek sohasem voltak igazán vidámak, de Csernik
Árpád nem összeborulni és sírni hívja
a közönséget, hanem szórakozni. Mert
ki máson is tudna az ember leginkább
nevetni, ha nem önmagán?
– Én nem akarok senkiben nagy
megrázkódtatást vagy lelki viharokat
előidézni – mondta a színművész a csó-

kai fellépés után. – A kis emberek sorsát
szeretném megörökíteni, egyszerűen
azért, mert megérdemlik. Mi sem a legendákban élő hősöknek, hanem a kisembereknek, a mindennapok hőseinek a
leszármazottai vagyunk. Én is csak egy
megálló vagyok ezen az úton. Semmivel sem tartom sem többnek, sem kevesebbnek magamat azoknál a „hősöknél”, akiket felsorakoztatok. Sőt,
a magam módján én is megharcolok
azért a létért, ami nekem jutott.
Én pozitív ember vagyok, pozitív
üzenetet akarok közvetíteni. Azt akarom mondani mindenkinek, hogy élni
mindig jó. A kitartást, az életösztönt,
a tevékeny létet szeretném propagálni. Mert hol máshol tudna az ember
önmaga lenni, mint a szülőföldjén?
És az is nagyon fontos, hogy nekem mindig lesz valami bejelentenivalóm!
A csókai közönség – sajnos, nagyon
kevesen gondolták úgy, hogy érdemes
beülniük az előadásra – jól szórakozott
a hallottakon és a látottakon, azoknak
pedig, akik elmulasztották ezt az egyedülálló alkalmat, ízelítőül álljon itt a
darab néhány mondata:
„Én azt mondom, mindenki maradjon
a valagán, mert aki egyszer megindul,
az sose találja meg a helyét.”
„Hogy ne lopjon senki, ez a lényeg!
Vagy csak mértékkel!“
„Azért vagyunk valahol a világon,
hogy ott legyünk, ahol vagyunk. Nem
pedig máshol…”
Tóth Lívia

Befejeződött a népitánc-képzés
2012. április 12-én a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával népi
táncoktatásra felkészítő táncoktatókat kiképző tanfolyamra nyílt lehetőség Bánát és Bácska több területén. A 2 évesre tervezett továbbképzéssel elkezdődött a táncoktatás, ahol elismert táncoktatók vezetésével megindult a munka.
A nagykikindai Egység Magyar Művelődési Egyesület volt az
egyik befogadó székház, ahova tömörült néhány közelebbi területről
jelentkező táncos, pedagógus. Csókáról, Törökkanizsáról, Szajánból,
Adáról és Nagykikindáról az érdeklődők ide jártak.
A különböző táji változatok, a táncok, a tánczene és a táncszokások kisebb eltérései alapján három nagy táncdialektusról beszélhetünk: a nyugati vagy Duna-vidéki, a középső vagy Tisza-vidéki és a
keleti vagy Erdélyi dialektusról. Ebbe a három nagy egységbe kóstolhattak bele mindazok az érdeklődők, akik szorgalmasan végigjárták a
két évet. Minden új anyagrész elméleti, néprajzi és gyakorlati részből
állt, amiből kisvizsgát tettek a résztvevők rögtön az anyag átvétele
után. A hétvégente zajló
találkozások jó alkalmat
nyújtottak az ismerkedésre, az eddig néptáncolóknak ismétlésre és új
anyagismeretre, a laikusoknak pedig úgy a gyakorlati, mint az néprajzi
rész gazdag anyagának
befogadására.
2014. április 19-én
befejeződött a népitánc-képzés. Elsősorban köszönetet érdemelnek
a képzés kitalálói, majd a szorgalmas és lelkiismeretes táncoktatók,
akiknek meg kell említeni a nevüket: Vas Brezovszki Tímea, Vas
Endre, Brezovszki Tamara és Brezovszki Rolland, Varga Viola és ifj.
Gazsó Tibor. A hátramaradt elismerő oklevelek még váratnak magukra, de reményeink szerint azt is kézhez kapják a lelkes népi táncot
tanulók.
Cs. B. Benitta

Завршена фолклорна обука

Уз помоћ Мађарског националног савета 12. априла 2012.
године је започета фолклорна обука широм Баната и Бачке.
Обука је трајала две године, а једно од места где су се народни
играчи и едукатори окупљали је било Мађарско културно
друштво у Кикинди. Заинтересованих је било из Чоке, Новог
Кнежевца, Сајана, Аде и Кикинде. Училе су се народне игре,
музика и фолклорни обичаји из Подунавског (западног),
Потиског (средњег) и Трансилванијског (источног) региона
- плесног дијалекта. Обука је завршена 19. априла, за шта
су највише заслужни они који су је и осмислили, а затим и у
дело спровели: Тимеа Ваш Брезовски, Ендре Ваш, Тамара
Брезовски, Роланд Брезовски, Виола Варга и мл. Тибор Гажо.

Франше Депере на Јужном булевару

Представа „Франше Депере на Јужном булевару“ у изведби и режији глумца Јовице Јашина одиграна је у чоканском Дому културе 16. априла. Аутор текста је Александар Поповић,
стручни консултант је Љубослав Мајера, док је за музику задужен Владимир Агић Ага.
Монодрана говори о пензионисаном железничару
Детаљ са представе
чика Дулету, који своје тугаљиве приче сетно казује за
кафанским столом. То је човек који је јак на речима,
али га је друга жена прописно зауздала па је његов протест против њене доминације и тираније једнак вапају
ојађеног бића. Музика даје додатну тежину целој представи. Наш јунак нема ни снаге ни воље да се побуни,
па своју муку исказује у гротескној атмосфери крчме
у којој га и конобар игнорише. Александар Поповић с
једне стране уважава малог човека и његов проблем, а
са друге му се помало руга. Тако чика Дуле, са аутентичним погледом на свет, постаје исти међу једнакима,
који само у свом друштву и уз чашицу више знају да
буду гласни и бесни на живот, док се већ са новим даном повлаче ћутљиво у себе.
Ово је била још једна прилика да гледамо одличног зрењанинског глумца Јовицу Јашина, који је у позоришту остварио значајна остварења по текстовима
Нушића, Крлеже, Стерије, Шекспира, одиграо око 90
улога, играо је на филму и у ТВ серијама.
М.М.И.

Színházlátogatás Újvidéken

A Művelődési és Oktatási Központ az idén is szervezett
színházlátogatást. Április 29-én Gerhart Hauptmann Patkányok című tragikomédiáját nézték meg a középiskolások és
a csókai színházkedvelők egy csoportja az Újvidéki Színházban. A mintegy évszázaddal ezelőtt írt művet, amely elbűvölte a közönséget, Alföldi Róbert rendezte, és kétségtelenül
állíthatjuk, hogy a mai néző számára is tartalmaz figyelemreméltó gondolatanyagot.
H.N.

Археолошка изложба у Чоки

Посета позоришту
у Новом Саду

Културно-образовни центар
и ове године је организовао
посету Новосадском позоришту. Ученици средње школе
и љубитељи позоришне уметности су 29. априла погледали
трагикомедију Герхарта Хауптмана „Пацови“. Дело,
написано пре више од
једног века, је очарало
публику, за шта је заслужан редитељ Роберт Алфелди, а са тематиком
која је и данас веома
актуелна.
Н.Х.

Régészeti kiállítás Csókán

A požarevaci Népi Múzeum Viminacium római kori márványa elnevezésű régészeti kiállítást
Csókán, április 17-től 21-éig a valamikori takarmánykeverő mellett, a Régi parkkal szembeni
zöld területen felállított konténer-múzeumban
mutatták be.
A polgároknak alkalmuk volt megtekinteni ezt az igényes kiállítást, melyet az Imperium
Romanum elnevezésű projektum keretében valósítottak meg, és aminek az volt a célja, hogy
bemutassa az antik értékeket, különösen a kis településeken. Minden kiállított tárgyról érdekes elbeszélést és szakmai előadást hallgathattak meg a
látogatók, és megtekinthették Herkules, Viktória,
Junon, Jupiter szobrát, az északi dinasztia hercegnőjének arcképét és egyebeket. A kiállítás egyedülálló alkalom volt arra, hogy a látogatók megismerjék és átéljék a római történelem egy darabkáját. A kiállítás utolsó napján, április 21-én, római
viseletbe öltözött színésznők részleteket adtak elő
a római történelemből és irodalomból.
− Az Imperium Romanum elnevezésű projektum az Európai Unió által valósult meg, melynek
egyik feltétele volt a Romániával és a miénkhez
hasonló múzeumokkal való együttműködés a
program összeállítása során. Ennek az volt a célja,
hogy Bánát minden körzetében meglátogassunk
három-három helységet. Csóka után Szécsányba,
Fehértemplomra, majd Romániába, utána a bóri
és a braničevói körzetbe látogatunk el. Márványszobor kiállítást rendeztünk, mert a rómaiak ezzel
az anyaggal tudták a leginkább kifejezni magukat, hogy lássuk az átlagemberek
reakcióját a kulturális értékek
iránt. A konténer, mint egy nem
tipikus létesítmény, felkeltette a
figyelmet és igen elégedettek vagyunk, mert naponta 100−150 látogatónk volt. A kiállított tárgyak
megtekintésével a polgárok meggyőződhettek azok valódiságáról.
Kerültük a feliratokat, és az élő
szó intézményét szorgalmaztuk,
ami igen hatásos volt, mert a kiállítás híre szájról szájra terjedt
Глумице одевене у римску ношњу
говоре одломке из римске историје и књижевности
− mondta Dragan Jacanović, a
Római viseletbe öltözött színésznők
požarevaci Népi Múzeum régésze.
a római történelemből és irodalomból adtak elő részleteket
M.M.I.

Археолошка изложба „Римски мермер Виминациума“ Народног музеја из Пожаревца од 17-21.
априла била је постављена у музејском контејнеру на зеленој површини поред старе мешаоне,
преко пута Старог парка.
Грађани су били у могућности да посете ову квалитетну изложбу у оквиру пројекта „Imperium Romanum“
, који има за циљ да промовише вредности антике,
нарочито у малим срединама. Уз занимљиву причу и
стручно предавање о сваком експонату, могле су се
видети скулптуре Херкула, Викторије, Јуноне, Јупитера, портрет принцезе из династије Севера и друге.
Изложба је била јединствена прилика да се упозна
и доживи део римске историје. Последњег дана трајања изложбе 21. априла, глумице одевене у римску
ношњу говориле су одломке из римске историје и
књижевности.
„ Пројекат ’Imperium Romanum’ је реализован од
стране Европске уније где је један од услова био
програмска сарадња са Румунијом и њиховим музејом који је сличан нашем. Циљ је да се обиђу по три
места у Банату у сваком од округа. Након Чоке идемо у Сечањ, Белу Цркву, затим у Румунију, а потом у
Борски и Браничевски округ. Направили смо експерименталну изложбу мермера, као материјала у ком су
се Римљани изражавали, да бисмо видели реакције
обичних људи на културне вредности. Контејнер, као
нетипичан објекат, изазвао је пажњу и задовољни
смо јер је дневно било између 100 и 150 посетилаца. Приказани експонати су од царких до осредњих и
грађани су могли да се увере да нису копије. Избегли смо натписе и инсистирали на живој речи, што је
дало ефекте јер се вест о изложби ширила усменим
путем“, рекао је Драган Јацановић, археолог Народног музеја у Пожаревцу.
М.М.И.

2014. május

Многогодишње искуство и љубав према послу
тајна тетка Илонкиних најбољих добош торти
и осталих посластица

Илонка Палатинуш је седамдесетогодишња Чоканка која се бави посластичарством већ више од четрдесет година.
Први посао у струци добила је још почетком седамдесетих у чувеном угоститељском предузећу „8. октобар“, а прве
важне кораке у овом занату и све посластичарске тајне, каже научила је од мајстора овог заната, Мишке Кираља.
У Чоки и околини постала је позната
по најбољим добош тортама, али и осталим укусним посластичарским ђаконијама. - „Некада сам правила и по сто торти
у два дана“, прича нам она о својим почецима и наставља: - „И не само торте,
правили смо и много колача, а дешавало
се да правимо и од 40 до 50 килограма
сладоледа на дан“. Тетка Илонка никада није одбијала поруџбине својих муштерија и сваку посластицу је правила
са подједнаком пажњом. „Колико пута се
дешавало да устајем у један, два ноћу
како бих направила довољно торти и
колача за тај дан или замесила тесто
да би пецива ујутру била свежа“, - објашњава нам најискуснија посластичарка
Чоке и каже да јој се дешавало да се и
инспекција у неверици чудила колико је
времена проводила у својој радионици и
колико је торти припремала на дан.
Илонка тврди да и дан данас највише воли да прави добош торте и да је у
животу направила на хиљаде и хиљаде
таквих торти, а за стогодишњицу постојања „Винарије Чока“ спремила је добош
торту тешку чак 20 килограма.
Каже да не може да издвоји неки тренутак у својој каријери који јој пружа највећи понос, већ да су јој све године проведене у овом послу пружале подједнако
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задовољство и да је њена каријера њен
живот. Данас се, пак, труди да своју љубав према посластичарству пренесе на
снају и унука који се школује за кувара.
Упоређујући данашње методе спремања колача и торти са методама које су
се некада користиле рекла је: - „Некада
је све било природније и ми, на пример,
нисмо имали шлаг у праху, већ смо све
кували и нисмо користили вештачке прахове и боје“. Такође је истакла да су некадашње посластичарнице имале добре
старе традиционалне посластице, као
што су крофне, мињони, разне штрудле,
док данас таквих колача не можете наћи
у понуди скоро нигде.
Рецепт за своју, по многима, најбољу
добош торту нам није открила, али нам
је рекла које све састојке једна таква
торта мора да има. - „Јаја, шећер, брашно, маргарин, прашак за пециво, чоколаду, орахе и ја на крају украсим ружама
које правим од шећера и ораха“, - прича
нам она и објашњава нам како су њене
коре тако танке: - „Битно је да имате добар плех у којем ћете сипати таман довољно смесе, а такође је битно и да сте
прецизни и да имате мирну руку“.
Ова искусна Чоканка три пута је учествовала и на такмичењу за најбољу
добош торту на фестивалу „Дани добошара“ у Чоки и три пута је победила. „Мало ми је било непријатно да стално
побеђујем, па сам у договору са организаторима прешла у жири овог такмичења“, - прича нам она.
- „Жао ми је што данас у нашој општини има све мање правих посластичара
који ће следити наше кораке“, - поручује Илонка: „Ми смо, на пример, раније
правили прави домаћи сладолед тако што смо га кували, а
у воћне укусе додавали право
воће“. Љубав према свом послу код Илонке не јењава ни
сада када је године полако
стижу и каже да јој је и дан
данас тешко када гледа друге
како праве колаче, а она не
може да учествује.
Мињоне, кремпите, штрудле, нема колача које искусна
посластичарка није правила,
али њене добош торте најбоље показују колико љубав према сопственом послу има леп
укус.
И. Кертес

Ilonka néni legjobb dobostortáinak
és egyéb süteményeinek titka a többéves
tapasztalat és a munka iránti szeretet

Palatinus Ilonka, hetvenéves csókai lakos, aki több mint negyven
éve foglalkozik cukrászattal. Szakmájában először a valamikori
Október 8. vendéglátóipari vállalatban helyezkedett el a hetvenes
évek elején, és ennek a szakmának minden titkát e szakma mesterétől,
Király Mihálytól tanulta el. Csókán és környékén dobostortái által lett
ismert. Elmeséli, hogy valamikor száz tortát is készített két nap alatt,
de sokféle süteményt és 40-50 kg fagylaltot is gyártottak naponta.
Egyetlen rendelést sem utasított el, és mindegyiket a legnagyobb
odafigyeléssel készítette, hajnalban kelt, hogy a szükséges mennyiségű
torta és sütemény frissen várja a vásárlókat.
A torta- és a süteménykészítés mai módszerét összehasonlította a
valamikori módszerekkel, és arra a megállapításra jutott, hogy régen
természetesebb hozzávalókat használtak, ugyanakkor hagyományos
édességeket készítettek, melyek ma már nem találhatók meg a
cukrászdák kínálatában. Nem fedte fel a dobostorta készítésének
titkát, de elmondta a hozzávalókat és a legfontosabbat, hogy szívvel
kell csinálni.
E tapasztalt cukrásznő három alkalommal vett részt a csókai Kisbíró
fesztivál összetevő részét képező Legjobb dobostorta versenyen, és
mindannyiszor elvitte az első díjat, ezért kérte, hogy ezentúl inkább a
zsűriben alkalmazzák.
Elmondja, hogy büszkeséggel tölti el e szakmában ledolgozott
időszak, egyformán elégedett karrierjével és az egész életével. Arra
törekszik, hogy a cukrászat szeretetét átvigye menyére és unokájára,
aki szakácsnak tanul. Sajnálatát fejezte ki, hogy a községben mind
kevesebben vannak igazi cukrászok, akik nyomdokaiba léphetnének.
Kertész I.

Цвета врбички „Ђурђевак“

Удружење жена „Ђурђевак“ и Mесна заједница
сваке године заједнички представљају Врбичане
на такмичењима у кувању по околним насељима. У
овом уиграном тиму свако има свој задатак, зна се
ко кува, ко спрема ложиште и ватру, а ко декорише
шатор. Наравно, неизоставни су и од предака наслеђени традиционални, ручно везени зидни теписи
и остали ткани зидни украси, као ни мноштво саксија лепих мушкатли. Тајна Врбичана, који се кући
враћају веома често са запаженим наградама, је вероватно у зачинским биљкама које они сами узгајају,
мислећи ту пре свега на аутохтони, широм познати
бели лук и зачинску паприку.
Х.Н.

Такмичење у кувању овчијег паприкаша у Чоки

A birkapörköltfőző versenyen, Csókán

Virágzik
az egyházaskéri
„Gyöngyvirág”

A Gyöngyvirág Nőegylet
a helyi közösséggel karölteve
képviseli minden évben az
egyházaskérieket a környező
települések főzőversenyein.
A jól összeszokott csapatban
mindenkinek megvan a saját
feladata, úgy a főzés, mint a
főzőhely kialakításában és
a sátor díszítésében. Ilyenkor nem hiányozhatnak
a nagyanyáik hagyatékát
képező hímzett faliszőnyegek, falvédők és a sok
szép cserepes muskátli
sem. A versenyekről gyakorta díjakkal hazatérő
egyházaskériek titka bizonyára a fűszernövényekben rejlik, melyeket nagy
odafigyeléssel saját maguk
termesztenek, természetesen ez a híres fokhagymájukra és fűszerpaprikájukra vonatkozik.
H.N.

Nyolcvan kilométert tettek meg két keréken

A kitartó kerékpárosok
Szombaton, április 26-án a padéi Innovációs Központ szervezésében és a Művelődési
Oktatási Központ támogatásával húsz hódegyházi és padéi általános iskolás tanuló −
tanáruk Csányi Zoltán vezetésével − kerékpártúrára indult. Az úti céljuk Tóthfalu volt.
A napsütéses időben gyorsan peregtek a kilométerek. Délután négy óra tájékán
érkeztek meg a szállásra, a Nyers István Fociakadémia kollégiumába. A vacsora után
egy kiadós gyalogtúra során ismerkedtek meg a településsel, majd fáradtan pihentek
meg. Másnap, vasárnap délelőtt a reggeli mise után a Délvidék legnagyobb Turul
szobrát, a modern általános iskolát, óvodát és a tájházat tekintették meg. Ebéd után
indultak vissza Padéra, az újabb negyven kilométeres útjukra. Élményekkel telve
és persze kissé fáradtan érkeztek haza, ám mégis lelkesen. Már az újabb túrákat
tervezgették a hazafelé vezető úton.
H.N.

Ускршњи поклон
за децу из вртића

Удружење жена „Орхидеја“ из Остојићева је
16. априла 2014. године поводом Ускрса поклонима изненадила децу Предшколске образовне
установе „Звончићи“.
„Организовање хуманитарних акција је једно од
основних правила нашег рада. Заједничким договором нашег чланства смо донели одлуку да нам
приоритет буду деца из предшколске образовне
установе, са циљем да код малишана изградимо
осећање за несебичну помоћ. Сва истраживања
показују да се на развој и формирање личности
детета може најадекватније утицати до шесте године старости. Изградити осећање за несебичну
помоћ сматрамо веома важним, јер ако се она
правовремено угради у људску личност може
бити од велике користи приликом савладавања
разних потешкоћа током живота. Активан члан
нашег удружења Селеш
Розалија, која је пре одласка у пензију радила
као зубарски техничар,
пажњу деце је привукла
причом о једном интересантном догађају.
Деца из вртића су са
радошћу примила поклоне Удружења жена „Орхидеја“ из Остојићева, које
им је донео ускршњи зека“
– рекла је председница
удружења Ковач Марија.

Húsvéti ajándék az ovisoknak

A tiszaszentmiklósi Orchidea Nőegylet 2014.
április 16-án húsvét alkalmából a helybeli Csengettyű Iskoláskor Előtti Intézmény gyermekeit lepte meg ajándékkal.
„A humanitárius akciók szervezése alapszabályzatunkban is jelen van. Egyesületünk tagsága közös
megbeszélés alapján jutott arra a döntésre, hogy az
iskoláskor előtti intézmény gyermekeit karolja fel,
azzal a céllal hogy a csemetékben az önzetlen segítőkészséget igyekszik kialakítani. Kutatások is
bizonyítják, hogy a személyiség fejlődése hat éves
korig alakítható. Az önzetlen segítőkészséget fontosnak tartjuk kialakítani, hisz ha idejében beépül
az emberek személyiségébe, hasznos lehet az életben különböző nehézségek leküzdésekor. Szeles
Rozália, egyesületünk aktív tagja, aki nyugdíjba
vonulása előtt fogásztechnikusként dolgozott, érdekes történettel ragadta
meg a gyerekek figyelmét az óvodában.
Az ovisok gyermeki
örömmel fogadták a
tiszaszentmiklósi Orchidea Nőegylet ajándékát, amelyet a nyuszi hozott húsvétra”
− számolt be az egyesület elnökasszonya
Kovač Marija.
Dienes Brigitta
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Паљењем и прескакањем ватре
терали демоне

Tűzgyújtással és tűzugrálással
űzték el a rossz szellemeket

На Лазарички или Цветни петак, који се обележава уочи
Лазареве суботе и Врбице, недељу дана пред Васкрс,
по православном (јулијанском) календару, у Београдској улици у Чоки, испред куће Милорада Михаљева Бачике, окупе се десетине одважних малишана, девојака
и момака који прескачу ватру и на решету спремају кокице. Ове године придружило им се и 36 младих из пет
европских земаља.

Egy héttel húsvét előtt, a pravoszláv - julianus
naptár szerinti Lázár péntekjén, illetve virágpénteken, Lázár szombatjának, a „Vrbica”-nak (barkaszentelés) előestéjén Csókán, a Belgrádi utcában, Milorad Mihaljev – Bačika háza előtt sok
fiatal ugrálta a tüzet, és nagy rostában kukoricát
pattogattak. Idén öt európai ország 36 fiatalja is
csatlakozott a társasághoz.
Bánát északi részén élő szerbeknél ez egy nagyon régi szokás, ezért igyekszünk ezt megőrizni
és átadni a fiataloknak – mondta Bačika.
A hangulatot emelte a Szent Száva ME tánccsoportjának fellépése, akik népi táncokkal szórakoztatták az egybegyűlteket. A több száz csókai
érdeklődő mellett e hagyományápoló találkozón
megjelentek azok az öt európai országból érkezett fiatalok is, akik az április 7-étől 14-éig tartó,
Európa fiataljai a sportban elnevezésű nemzetközi műhelymunkában vettek részt.
A Macedóniából, Törökországból, Albániából,
Spanyolországból, Portugáliából és Szerbiából
érkezett fiatalok közül eddig szinte senki nem vett
részt ilyen eseményen, de lelkesen kapcsolódtak
be a tűzugrálásba és a kukoricapattogatásba.

Обележавању Цветног петка у Чоки
присуствовали млади из шест европских земаља

Прескакањем ватре терају демоне

Tűzugrálással űzik a rossz szellemeket
– То је од вајкада био обичај Срба из овог дела Баната недељу пред Ускрс, па се трудимо да га сачувамо од заборава
и пренесемо на млађи нараштај – каже Бачика.
Да би атмосфера била свечанија, чланови фолклорне
групе Културно-уметничког друштва „Свети Сава“ извели су
сплет игара, а поред стотинак житеља Чоке, обележавању
Цветног петка, овога пута присуствовали су и млади из пет
европских земаља који су учесници међународне радионице „Млади из Европе у спорту“ који се одржава у Чоки од 7.
до 14. априла. Велика већина од њих 36 из Македоније, Турске, Албаније, Шпаније, Португалије и домаћина из Србије
до сад нису присуствовали оваквом догађају, што им није
била сметња да се укључе у прескакању ватре и опробају се
у спрaвљању кокица на отвореној ватри у великом решету.
Дарко Пешовски, студент из Скопља у Македонији, је први
пут у Србији и каже да се у његовој земљи до Ускрса не организују никаква догађања.
– Православац сам и одлазим у цркву, али оваквих начина
обележавања Васкрса код нас нема, или ми то није познато.
Прескакао сам ватру и пробао кокице, па верујем да сам отерао демоне – каже Дарко.
Егон Лоли, студент социологије у Тирани у Албанији, је, такође, први пут у Србији и каже да долази са југа Албаније где
је половина становника православне вероисповести, као и он.
– Код нас се обележава Васкрс на сличан начин и сматрам да је ово прелеп обичај. Недељу дана пред Ускрс и ми
одлазимо у цркву по гранчицу и на причест, када сви пеку
хлеб - мешу и на чело им се ставља крст од маслиновог уља.
Његова земљакиња Маријана Мурја долази са североистока
Албаније и прво што ју је изненадило је непрегледна банатска равница.
– Људи су тихи, пријатни и мирни, што је одраз краја где
живе, док нас планински предели чине динамичнијим, – каже.
Није присуствовала оваквим обичајима, јер је муслиманка, а
они не обележавају Васкрс, али каже да је све веома интересантно иако јој није јасна филозофија, нити разуме шта се
дешава.
– Вековна је ово традиција овдашњих Срба коју су неговали наши преци, јер се паљењем ватре и кокањем кукуруза
терају демони, прижељкује добро здравље, родна година и
плодне жене са толико деце колико кокица излети из решета,
– објашњава обичај Бачика. Он каже да су се некада ватре
палиле на сваком ћошку у селу, а да је временом овај лепи
обичај скоро нестао.
Н. Колунџија

Да у Мокрину кокошке носе најтврђа
јаја потврђено је и на „Великом финалу
за Мали Ускрс“ које је одржано 14. пут испред порте Православне Цркве посвећене Светом Николи у Остојићеву. Победничко јаје у конкуренцији пионира донео
је ученик петог разреда Стојан Пејчић из
Мокрина, а у категорији сениора Дејан
Ивановић, такође из овог села. Такмичење у туцању фарбаним јајима на Мали
Ускрс, који православни верници обеле-

Такмичење најмлађих учесника

Csókán a virágpénteki rendezvényen
hat európai ország fiataljai vettek részt

Pattogatott kukorica a rostából
Európa fiataljainak

Кокице из решета за младе из Европе

Darko Pešovski szkopjei és Egon Loli tiranai
egyetemisták elmondták, hogy habár ők pravoszláv vallásúak, még soha nem hallottak ilyen
rendezvényről. A húsvéti szokások egyébként
náluk is hasonlóak az itteniekhez.
Marijana Murja Észak-Albánia hegyvidéki településén él. Őt a végeláthatatlan bánáti rónaság
igézte meg. Szerinte itt az emberek is olyanok,
mint a vidék: csendesek, kedvesek, nyugodtak.
Mivel ő muszlim vallású, így nem értette, hogy
milyen ünnep a húsvét, de a rendezvény tetszett
neki.
– Ez az itteni szerbek több évszázados hagyománya, melyet őseink ápoltak. A tűzgyújtás és a
kukoricapattogatás elűzi a rossz szellemeket, jó
egészséget és jó termést hoz nekünk, és az as�szonyok annyi gyereket szülnek, ahány kukoricaszem kirepül a rostából – magyarázta Bačika e
népszokás lényegét. Azt mesélte, hogy valamikor
minden utcasarkon gyújtottak tüzet, de idővel ez
a szokás szinte teljesen feledésbe merült.
N. Kolundžija

Лупањем у шерпе и прескакањем ватре
отерани зли духови из Остојићева

Стари обичај прескакања ватре, лазарице, уочи Лазареве суботе чува се од заборава и негује у Остојићеву. Мештани тог села окупили су се 11. априла на углу Синђелићеве и
Милетићеве улице, како би прескочили ватру и отерали зле
духове из села.
Лазаричку ватру у Остојићеву већ дуги низ година организује породица Тофиловић и на тај начин чува од заборава
овај стари обичај и ствара сећање најмлађима.

Лупањем у шерпу против злих духова

– Свако треба да прескочи ватру, како би отерали вештице и злотворе из села. Добро је и мало дете макар пребацити преко ватре. Прескакањем се терају ђаволи што даље од
села, – објаснила је Мирослава Тофиловић.
Овогодишње лазарице подржале су породице из комшилука, али и Културно-уметничко друштво „Др Тихомир Остојић”. Најмлађи чланови КУД-а пролазећи улицама Остојићева, подељени у три групе, привукли су пажњу становништву
правећи буку лупањем у шерпе, лупањем поклопаца и певањем старих песама. Драгана Ђукић, уметнички руководилац КУД-а, објаснила је како обичај потиче из паганског
периода наших предака, а лупање у шерпе и звецкање има
за циљ да отера зле силе, а у исто време молећи за благостање у наредном периоду у виду благодети на пољима и
већи пород. – Покушали смо мало да реконструишемо тај
обичај и приближимо деци мали дух традиције, јер играње
је само десети део наших предака. Ми смо део традиције
и учимо децу обичајима, историји наших предака, а један
део историје су и пагански обичаји, – рекла је она. Мали
фолклораши присутнима су и показали кореографију Баната, коју су увежбавали. Касније су и старији чланови КУД-а
повели коло, а многи су им се придружили.

Прескакање лазаричке ватре

Како је вече одмицало, ватра је бивала све већа, али најмлађима то није била препрека и наставили су да прескачу,
а нису их спречиле ни помало већ истопљене патике. Било
је ту и старијих који су се одважили да прескоче ватру и помогну у терању злих духова. Присутни су могли да се послуже кокицама, а доброј атмосфери допринела је и музика.
Д. Грбин

Најтврђа јаја носе кокошке у Мокрину
Велико финале у туцању фарбаним јајима у Остојићеву
жавају недељу дана после Ускрса, одржано је четрнаести пут, под називом „Велико финале за Мали Ускрс“. Надметало
се педесетак такмичара међу којима су
били некадашњи победници Светског
првенства у туцању фарбаним јајима у
Мокрину, којима је то прилика да потврде да имају кокошија јаја са најтврђом
љуском. Њима су се „супротставила“
јаја кокошака мештана и околних места
жељних да победе шампионе.
– На Светском првенству одржаном у
Мокрину заузео сам треће место, а овде
у Остојићеву сам победио. Јаје ми је одабрао Јефта Проданов Бачика, од кокошака из његовог јата – изјавио је Стојан
Пејчић после финалног туцања у коме је
победио мештанина који је имао јаје коке
из Остојићева.
Драган Ђукић, протонамесник Српске
православне црквене општине Остојићево, каже да је ово Мало светско пр-

венство у туцању васкршњим фарбаним
кокошијим јајима.
– Организујемо га недељу дана касније на Мали Васкрс или Томину недељу, да
не би кварили право Светско првенство
које се одржава баш на сам дан Васкрса
у Мокрину. Ко овде победи тај је заиста
Најлепша офарбана јаја
У оквиру такмичења проглашена
су најлепше офарбана и осликана
јаја која су припремала деца предшколског и млађег школског узраста.
Културни програм извели су чланови
КУД „Тихомир Остојић“, а месни актив
жена припремио је пецива и колаче за
све учеснике такмичења и посетиоце.
Награде за најлепша јаја припале су
Бојани Шећеров, Анђели Аџић и Кристини Пољак, док је најмање кокошије
јаје пронашла Валентина Крак, којој
је, такође, припала награда.

Победник Дејан Ивановић из Мокрина (лево)

светски првак, што се и годинама доказивало. Победници из Мокрина најчешће
су побеђивали и у Остојићеву, са ретким
изузецима када неко из Остојићева преузме примат. Ове године потврдило се да
су најтврђа кокошија јаја из Мокрина, јер
их власници посебно „третирају“ и хране
да би носиле јаја са тврдом љуском – рекао је свештеник Драган Ђукић, организатор такмичења.
Н. Колунџија
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Мирисним водицама
освајали девојачка срца
и фарбана јаја

Ускршње поливање девојака у Санаду
Десету годину заредом чланови КУД „Вук
Караџић“ из села Санада у чоканској општини,
другог дана Васкрса, организују поливање девојака, чиме су оживели обичај Срба са севера
Баната. Момци окићеним фијакерима, запрегама и коњима, обилазе куће у којима има „девојака удавача“, поливају их мирисном водом, а
заузврат оне их даривају фарбаним ускршњим
јајима и посластицама, а понека и срцем.
У питању је прастари
обичај
када су момци другог дана
Ускрса
једино
имали прилику
да виде девојке,
које су њихови
родитељи скривали од знатижељних сеоских бећара. За време комуниста обичај је забрањиван, а ево већ десету годину како су
га обновили чланови нашег културно-уметничког
друштва. Некада су момци справљали мирисне водице од сапуна и колоњске воде, а данас су у питању брендирани мириси разблажени водом – објашњава председник КУД „Вук Караџић“ Светозар
Јованов.
Другог дана Ускрса момци облаче банатске ношње, седају на фијакере, обилазе девојке, па им
се оне после поливања придружују даље у вожњи
фијакерима кроз село. Поливачи Драган Максимов,
Чедомир Стојановић, Бранислав Буш и Срђан Петровић прво су се зауставили пред кућом Љубише и
Светлане Олушки, распитујући се има ли у кући девојака, а није се могло тајити да их има, тако да њихове ћерке Душанка и Сашка нису могле да избегну
поливање косе из бокала. Главни поливач Драган
Максимов казује здравицу, а Душанка је поливаче
даривала фарбаним јајима, чашицом ракије, вина
или сока, такође и колачима.
– Две девојке у домаћинској кући велика је срећа.
Већ неколико година сачекујемо поливаче, а сачекиваћемо их све док се девојке не удају – каже домаћин
Љубиша Олушки. Поливачи се дочекују отворених
капија, па они где за то има могућности фијакерима
улазе у двориште, да се покажу, полију девојке, али
и маме и баке,
не би ли освојили девојачка
срца.
– Свиђа ми
се јер је обичај леп и што
сви заједно доприносимо да
се очува. Све
пролази у игри, песми, шалама и весељу, а успут
и све девојке обиђемо. Морам признати да код нас
у Санаду заиста има лепих девојака, - признаје Чедомир Стојановић, који је у поливању девојака учествовао седми пут. Бака Ђурђица Ђурђев (72) дочекала је поливаче са унуком Сунчицом Будовалчев.
– Радујем се поливачима и присећам како је то
било када сам била девојка у Мартоношу. У кућу су
нам долазили поливачи фијакерима не само из Мартоноша него су скелом преко Тисе долазили и момци
из Српског Крстура. Млада сам се удала у Санаду и
од три ћерке имам осморо унучади и шесторо праунучади. Дивота једна, јер деце никад није много –
задовољна је Ђурђица Ђурђев.
После обиласка села и поливања девојака весела
и раздрагана колона фијакериста нашла се у Дому
културе, где су фолклорни ансамбли овдашњег
друштва и гости из КУД „Новак Радонић“ из Мола
приредили богат програм наступом фолклорних ансамбала. Вредне жене из Удружења жена „Невен“ из
Санада поред понуде рукотворина, за све учеснике
припремиле су ручак, а своја уметничка остварења и
рукотворине у центру села представили су и чланови УЛУ „Палета“ из Чоке.
Н. Колунџија

Чистоћа је пола здравља!

Светски дан здравља, 7. април, ове године посвећен је болестима које преносе вектори (буве, муве,
комарци, крпељи, стенице, ваши). Ови намесници од
памтивека преносе бактерије и вирусе, изазиваче заразних болести. Доласком лепог времена „буде се“ и
горе поменути вектори и после овакве благе зиме још
жешће нападају све оне који бораве и раде у природи или једноставно желе да прошетају „на чистом ваздуху“. Поред тога, део
ових паразита обавезно
се везује за лошу хигијену уз опасност преношења истих са заражене на здраву особу, што
је посебно опасно за
децу. Све ово био је повод да се школској деци
укаже који су то намесници, које болести изазивају, како се можемо
од њих одбранити, али
и у целини како очувати
своје здравље. Овај пут
су лекари Дома здравља Чока одржали предавање
за ученике основне школе у Јазову и њихове родитеље. Сва деца су са нестрпљењем чекала речи које ће
им лекари упутити, али и слике са пројектора које су
у склопу ове презентације (предавања) приказиване.
Ово дружење са основцима прошло је у неуштогљеној атмосфери, јер су др Ибоја Леваи и др Освит Чпајаковић током свог предавања у разговор и дискусију
укључили и децу и њихове родитеље. Указано је да је
лична хигијена од пресудног значаја за очување здравља, коју редовно треба спроводити. Посебан осврт
је учињен на тзв. болести прљавих руку (заразна А
жутица, вирусни проливи, дизентерија, глиставост,
...). Веома је важно да се деца од малих ногу науче
и навикну на одржавање личне хигијене да би била
здрава, они као појединци, породица и цела школска
и шира заједница.
Предавања на ову и сличну тему предвиђена су и
у другим школама, јер како наслов каже: „Чистоћа је
пола здравља!“
Чпајаковић др Освит

A tisztaság fél egészség!

Április 7-ét, az egészségügyi világnapot idén azoknak a betegségeknek szentelték, melyeket a vektorok (bolhák, legyek, szúnyogok, kullancsok, poloskák, tetvek) terjesztenek. Ezek a hordozók
ősidők óta baktériumokat és vírusokat terjesztenek, és egyben fertőző betegségek kiváltói is. A szép idő beálltával felébrednek és
tüzelnek ezek a vektorok, és ilyen enyhe tél után még nagyobb
erővel támadják mindazokat, akik a természetben tartózkodnak és
dolgoznak, vagy egyszerűen a tiszta levegőn szeretnének sétálni.
Emellett e paraziták egy része a rossz
higiéniával kapcsolható össze, és annak
veszélyével, hogy azok, a fertőzött egyénről átvivődnek az egészséges személyekre, amely különösen a gyerekekre veszélyesek.
Mindez meghatározó volt abban, hogy
az iskolás gyermekeknél rámutassunk
arra, melyek ezek a hordozók, mely betegségeket okozzák, hogyan tudunk védekezni ellenük, és hogyan őrizzük meg
egészségünket. Ez alkalommal a csókai
Egészségház orvosai Hódegyházán tartottak előadást az általános
iskolás gyermekeknek és szüleiknek.
A gyerekek türelmetlenül várták az orvosok előadását, valamint
az előadás keretében vetített képeket. Ez a találkozás az általános
iskolásokkal kellemes légkörben folyt, mert Dr. Lévai Ibolya és
Dr. Čpajaković Osvit, előadásuk folyamán a beszélgetésbe és a vitába bevonták a gyerekeket és szüleiket is. Rámutattak arra, hogy
a személyes higiénia döntő jelentőségű az egészség megőrzésében,
és rendszeresen kell alkalmazni. Külön figyelmet szenteltek az
úgynevezett „piszkos kéz” betegségekre (fertőző sárgaság, vírusos
hasmenés, véres hasmenés, férgesség...).
Igen fontos, hogy a gyerekek kiskoruktól megtanulják és rászokjanak a személyes higiéniára, ezáltal egészségesek legyenek
ők maguk, a család, az egész iskolai és a szélesebb körű környezetük.
Ezzel és hasonló témákkal kapcsolatban más iskolákban is előláttak előadásokat, mert ahogyan a cím is mondja: A tisztaság fél
egészség!
Dr. Čpajaković Osvit

Волонтери обележили Дан планете Земље

У оквиру Организационе јединице Центра за социјални рад општине
Чока волонтери Волонтерског центра
су садњом новогодишње јелке испред
зграде Општинске управе почетком
априла обележили Дан планете Земље. Координатор Волонтерског центра Владимир Штеванов изјавио је:
„Током новогодишњих празника јелка
коју су окитили волонтери красила је
просторије Волонтерског центра. Наша
идеја је била да након празника посадимо јелку на јавној
површини и да на овај начин скромно допринесемо подизању свести грађана о очувању животне средине, како би и

сами убудуће куповали
јелке са бусеном, које
се касније могу посадити“. Он се овим путем
посебно захвалио ЈП
Дирекцији за изградњу
општине Чока, којe им
је поклонило јелку са
бусеном. Ова акција је
само једна од многих
које ће Волонтерски
центар Чока спроводити у наредном периоду са идејом да
се сваког месеца обележавају међународни дани који се
иначе обележавају свуда у свету.
Д. Тењовић

Поливање девојака
на Васкршњи понедељак у Остојићеву

Стари обичај поливања девојака на други дан Ускрса сачуван
је и у Остојићеву. Група младих Остојићевчана на Васкршњи понедељак самостално су се организовали и коњима упрегнутих у
шпедитер заједно са музичарима обилазили куће у којима живе
младе девојке, како би их полили водом.
Ненад Поздан, Младен Попов, Радован Будовалчев, Ненад
Вишњић и Живко Тофиловић заједно чувају овај стари обичај од
заборава и негују традицију својих предака. Они су упрегли коње,
окупили хармоникаше и
певајући старе песме кренули улицама Остојићева
до кућа младих девојака.
Како објашњава један
од организатора Младен
Попов ове године су морали да иду шпедитером,
јер је учествовало више
„поливача” и нису сви могли да стану на фијакер,
као прошле године. Када
Остојићевачки поливачи
Успешно поливање
су се сви окупили, попели су се на шпедитер уз стихове народних песама и
кренули да поливају. - Девојка која није фина и неће
да нас прими у кућу буде скроз исполивана водом,
а за оне које хоће да нас приме понесемо парфеме, јер је то сад тако модерно, – објашњава Попов.
Ни девојке на улици нису успеле да побегну овим
момцима. Хитро су скакали са шпедитера и трчали
за њима да их исполивају, а неке су сушиле одећу и
два пута.
Иако су бежале и трудиле се да остану суве,
девојкама то није пошло за руком. Ипак, касније су,
по обичају, поливаче даровале ускршњим јајима,
колачима и пићем.
Д. Грбин

Padén nótaszóval és kölnivízzel
érkeztek a locsolkodók

A hagyományok iránti tisztelet vezérelte a padéi Takáts Rafael Kultúrkör locsolkodóit, akik húsvéthétfőn
feldíszített lovaskocsin indultak útnak, hogy meglocsolják a lányokat, asszonyokat. A maroknyi legény semmit
sem bízott a véletlenre, ugyanis a csantavéri Lila Orgona
zenekar kísérte őket, így nem csak kölnivízzel, hanem
nótaszóval is kedveskedtek a háziaknak, akik örömmel
és finom étkekkel fogadták őket.

– A faluban már korábban is volt rá példa, hogy szervezetten locsolkodtak a férfiak, ám az utóbbi években ez
elmaradt. Mi tavaly határoztuk el, hogy fel fogjuk eleveníteni ezt a szép hagyományt, amiről a falubeliek is
elismerően nyilatkoztak. Remélem, hogy jövőre többen
csatlakoznak majd hozzájuk, és még több házhoz fognak
eljutni − mondta Komáromi Róbert, az ötletgazda.
Pintér P.
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Kullancsveszély!

Опасност од крпеља!

Beszélgetés dr. Bende Ilona, gyermekorvossal

Разговор са педијатром др Бенде Илоном

Az első meleg napsugarak előcsalogatják a kullancsokat is
a természetben. Ezek az apró vérszívók súlyos betegségeket
terjeszthetnek, köztük a Lyme-kórt és a vírusos agyvelőgyulladást. Ezért nem csak a kirándulást kedvelőknek kell felkészülniük a most kezdődő invázióra. Ezeknek a vérszívó parazitáknak az április-májusi, augusztus-szeptemberi hónapok az
érési fázisuk. Ilyenkor különösen nagy figyelmet kell fordítani
a kullancsokra.

Са првим топлим зрацима сунца појавили
су се и крпељи у природи. Ови ситни паразити
су преносиоци веома тешких, заразних болести као што су вирусна упала мождане сржи и
Лyме (Лајмов) синдром. Нису само излетници
у опасности, инвазија ових пaразита траје током априла и маја, августа и септембра, када
су у фази сазревања. Сви морају да се пазе!

Hol találkozhatunk kullanccsal?
– A kullancs leginkább a füves, bokros aljnövényzetet kedveli. Az enyhe tél is várhatóan magával hozza azt, hogy ebben
az évben még jobban elszaporodnak ezek az élősködők. A kullancsok napfény hatására kiszáradnak. Téves felfogás, hogy a
kullancs a fáról esik ránk, mert leginkább a nedves, dús aljnövényzetben „fészkelnek”.
Mit tegyünk, amikor a kullancs „belénk furakodott”?
Tehetünk mi magunk is valamit, vagy kérjük a szakértő segítségét?
– A legbiztonságosabb az, ha szakember segítségét kérjük.
A legjobb, ha 24 óra leforgása alatt orvoshoz megyünk, mielőtt
a belénk furakodott kullancs elkezdene táplálkozni. A kullancs
székletürítésével kerül sor a fertőzésre. Különböző házi praktikákkal való kísérletezést (olajat önteni rá, égetni) kerüljük,
mert ezzel ellenkező hatást érhetünk el! A kullancs feje nem
menetes, nem kell csavargatni. Sőt, ha sokat maceráljuk, a kullancs megijedhet, és a visszaöklendezheti a béltartalmát, amivel a kullancsfertőzés lehetőségét kockáztatjuk.
Hazánkban alkalmazzák-e a kullancsok által terjesztett
betegségek elleni védőoltást megelőzésként?
– Hazánkban nincs az agyhártyagyulladásra védőoltás regisztrálva, vagyis nem alkalmazható. A Lyme-kór elleni vakcina kísérleti stádiumban van, és a gondos megfigyelés és az
időben diagnosztizált és elkezdett gyógyítása a megfertőzött
betegnek az egyedüli megoldás, ami ma rendelkezésünkre áll.
Milyen tünetek jelentkeznek a fertőzött egyéneknél?
– A Lyme-korra az influenzához hasonló tünetek jellemzőek.
A csípés helyét egy hónapig figyelni kell. Amennyiben bőrpír
jelentkezne ezen a helyen, amely idővel egyre szélesebb körben terjed el, jelentkezni kell az orvosnál. Mint általában sok
más betegség, ez is gyógyítható a korai stádiumban.
Mire hívná fel a kirándulást kedvelők figyelmét?
– Ajánlatos világosabb színű öltözetben kirándulni, hiszen
így előbb észrevesszük, ha kullancs akaszkodna ránk. Mivel
ez a parazita nem szereti a fényt, mielőbb a ruha alá szeretne
jutni. Kalap, sapka vagy egyéb fejfedő alkalmazása és a nadrágszár szorosabb rögzítése fontos. A kullancs főleg a test melegebb részeit, különösen a hajlatokat kedveli, az ágyék, hónalj,
térdhajlat, törzs, de a hajas fejbőr is gyakori előfordulási helye.
A kullancsok egy része több súlyos betegséget terjeszthet, ezért
minden kirándulás és szabadban töltött nap után alaposan át
kell vizsgálni az egész testfelületet.
Dienes Brigitta

Где се налазе крпељи?
– Налазе се у трави и ниском растињу, а
блага зима им је погодовала за још веће размножавање. Погрешна је констатација да падају са дрвећа, ови пaразити се гнезде у ниском растињу.
Шта учинити ако га нађемо на себи? Да
ли да га сами одстранимо или да тражимо
помоћ стручњака?
– Најсигурније је да одемо код лекара у првих 24 сата, значи пре него што почне зараза.
Избегавајмо кућно третирање (уље, сагоревање, итд.), јер је ефекат супротан. Не иритирати паразита, јер се тада брани и излучује заразне материје.
Да ли се у нашој домовини спроводи вакцинација као превентива заразних болести
од убода крпеља?
– Код нас није регистрована вакцинација
против вирусне упале мождане сржи, а вакцина против Лyме (Лајмовог) синдрома је у
фази испитивања, тако да је једино решење
за оболеле од заразе правовремена дијагноза
и лечење.
Које су индикације код заражених појединаца?
– Лyме (Лајмов) синдром је сличан инфлуенци. Место убода се прати месец дана. Уколико се црвенило шири, треба се јавити лекару. Као и све друге болести и ова се успешно
лечи у почетном стадијуму.
На шта да обрате пажњу излетници?
– Треба носити светлију одећу, јер се тада
лакше примећује крпељ који не подноси светлост. Пожељно је носити шешир, капу, затегнуту ногавицу панталона и након сваког
боравка у природи добро се прегледати по
читавом телу.
Диенеш Бригита

„Kero-Pityu”
a pincérek gyöngye

A jó pincér számára a vendég az első

Коме је требао бетонски поклопац?

Непознати починиоци су из дворишта Основне школе „Др Тихомир Остојић“ и вртића „Рибице“ у Јазову однели бетонски поклопац септичке
јаме. Једног дана крајем априла радник на одржавању школе је у раним јутарњим часовима
приметио да је дотични поклопац током ноћи нестао. Бетонски поклопац тежак 20-25 кг је служио
за покривање септичке јаме. Срећа у несрећи је
што је нестанак поклопца примећен пре него што
су деца почела пристизати у школу и вртић, те
је избегнута несрећа да неко од деце упадне у
септичку јаму дубоку више метара.
Диенеш Бригита

Latinyák István vélhetően maga sem gondolta
tizenöt évvel ezelőtt, hogy pincérként fog betölteni
jelentős szerepet a csókai közösség életében. Pedig már több mint egy évtizede, mint a Carolines
kávézó kulcsembere szolgálja fel a forró vagy
éppen a hűs italokat, sokak nagy örömére. Hálás
vendégei hamar átkeresztelték, és egymás között
mindenki csak „Kero-Pityu”-nak emlegeti. Rövid
közvéleménykutatást végeztem a vendégek körében, hogy kiderüljön, milyen egy jó pincér, és arról,
hogy Pityu miért a legjobb. Mert vidám, és jó humora van. Minden vendéghez van néhány jó szava,
s úgy tűnik, neki mindig jó a kedve.Egy biztos. Ha
betérsz a Carolinesba, és Pityu köszön vissza rád a
sank mögül, máris tudhatod, jó napod van. Mindig
tud valami olyan történetet, ami jókedvre derít, és
megszépíti a napodat.
H.N.

Kinek kellett a betonfedél?

Ismeretlen tettesek eltulajdonították a Dr.Tihomir Ostojić
Általános Iskola és a Halacska Iskoláskor Előtti Intézmény udvarában lévő szennyvízgödör betonfedelét Hódegyházán. Április végén a kora reggeli órákban az iskola karbantartója vette
észre, hogy az éjszaka folyamán az iskola és az óvoda udvarában lévő szennyvízgödör betonfedelét ismeretlen tettes(ek) eltulajdonította. A 20-25 kg nehézségű betonfedél a szennyvízgödör lefedésére szolgált. Szerencsére már a gyermekek iskolába
és óvodába érkezése előtt észrevették a hiányt, hiszen fennállt
a veszélye annak, hogy könnyen beleeshetett volna valamelyik
gyermek a szennyvízgödörbe, amelynek mélysége több méter.
Dienes Brigitta

мај 2014.

Одржан семинар на тему
„Рад са насилницима
у центру за социјални рад“
У циљу унапређења свеобухватне заштите жртава
насиља у породици са којима раде центри за социјални
рад на територији Републике Србије, организован је од
стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова дводневни семинар
под називом „Рад са насилницима у центру за социјални
рад“. Напредни семинар, који је акредитован од стране
Републичког завода за социјалну заштиту, одржан је у
Кањижи 14. и 15. априла 2014. године.
Ауторке овог програма који спроводи Аутономни
женски центар су Јеца Недељков, психолошкиња и
Банаух-Брусин Марија, дипломирана социјална радница, обе запослене у Градском центру за социјални рад
Београд, Одељење Земун. Полазници семинара били
су професионалци, запослени у центрима за социјални
рад (водитељи случаја, супервизори и правници) широм
Војводине, између осталих и стручни радници Центра за
социјални рад за општину Чока.
Циљеви овог акредитованог програма су стицање
вештина за препознавање и утврђивање насиља у контакту са насилником, за успостављање граница и правила у односу између стручног радника и насилника и
за примену стандардних социјалних интервенција према насилнику, разумевање односа између насилника и
стручног радника у центру за социјални рад, усвајање
кључних принципа, правила и техника у раду са насилницима, усвајање вештина за организовање третмана
насилника у центру за социјални рад и усвајање правила за успостављање сигурности / безбедности стручних
радника.
Кроз рад сензибилисаних професионалаца у области
насиља у породици показало се да је заштита жена и
деце као жртава насиља ефикаснија када се у процес
заустављања насиља активно укључи насилник. Наиме,
није жртва једина одговорна да се бори са насиљем и
да се мења, већ се фокус одговорности за заустављање
насиља пребацује на насилника, који мора да промени
своје понашање.
Ардала Т.

Szakmai továbbképzés, melynek
témája az Erőszakos személyekkel
való munka a Szociális Munkaügyi
Központban

A családokban, melyekkel a Szerb Köztársaság területén működő szociális munkaügyi központok foglalkoznak,
az erőszak áldozatainak mindent felölelő védelmének fejlesztése céljából a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási
és Nemi Egyenjogúság Titkársága kétnapos továbbképzést
szervezett Erőszakos személyekkel való munka a Szociális
Munkaügyi Központban elnevezéssel. A Köztársasági Szociális Védelmi Igazgatóság által akkreditált tanfolyamot április 14-én és 15-én tartották meg Magyarkanizsán.
Az Autonóm Női Központ által megvalósított programot Nedeljkov Jeca, pszichológus és Banauk-Brusin Marija, okleveles szociális munkás, (mindketten a belgrádi
Városi Szociális Munkaügyi Központ zimonyi tagozatának dolgozói) állították össze. A tanácskozás résztvevői
Vajdaság egész területéről a szociális munkaügyi központok dolgozói (eset levezetők, szupervizorok és jogászok),
akik között ott voltak a csókai Szociális Munkaügyi Központ szakemberei is.
Ennek az akkreditált programnak a céljai közé tartozott
a jártasság megszerzése, az erőszak felismerésére és megállapítására az erőszakos személlyel való kapcsolattartás folyamán, határok és szabályok meghatározása a szakember
és az erőszaktevő közötti viszonyban, az erőszaktevő iránt
a szabványos szociális intervenciók alkalmazására való
készség, az erőszaktevő és a Szociális Munkaügyi Központ
szakembere közötti viszony megértése, kulcsfontosságú elvek, szabályok és technikák elfogadása az erőszakos személlyel való munka során, jártasság szerzése a szociális
központban az erőszakos személlyel való foglalkozás megszervezésében, szabályok elfogadása a szakemberek biztonságának biztosításához.
A családon belüli erőszak területén a professzionális
szakemberek munkáján keresztül megmutatkozott, hogy a
nők és a gyerekek (mint az erőszak áldozatai) védelme hatékonyabb, ha az erőszak megállításának folyamatába aktívan bevonják az erőszaktevőt. Ugyanis nem csak egyedül
az áldozat érdekelt azért, hogy harcoljon az erőszak ellen,
hanem az erőszak megállításának felelőssége áttevődik az
erőszaktevőre, akinek változtatnia kell a viselkedésén.
Ardala T.
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ФК „Тиса“
A Tisza Labdarúgó Klub
пета на табели
ötödik a táblázaton

Смена генерација,
надоградња,
подмладак
Најважнији планови и задаци
Стонотениског клуба „Чока“

Екипа ФК „Тиса“ из Падеја у 7. колу
пролећног дела првенства изгубила је
од екипе ФК „Слога“ резултатом 7:2 у
утакмици одиграној на терену у Остојићеву. Иако је „Тиса“ повела голом, резултат већ на полувремену био је 3:1 за
домаћине.
У претходном колу „Тиса“ је угостила
екипу „Тиса Б“ из Адорјана и победила
резултатом 4:3. У неизвесном мечу резултат на полувремену био је нерешен,
1:1, али Падејчани су успели да резултат преокрену у своју корист и освоје
три бода.
У 5. колу пролећног дела првенства,
екипа ФК „Тисе“ савладала је екипу ФК
„Јединства“ из Мартоноша 4:0 у утакмици одиграној на терену у Падеју.
ФК „Тиса“ тренутно заузима 5. место
на табели Потиске лиге.
Д. Грбин

A padéi Tisza LK csapata a bajnokság
tavaszi 7. fordulójában 7:2-es eredménnyel
veszített az Egység csapata ellen. A mérkőzést a tiszaszentmiklósi pályán játszották le.
Habár a Tisza már a mérkőzés elején gólt
lőtt, az első félidő 3:1-es eredménnyel fejeződött be a házigazdák javára.
Az előző fordulóban a Tisza LK az adorjáni Tisza B csapatát látta vendégül, és
4:3-as győzelmet aratott. E mérkőzés első
félideje 1:1-es döntetlen volt, de a padéiak
a második félidőben javukra fordították a
meccset, és három pontot szereztek.
A tavaszi 5. fordulóban a Tisza LK csapata a martonosi Egység csapata ellen játszott,
és hazai pályán 4:0-ás győzelmet aratott.
A Tisza LK pillanatnyilag az 5. helyet
foglalja el a Tisza menti liga táblázatán.
D. Grbin

Удружењe за заштиту и одгој ситних животиња
из Остојићева почиње са припремама
за највећу изложбу младих голубова у Србији
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Generációváltás,
építkezés, utánpótlás
Ezek a csókai asztalitenisz klub
legfontosabb tervei és feladatai

Szerdán, április 16-án tartotta meg nyilvános

У среду 16. априла одржана је évi közgyűlését a Csóka Asztalitenisz Klub, ahol
годишња скупштина Стонотениског a tagság, a szimpatizánsok és a szurkolók egyклуба „Чока“ у присуству чланства, aránt részt vettek.
симпатизера и навијача.
A napirendi pontok között szerepelt a 2013На дневном реду се нашла анаas év munkajelentése, az idei év munkaterve
лиза рада за 2013. годину, план
рада за текућу годину, као и све és mindazok a tevékenységek, amelyek rájuk
активности клуба које се очекују у várnak a közeljövőben. A klub elnöke Dognár
наредном периоду. Председница Vorgić Ottilia kiemelte, hogy az előző évben a
клуба Догнар Воргић Отилија је на- klub fennállásának nagyszabású jubileumi ünгласила да су након спектакуларне nepségét követően is sikerült pozitívan zárni az
прославе јубилеја оснивања клуба, évet. A nagy múltú klubban generációváltás köгде су се појавили многи врхунски vetkezett be, melynek eredményeként egy újabb
стонотенисери света, успели да по- építkezési fázis elé néznek. Mindezek mellett az
зитивним салдом закључе годину.
felnőtt női csapat az országos bajnokság végén
У клубу, који има велику традициközépmezőnyben, hatodik hellyel zárta szerepју, дошло је до смене генерација,
што је резултирало једном новом lését. Az egyesület tárt karokkal várja a sportolni
фазом надоградње клуба. На крају vágyókat az asztalitenisz−iskolába, főleg a láдржавног првенства Супер женске nyok csapata hiányos, azt kell kellőképpen felлиге - прва женска екипа је заузела erősíteni. Ennek a folyamatnak a részeként megодлично 6 место у саставу (Бечеј- fogalmazódott az igény, mely szerint egy újabb
ски Сања, Кормањош Жанет, Халас edzőre is szükség van.
Ела, Голић Катарина)
У стонотениској Јавна годишња скупштина
A közgyűlésen
школи
срдачно
очекују све оне
који су жељни
спорта, а нарочито девојке, јер је
највећи недостатак у девојачком
тиму који треба
ојачати, па се самим тим намеће и
потреба за једним
новим тренером.
– Интересовање за овим врхунским спортом
последњих година јењава, издржљивост у раду и
свакодневни тренинзи од 4-5 сати
– Az élsport iránt való érdeklődés az utóbbi
нису примамљиви за децу и омла- években hanyatlani látszik. A kitartó munka, a
дину. Мало њих се у данашње вре- napi 4-5 óra edzés nem vonzó a gyerekek és a fiме опредељује за такав изазов, али atalok számára. Erre ma már kevesen vállalkozсе резултати постижу искључиво на
nak, márpedig eredményt csak így lehet elérni. −
тај начин, – наглашава вођа стручног тима клуба Кормањош Ласло и hangsúlyozta Kormányos László a klub szakmai
додаје да недостатком подмлатка vezetője, majd hozzátette, hogy az utánpótlás hiстонотениском клубу Чока предсто- ánya miatt nehéz olimpiai ciklus elé néz a csókai
ји тежак олимпијски циклус.
H.N.
Х.Н. asztalitenisz klub.

Удружење за заштиту и одгој ситних животиња из Остојићева ове године организоваће
другу Међународну изложбу младих голубова
под називом „Меморијал Сабо Иштвана - Пиште“. Како се ове године очекује и дупло већи
број излагача и експоната, изложба ће трајати
два дана, 18. и 19. октобра у спортској сали
Основне школе „Јован Поповић“ у Чоки.
Излагачи ће, осим из Србије, долазити и из
Мађарске, Румуније и Хрватске, а у сарадњи
са „Кинг клубом“ Србије, у склопу изложбе
биће организована специјалка младих кингова из горе поменутих држава. Према речима
председника Удружења за заштиту и одгој ситних животиња, Илије Аџића, очекује се између
Фудбалски клуб „Јадран“ из
800 и 1000 голубова.
Санада наставио је такмичење у
„Власници најбољих експоната добиће приПотиској лиги. Прву полусезону
знања и пехаре и ове, као и претходне годиовај клуб је завршио на десетом
Илија Аџић и Будимир Лазић
не, док ће најбољи експонат добити прелазни
месту док се сада, након осам
са пехарима са прошлогодишње
пехар и биће проглашен за гран шампиона
одиграних кола, налази на девеизложбе“ – изјавио је потпредседник удружења
изложбе младих голубова у Чоки
том. Видно је побољшање ове
Будимир Лазић. Чланови удружења на челу са
Ilija Adžić és Budimir Lazić
младе екипе, тако се и очекују
председником Илијом Аџићем и потпредсед- a tavalyi csókai galambkiállításon
бољи резултати и бољи плаником Будимиром Лазићем почели су полако
kapott serlegekkel
са припремама у вези са органисман на крају сезозацијом једне од највећих изложби
не. Оно што је битно
оваквог типа у држави. „У овом A tiszaszentmiklósi Kisállatvédők és -tenyészők
напоменути
јесте
тренутку тражимо нове спонзоре
чињеница да овај
Egyesülete megkezdte a fiatal galambok
и пријатеље који ће нам омогућифудбалски тим чине
ти организацију наше изложбе,
szerbiai kiállításának megszervezést
играчи искључиво из
наравно незаборављајући помоћ
A tiszaszentmiklósi Kisállatvédők és -tenyészők
Санада док се у свим осталим тимовима налазе играчи из више места.
људи и фирми који су нам то омоШто се самог клуба тиче у току је доградња просторија, од којих ће
Egyesülete
idén
megszervezi
a
fiatal
galambok
második
гућили и прошле године“ – рекао је
једна
бити тоалет, а друга ће бити просторија за судије. Након тих радова
nemzetközi kiállítását, melynek az Emlékezés Szabó
Лазић.
у
плану
је подизање зида са јужне стране како би терен био у потпуности
Након успешно организоване Istvánra – Pistára nevet adta. Mivel nagyszámú érdeklődőre
ограђен.
Такође, у скоријој будућности планирана је изградња трибина
прве изложбе, чланови удружења
számítanak, a kiállítást kétnaposra tervezik, (október 18која је неопходна како би публика и навијачи имали потпуни угођај. Играучествовали су са својим голубочи ФК „Јадран“ су пре неколико месеци добили нову гарнитуру дресова
вима и расном живином на изло- án és 19-én), melynek színhelye a csókai Jovan Popović
жбама у Сомбору, Кикинди, Зре- Általános Iskola tornaterme lesz. Szerbián kívül a King
које је спонзорисала Месна заједница из Санада, за разлику од прве гарњанину, Србобрану, Кули и Чан- fajta fiatal galambok kiállítására (melyre 800-1000 galamb
нитуре која је купљена од стране Јовичин Милета испред Акционарског
тавиру. Са ових изложби са шамдруштва Санад.
пионским титулама вратили су се: érkezését várják) Magyarországról, Romániából és
Од како је ФК „Јадран“ после толико година паузе поново кренуо са раИлија Аџић, Жељко Ананић, Нико- Horvátországból jönnek kiállítók. A szervezők elmondása
дом видно је побољшање и напредовање, не само у игри фудбалера већ
ла Вишњић, Геза Киш, Себастијан szerint, a kiállított legjobb állatok elismerésben részesülnek
и у стварању што бољих услова за њихову игру. Сви планови везани за
Дукаи, Иштван Немет, Јанош Чапо,
клуб се остварују и извршавају у планираном року. Док год има људи којиés
serleget
kapnak,
míg
a
kiállítás
legjobbja
vándorserleget
Ласло Гажо, Ференц Калмар, Бума је стало до развоја спорта у селу, до фудбала и омладине, до здравог
димир Лазић, Димитрије Бауков и kap és kikiáltják a kiállítás Gran-bajnokának.
живота, па и до надметања, ни резултати неће изостати.
Боривоје Ћирић.
Kertész I.
И. Кертес
Д. Кнежевић

ФК „Јадран“ и даље корача узлазном путањом
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Az éremhullás folytatódott

Три победе и једна нерешена утакмица у наставку сезоне
за ФК „Слогу“

A csókai karatézók a harmadik helyen Szerbiában

A Szerbiai bajnokságon, melyet Lazarevacon tartottak, a Csókai
Karate Klub tagjai 16 érmet szereztek, ebből 8 arany, 4 ezüst és 4
bronz, amely az összesítésben a szerbiai harmadik helyezést jelentette, ami a legkiemelkedőbb eredmény a klub életében. A csókaiak
edzője elmondta, hogy ezen a versenyen a kata és a harc minden
korosztályában folyt a küzdelem, melyre a csókaiak jól felkészülten
mentek, ami az eredményekből is látszik. A Szerbiai bajnokságon az
ország legjobbjai vettek részt, így a mezőny igen erős volt, és versenyzőinknek tudásuk legErőpróba Šabacon és Bácson
javát kellett nyújtaniuk. Ez
Aleksandar Muidža elmondta,
meg is történt, hiszen minden
hogy áprilisban a klub tagjai
kategóriában lett bajnokunk.
Šabacon és Bácson két próbát
Ezzel a dicséretes eredmén�tartottak, amely jó szolgálatot tett
nyel a csókai versenyzők
a bajnokságra való felkészülésben,
öregbítették klubjuk és közés itt is figyelemreméltó eredméségünk hírnevét.
nyeket értek el.
N. Kolundžija

Настављена жетва медаља

Играчи и управа ФК „Слоге“ из Остојићева
Фудбалски клуб „Слога“ из Остојићева наставио је незапамћен низ без пораза у „Потиској лиги“
утакмицом против „Потисја“ из Кањиже. „Слога“ је
у 20. колу у недељу 13. априла победила екипу из
Кањиже коју предводи један од најпознатијих тренера у Војводини Пуниша Мемедовић, резултатом
1:0 на свом терену. Стрелац победоносног гола био
је Саша Бугарски.
Мали пад концентрације десио се у следећем колу када су Остојићевчани гостовали екипи
„Граничар“ из Ђале. Мало лошијом игром, на коју
нису навикли навијачи овог клуба, успели су да се
изборе само за 0:0.
Ипак, на прави пут фудбалери „Слоге“ вратили
су се већ у следећој утакмици где су на свом терену
у општинском дербију победили екипу „Тисе“ из
Падеја. Падејчани су у почетку утакмице успешно
реванширали домаћинима, па чак и први повели,
али су се убрзо играчи „Слоге“ разбудили и вратили
резултат у своју корист. Пред незапамћеним бројем
гледалаца уследила је права ревија голова која
се завршила резултатом 7:2. Голове за домаћина
постигли су Небојша Баук (4), Јовица Вишњић,
Филип Савић и Страхиња Банов.
У следећем колу „Слога“ је само потврдила статус водеће екипе у лиги победивши „Хајдук“ из
Подлокања 0:4. „Слогина“ прва постава у утакмици
против Подлокања остаће запамћена и као једна
од најмлађих у историји овог клуба. Најмлађи играч
у екипи Мирослав Мијић је у свом дебију као стартер постигао чак три гола, а осим њега гол је постигао и Саша Бугарски.

Каратисти Чоке трећи у Србији

Тренер тима Драган Мијић каже да је изузетно
задовољан досадашњом игром своје екипе, залагањем и одазивом на тренинзима. - „До краја првенства нам је остало још шест утакмица и надамо
се да ћемо добром игром успети да се изборимо за
пласман и вишу лигу“, - поручио је Мијић.
У даљем наставку сезоне, „Слога“ ће играти утакмице против екипа из Мартоноша и Адорјана, али
се, према речима спортског директора Слободана
Пилића, највише спремаФК „Слога“ је у априлу ју за дерби сезоне проугостила на свом тере- тив „Обилића“ из Новог
ну репрезентацију ин- Кнежевца у којем ће се
тернационалне компа- највероватније одлучиваније „ЈTI“ која се спре- ти првак лиге. - „Највише
ма за Међународно се спремамо за ту утакпрвенство у Пољској мицу која ће се одиграти
које организује ова 25. маја и обећавамо да
компанија. Играчи ове ћемо као домаћини ове
екипе су три дана тре- утакмице направити пранирали на њиховом ви фестивал фудбала,
терену и били преза- будући да ће све утакмидовољни гостоприм- це тог кола бити помеством и условима који рене како би све екипе
могле да дођу да гледају
су им обезбеђени.
нашу утакмицу“.
Осим такмичења у овој лиги, ФК „Слога“ има и
око педесеторо деце у селекцијама петлића и пионира која учествују у Општинској лиги. Управа клуба наставља и са побољшавањем услова за играче, а на ред су стигли сређивање свлачионица у
које се постављају нове плочице.
И. Кертес

На првенству Србије које је прошлог месеца одржано у
Лазаревцу, у организацији Шотокан карате савеза Србије и
домаћина Карате клуба „Колубара“, чланови Карате клуба
„Чока“ освојили су 16 медаља, од којих је 8 златних, 4
сребрне и исто толико бронзаних, што им је у генералном
пласману донело треће место у Србији и највећи успех у
историји клуба.

Удружење спортских риболоваца „Тиса130“ Санад

Најуспешнији каратисти Чоке у Лазаревцу

A legsikeresebb csókai karatézók Lazarevacon

Посета манифестацији „Пловком против дроге“
Пратећи активности и напредовање УСР „Тиса 130“ из Санада, који су у протеклој години
показали велике успехе, указала
им се прилика за сарадњу са Клубом спортских риболоваца „Риболовац“ из Јакова. Наиме овај
клуб је један од ретких који поред
рада са децом везано за спортски риболов, развија код деце
љубав према природи и њеном
очувању, дружење, здрав живот
и борбу против дроге. КСР „Риболовац“ је ове године по други
пут био организатор манифестације „Пловком против дроге“, која
се одржава на језеру Живача,

на језеру живача

близу реке Саве, у општини
Сурчин. На позив организатора УСР „Тиса 130“ из Санада
је са две девојчице и једним
дечаком учествовала заједно са око 120 малишана из
Београда и околине, узраста
до 14 година, у ревијалном
такмичарском делу манифестације. Вођама „Школице
пецања“ УСР „Тиса 130“ Санад је позив и учешће на овој
престижној манифестацији
изузетна част, признање за
досадашњи и подстицај за
будући рад.
Паралелно са овом великом и познатом манифестацијом, почела су
и лигашка такмичења за
младе риболовце из Санада. Наиме, истог дана, 27.
априла у време одржавања манифестације „Пловком против дроге“, почело
је такмичење „Екофиш“
суботичке лиге на Палићу,
где је своје умеће риболо-

на палићу

ва показало петоро деце из УСР
„Тиса 130“. У помало отежаним
условима и борби са ветром, малишани су се трудили да покажу
своје умеће које стичу на обукама
у удружењу.
У току су припреме деце за
такмичење у „Јо пајташ“ лиги
које ће се у мају одржати у Бечеју
и „Екофиш“ лиги на Златици у
Падеју.
Д.С.
издавач:
kiadó:
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– Право наступа на првенству Србије, где је наступило 69
клубова са укупно 809 каратиста, је имао 21 такмичар из нашег
клуба, према оствареним резултатима са првенства Војводине.
Такмичење се одвијало у свим узрасним категоријама, у катама
и борбама, а каратисти нашег клуба су отишли спремни у сваком погледу, што су потврдили резултатима на овом првенству,
– изјавио је Александар Муиџа, тренер чоканских каратиста. Он
додаје да су на првенству Србије наступили најбољи такмичари
из свих региона, те је конкуренција била велика, тако да је за
освајање медаље стварно требало бити одлично припремљен
и пружити максимум.
– Наш клуб је укупно освојио 16 медаља, од тога 8 златних,
4 сребрне и 4 бронзане и тако у генералном пласману клубова
заузео 3. место, што је за нас и наш клуб до сада највећи успех.
У свима категоријама смо имаПровере у Шапцу и Бачу
ли шампионе, што у катама или
У априлу месецу смо имали
борбама, Марко Бакхит, Емилија
и два контролна такмичења
Чонић, Стефан Чонић, ... Затим
у Шапцу и Бачу који су нам
у конкуренцији пионира, кадета,
послужили као одлична проа посебно желим да нагласим
вера за државно првенство,
да су Давид Буђи, Ализ Кадар и
где смо такође постигли заВиктор Кобрехел у конкуренципажене резултате – рекао је
ји сениора и млађих сениора, у
тренер чоканских каратиста
борбама, сви освајачи златних
Александар Муиџа.
медаља. Ово још више даје на
значају и квалитету нашег клуба, што смо и потврдили и оправдали уложени труд и квалитет и одлично презентовали Чоку, наравно, на победничком постољу – задовољан је Александар Муиџа.
Н. Колунџија
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