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Нове асфалтне путеве у укупној ду-
жини од око два километра, до почетка 
зиме добиће улица Жарка Зрењанина у 
Падеју и три улице у Санаду, неасфалти-
рани део улице Маршала Тита, Арсенија 
Чарнојевића и Вука Караџића. Средства 
за њихову изградњу у износу од 31,8 ми-
лиона динара обезбедила је општина 
Чока из локалног буџета. 

– У питању је једна од четири најве-
ће инвестиције за које је из општинског 
буџета ове године издвојено укупно 100 
милиона динара – изјавио је председник 
општине Чока Ференц Балаж, који је са 
помоћником Тибором Олај и замеником 
председника Зораном Јованов обишао 
радилишта у Падеју и Санаду. – У току је 
реализација Пројекта појачано одржава-
ње коловоза у улицама Жарка Зрењани-
на у Падеју у дужини од око 1.400 мета-
ра. То значи да ће уместо старог колово-
за препуног ударних рупа које су доводи-
ле у опасност све учеснике у саобраћају, 
ова улица добити савремен асфалтни 
коловоз – објашњава председник Балаж. 

Шеф радилишта у Падеју Бојан Ми-
тровић каже да је у питању изградња 
новог пута, која подразумева радове на 
проширењу постојећег коловоза, поста-
вљањем ивичњака са обе стране, наси-
пању слоја туцаником и асфалтирању 
пута. Радове изводе радници Компаније 
„Војпут“ а.д. из Суботице. 

– Уместо пропалог пута, улица ће до-
бити савремени коловоз ширине 3,8 ме-
тара, а са ивичњацима, она ће износити 
око 4,20 метра, уместо досадашњег про-
палог који је био ширине 3,5 метара са 
ивичњацима. Радови ће бити окончани 
за 44 дана од дана када смо уведени у 
посао, после спроведене јавне набавке 
– изјавио је дипломирани грађевински 
инжењер Бојан Митровић.

Истовремено „Војпут“ изводи радове 
и у Санаду, где ће три улице први пут 
добити асфалтни коловоз. То је део ули-
це Маршала Тита, Арсенија Чарнојеви-
ћа и Вука Караџића, укупне дужине око 
450 метара. У њима ће пут бити ширине 
3 метра – рекао је председник Савета 
Месне заједнице Санад, Небојша Вукче-
вић. Радови су у току и биће окончани 
пре зиме. 

– Оно што свему даје посебан значај, 
јесте чињеница да су за ове радове као и 
још три велике инвестиције, реконструк-
ција водоводне мреже у Чоки, санација 

зграде Општине Чока и изградња пута у 
Јазову, средства обезбеђена у општин-
ском буџету – наглашава Ференц Балаж. 

– Једино је пројекат за радове на ко-
ловозу у Падеју финансиран из Канце-

ларије за развој недовољно 
развијених општина Владе 
Републике Србије – додао 
је Зоран Јованов. 

Мештани Падеја и Сана-
да радују се што ће коначно 
бити решен проблем сао-
браћајница у њиховим се-
лима. Пензионерка Загорка 
Никочев каже да блатња-
вом улицом у кишном пери-
оду нико није могао да про-
ђе, па тако ни возило Прве 
помоћи, када је требало да 
је однесе на операци-
ју срца у Сремску Ка-
меницу. 

– На рукама ме је 
син носио до чврстог 
пута, где је чекала 
Прва помоћ, а били 
су у питању минути 

да бих што пре стигла до болнице. 
Сада ће то бити другачије – захва-
љује бака Загорка председнику 
села и општине. 

Јулијана Балинт (84) из улице 
Вука Караџића се посебно радује 
што ће за живота дочекати да и 
крај њене куће прође асфалт. 

– Хвала што мислите и о нама 
најстаријима, јер ће нам живот 
сада бити лакши и лепши, када 
имамо пут – каже Јулиш нени, док 
госте дочекује ракијом.

Н. Колунџија

нови асфалтни путеви у падеју и Санаду
Започели радови на најзначајнијој 

овогодишњој инвестицији Локалне самоуправе

Új útburkolat Padén és Szanádon
A két kilométer hosszú utca aszfaltozására 

32 millió dinárt költött a község

Padén a falu központján is keresztülha-
ladó 1,4 kilométer hosszú Žarko Zrenjanin 
utca a közlekedés szempontjából az egyik 
legrosszabb állapotban volt. Az útburkolat 
teljesen tönkrement, és mély kátyúk nehe-
zítették a közlekedést, és keserítették meg 
a helybeliek életét napról napra. Az ön-
kormányzat a községi költségvetésből új-
raaszfaltoztatta ezt a padéi utcát, valamint 
Szanádon még három utcát (Tito marsall, 
Vuk Karadžić, Arsenije Čarnojević), ösz-
szesen mintegy fél kilométer hosszúságban 
végezték el az útburkolat felújítását. A be-
ruházás teljes költsége mintegy 32 millió 
dinárt tett ki, amit teljes egészében a közsé-
gi költségvetésből folyósítottak erre a célra. 
Balázs Ferenc polgármester munkatársai 

kíséretében Padén a munkálatok második 
hetében megtekintette az útfelújítást, hogy 
a helyszínen tájékozódjon a munkálatokról. 

– Az útburkolat felújítását pályázaton 
elnyerő Vojput dolgozóinak 44 nap áll a 
rendelkezésére, hogy elkészítsék az új út-
burkolatokat. Amennyiben az időjárás is 
kegyes lesz az útépítőkhöz, október végére 
befejezik a munkát Padén és Szanádon is. 

A legrosszabb volt a helyzet Padén, ahol 
a majd másfél kilométer hosszú utca he-
lyenként már járhatatlan volt a mély kátyúk 
és a bennük felhalmozódó csapadékvíz mi-
att. Az eredeti alapok megerősítésével az 
eddigi 3,5 méter széles útra két réteg aszfalt 
kerül, és az új útburkolat az útszegéllyel 
együtt meghaladja majd a négy métert. Te-

hát nem csak új, de szé-
lesebb is lesz az úttest, 
aminek köszönhetően 
zökkenőmentessé válik 
a forgalom az évek óta 
elhanyagolt állapotban 
lévő úttesten. 

A két településen fo-
lyó útfelújítás az egyik 
legnagyobb idei beru-
házásunk, mintegy 32 
millió dinárba kerül az 
összesen két kilométer 
hosszú utca újraaszfal-
tozása. A beruházáshoz 
szükséges pénzt teljes 
egészében a községi 
költségvetésből terem-
tettük elő – mondta a 
polgármester.

GJ

Постављање ивичњака на новом путу у улици Жарка Зрењанина      Padén a Vojput munkásai serényen dolgoznak az útfelújításon

Општински челници на радилишту у Санаду 
Szanádon a helyi közösség tanácselnöke kalauzolta

 a polgármestert és munkatársait

Јулијана Балинт дочекала да асфалт прође поред куће
Bálint Julianna háza előtt végre aszfaltút húzódik majd
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A falunak közösségi háza lesz
Átadták az Ifjúsági Otthont Egyházaskéren

Egyházaskéren október 11-én ünnepé-
lyes keretek között adták át rendeltetésének 
a teljesen felújított és berendezett Ifjúsági 
Otthont. A hosszú éveken át romos állapot-
ban lévő épület felújítása 7,8 millió dinárba 
került, amelyből a Tartományi Nagyberu-
házási Alap 2,1 millió dinárt biztosított, a 
többit pedig a községi költségvetés állta. 
Az otthon berendezésére még 800 000 di-
nárt költött fele-fele arányban a község és 
a tartományi oktatási titkárság, melynek 
titkára, Nyilas Mihály részt vett a megnyi-
tóünnepségen. 

– A munkálatok még 
2009-ben kezdődtek, de a 
pénzhiány miatt majdnem 
négy évet kellett várni a 
folytatásra, de idén sikerült 
befejezni a szép létesít-
ményt, mellyel a falubeli-
ek régi álma valósult meg. 
Minden ilyen beruházás 
segíti a közösség megma-
radását, még ha olyan kis 
faluról is van szó, mint 
Egyházaskér. Az Ifjúsági 
Otthon a falu minden pol-
gára előtt nyitva áll, legyen 
az idős vagy fiatal, szép új 
környezetben szervezhetik 
meg a közösségi programo-
kat, találkozókat, rendezvé-
nyeket – mondta többek között megnyitó 
beszédében Balázs Ferenc polgármester, 
aki Nikolity Csillával együtt a piros szalag 
átvágásával hivatalosan is átadta a létesít-
ményt a falu polgárainak.

Molnár Rózsa lelkipásztori kisegítő a 
megnyitó alkalmával tolmácsolta Bogdán 
József plébános (a falu első helyben lakó 
papjának) jókívánságait, az összetartásra 
és egymás megbecsülésére intő szavait, 
majd felszentelte és megáldotta az újjáva-
rázsolt otthont. 

Az új Ifjúsági Otthon avatóünnepségén 
jelen volt többek között Újhelyi Nándor, 
a törökkanizsai községi képviselő-testület 
elnöke, Predrag Mijić tartományi 
képviselő, Zoran Jovanov elnökhelyettes, 

az önkormányzat elöljárói, az oktatási 
intézmények vezetői és nagyszámú 
helybeli polgár, akik örömmel vették 
birtokba a teljesen felújított és berendezett 
Ifjúsági Otthont.                                   G. J. 
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коси кров и изоловани зидови 
за већу енергетску ефикасност

Завршена реконструкција зграде Oпштине Чока

Окончавањем послова по уговору из-
међу Општине Чока и „Максим градње“ 
д.о.о. из Суботице о „Изради косог крова 
и обнове фасаде на објектима „Б“ и „Ц“ 
зграде Oпштине Чока“, чија је вредност 
6,9 милиона динара, згради Општине 
Чока енергетска ефикасност повећана 
је за 30 процената. Поред знатне уштеде 
у енергентима, зграда својим изгледом 
сада краси овај део града. 

– Прва фаза реконструкције која је 
урађена прошле године обухватила је 

средишњи део зграде, 
док је сада окончан 
исти посао и на објек-
ту „Б“ који обухвата 
Центар за социјални 
рад општине Чока и 
објекат „Ц“ где су сала 
и просторије стоноте-
ниског клуба. Радови 
су обухватили поди-
зање косог крова, што 
је било неопходно, јер 
је равни кров проки-
шњавао и угрожавао 
цео спрат, изнад целе 
зграде, затим термо 
изолацију свих споља-
шњих зидова и фар-
бање фасаде, а целу 
инвестицију у износу 

од 15 милиона динара, сносила је Ло-
кална самоуправа. Уз замену дотрајалих 
прозора на згради, која је раније урађена, 
оствариће се знaчајнa уштеда енергена-
та, како у зимском периоду за грејање, 
тако и лети за расхлађивање просторија, 
- изјавио је председник општине Ференц 
Балаж. Он додаје да овим послови нису 
завршени и да ће се у наредном периоду 
уредити дворишни простор и зелена по-
вршина испред зграде општине.

Н. Колунџија

Зграда Општине Чока - Објекат „Б“- Центар за социјални рад
A községháza B részlege – a Szociális Központ

предат омладински дом у Врбици

У Врбици је 11. октобра свечано предат на коришћење потпуно обновљен и уре-
ђен Омладински дом. Већ дуги низ година је оронула зграда чекала на реновирање 
које је износило 7,8 милиона динара. Од тога је Фонд за капитална улагања АПВ 

обезбедио 2,1 милион, а остало је финансирано 
из општинског буџета. Трошкове од 800 000 дина-
ра за уређење дома су пропорционално сносили 
општина и Покрајински секретаријат за образова-
ње. Свечаној примопредаји Дома је присуствовао 
Михаљ Њилаш, секретар Покрајинског секретари-
јата за образовање, управу и националне зајед-
нице.

– Радови су започети још 2009. године, али се 
због недостатка средстава чекало са наставком. 
Ове године нам је успело да дом завршимо и 
остваримо давни сан мештана. Инвестиције ове 
врсте помажу опстанак заједнице и у случају ма-
лог села као што је Врбица. Омладински дом је 
отворен свим грађанима, без обзира на узраст, те 
су сада ту и могућности за организовање програ-
ма, сусрета и приредби, – рекао је између осталог 
градоначелник Ференц Балаж, у свом поздравном 
говору. Заједно са Чилом Николић пресекао је цр-
вену траку и званично предао дом мештанима.

Духовна помоћница жупника Рожа Молнар 
је поводом отварања тумачио речи жупника 
Јожеф Богдана и мештане позвао на јединство 
и међусобно поштовање. Затим је осветио нови 
дом. Од позваних гостију су се на отварање 
новог Омладинског дома одазвали Нандор 
Ујхељи, председник скупштине Новог Кнежевца, 
Предраг Мијић, покрајински посланик, Зоран 
Јованов, заменик председника и остале угледне 
личности из Локалне самоуправе и руководиоци 
образовних установа. Грађани Врбице, који су 
дошли у великом броју, су са великом радошћу 
преузели нов Омладински дом.                         Ј.Г.

Ђаци из Црне баре ускоро 
у својој обновљеној школи

Ђаци истуреног одељења Основне школе „Јо-
ван Поповић“ у Црној Бари, од почетка ове школ-
ске године, наставу похађају у матичној школи у 
Чоки, јер је инспекција забранила да се настава 
одвија у школској згради која није безбедна за 
ђаке и њихове наставнике. „Душебрижници“ су 
ово протумачили као гашење школе у овом селу, 
али да то није тако, види се по радницима „Мак-
сим градње“ из Суботице, који приводе крају адап-
тацију оронуле школске зграде. 

– Чим је добијен ин-
спекцијски налог да се 
зграда затвори, снимили 
смо стање зидова и тава-
нице, који су били заиста 
у лошем стању, урађен је 
пројекат санирања зграде, 
расписана јавна набавка и 
изабран најповољнији из-
вођач. Радови који коштају 
око 3 милиона динара биће 
плаћени из буџета општине 
Чока, а очекујем да ђаци до 
краја октобра поново седну 
у клупе своје обновљене 
и безбедне школе – каже 
председник општине Чока, 
Ференц Балаж.

Н. Колунџија

A feketetói diákok hamarosan 
visszatérhetnek felújított iskolájukba

A Jovan Popović Általános Iskola feketetói kihelyezett tagozatá-
nak diákjai az idei iskolaév kezdetétől a csókai központi iskolában 
tanulnak, mert a felügyelőség megtiltotta a feketetói iskolaépületben 
való oktatói munkát, mivel az sem a tanulók sem tanáraik számára 
nem volt biztonságos. Egyesek ezt úgy tolmácsolták, hogy a falu-
ban megszűnt az iskola. Ez azonban nem így van, amit a szabadkai 
Maksim gradnja munkásai is bizonyítanak, akik a romos iskolaépület 
felújítási munkálatainak végéhez közelednek.

– Ahogy megkaptuk a felügyelőség rendeletét az épület bezárá-
sáról, lefényképeztük a falak 
és a padlás állapotát, melyek 
valóban siralmas állapotot 
mutattak, majd elkészült az 
épület szanálási terve, kiírtuk 
a közbeszerzést és kiválasz-
tottuk a legkedvezőbb ajánlat-
tevőt. A kb. 3 millió dinárba 
kerülő munkálatokat Csóka 
község költségvetéséből fe-
dezzük és elvárásaink szerint 
a diákok október végéig bir-
tokba vehetik a felújított és 
biztonságos iskolaépületet – 
mondja Balázs Ferenc, Csóka 
község elnöke.  

 N. Kolundžija

Радови на санирању школске зграде у Црној Бари
A feketetói iskolaépület szanálási munkálatai

Ferde tető és hőszigetelt falak 
a jobb energiahatékonyság érdekében

Befejeződött a csókai községháza felújítása
A szabadkai Maksim 

gradnja Kft. befejezte a csó-
kai községháza B és C rész-
legének felújítási munkálata-
it. Ferde tető került az épü-
letrészekre, és felújították a 
homlokzatot. Az elvégzett 
munka értéke 6,9 millió di-
nár. E javítások eredménye-
ként a községháza energiaha-
tékonysága 30%-kal nőtt. De 
az épület nemcsak energiata-
karékos, hanem szép is lett.

Tavaly a felújítások első 
fázisában az épület közép-
ső része készült el, most a 
B rész, ahol a Szociális Központ van, és a 
C rész, az asztalitenisz klub épülete újult 
meg. A lapos tetőt, amelyik beázott, ferdé-
re cserélték, hőszigetelték a külső falakat, 
befestették a homlokzatot. A községháza 
teljes felújítása 15 millió dinárba került, a 
költségeket a helyi önkormányzat viselte.

– Mivel korábban kicseréltük a tönkre-
ment ablakokat, így a téli fűtéskor és a nyári 
hűtéskor is jelentős mennyiségű energiát ta-
karítunk meg – mondta Balázs Ferenc köz-
ségi elnök. Hozzátette, hogy hátra van még 
az udvar és a zöldterületek rendbetétele.

N. Kolundžija

A C részleg – az asztalitenisz klub épülete
Објекат „Ц“ Сала и просторије стонотениског клуба

Balázs Ferenc és Nikolity Csilla a szalag átvágásával 
hivatalosan is átadta az Ifjúsági Otthont

Ференц Балаж и Чила Николић свечаним пресецањем 
траке предају Омладински дом

Духовна помоћница жупника Рожа Молнар осветио дом
Molnár Rózsa lelkipásztori kisegítő felszentelte és megáldotta az otthont
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У току радови на чишћењу и 
одржавању атмосферских канала
Јавни радови на одржавању уличних и кишних канала на територији 

целе општине Чока, који су започети 28. августа, увелико су у току. Радови 
ће трајати три месеца, а ангажовано је 49 лица преко Националне службе 
за запошљавање. За спровођење овог пројекта задужено је Удружење гра-
ђана МОБА, док је ЈП Дирекција за изградњу општине Чока задужена за 
контролу рада на терену, организацију и учешће у техничком смислу што 
подразумева обезбеђивање свега што буде било потребно за обављање 
ових послова. Директор Дирек-
ције за изградњу Борис Илић 
каже да радови напредују по 
плану. „Надамо се да ће нас 
време и даље послужити и да 
ћемо успети да завршимо пла-
ниране радове до 28. новембра 
за када је предвиђен заврше-
так пројекта“, поручује Илић. 
Према његовим речима већина 
грађана задовољна је обавље-
ним радовима, док има и оних 
који се жале на канале због по-
тешкоћа при кошењу и уређењу 
улице, али, како каже Илић, ови 
радови ће умногоме допринети 
бољем функционисању канала 
и заштити објеката од поплава.             

И. Кертес

обележавање хоризонталне 
сигнализације

ЈП Дирекција за изградњу Општине Чока спровела је крајем ав-
густа обнову хоризонталне сигнализације на локалним путевима и 
уличним саобраћајницама у свим насељима наше општине.

Ови радови представљају део редовног одржавања путева на 
територији наше општине, изузевши државне путеве. Они подразу-

мевају обележавање 
белих линија и пе-
шачких прелаза. Ди-
ректор Дирекције за 
изградњу Борис Илић 
каже да ће крајем ок-
тобра бити урађена и 
замена и допуна вер-
тикалне сигнализаци-
је односно саобраћај-
них знакова у нашој 
општини.

И. Кертес

Az útburkolati jelek 
felújítása

Csóka község Építkezési Igazgatósága 
KV augusztus végén, a község minden 
lakott településén, a helyi jellegű utakon, 
valamint az utcai közlekedési útvonala-
kon felújította az útburkolati jeleket.

Ezek a munkálatok községünk te-
rületén az utak rendszeres karbantar-
tásának részét képezik, kivéve az ál-
lami utakat. Ez az útelválasztó fehér 
vonalak és a gyalogos átkelők megje-
lölését jelenti. Az Építkezési Igazga-
tóság igazgatója, Boris Ilić elmondta 
még, hogy október végén el fogják 
végezni a közúti jelzőtáblák illetve a 
közlekedési jelek cseréjét és pótlását 
is a község egész területén.  

Kertész I.

одржана XX седница 
Скупштине општине чока

XX седница Скупштине 
Oпштине Чока одржана 
је у четвртак, 2. октобра 
у малој сали Општине 
Чока. Након усвајања 
записника са претходне 
седнице СО, усвојен је 
Предлог Одлуке о начину 
и условима регресирања 
трошкова боравка деце 
у ПУ „Радост“ Чока који 
је одборницима предста-
вила шефица одсека за 
општу управу и друштве-
не делатности Марија 
Палатинуш. Она је том 
приликом објаснила да 
се према овој одлуци прецизирају начин и 
услови стицања права на регресирања тро-
шкова боравка деце у предшколској устано-
ви и прецизирано је да општина Чока сноси 
трошкове регресирања до пуног износа, као 
и да ће за треће и свако наредно дете ро-
дитељи плаћати 75% од укупне економске 
цене. Социјално угрожени (корисници соци-
јалне помоћи) ће услуге плаћати 50%, док ће 
самохрани родитељи плаћати 75% од пуне 
цене. Родитељи који у овој установи имају 
двоје деце ће за једно дете плаћати пун из-
нос, док ће за друго плаћати 75%.

Потом је изгласано и Решење о давању 
сагласности на Одлуку о изменама и допуна-
ма Програма пословања ЈКП Чока за 2014. 
годину које је представила директорица ЈКП 
Ибојка Оноди. Ову Одлуку је прво усвојио 
Надзорни одбор ЈКП Чока крајем августа ове 

године и односи се на мање измене у одре-
ђеним поглављима Програма пословања 
овог предузећа.

На седници је такође изгласана и Одлука 
о давању сагласности на упис права својине 
у корист ЈКП Чока. Одборницима су ову тачку 
детаљније појаснили општински јавни право-
бранилац Карољ Месарош и директорица 
ЈКП Чока. Наиме, овом одлуком усвојен је 
захтев ЈКП Чока ради добијања сагласности 
за упис права својине на непокретностима 
над којима је до сада имала право коришће-
ња, а које су уписане код Службе за катастар 
непокретности. Овај захтев је поднет у скла-
ду са Законом о јавној својини. На листи не-
покретности у овом захтеву налазиле су се 
катастарске парцеле које годинама за своје 
пословање користи ЈКП Чока.  

 И. Кертес

Megtartották Csóka község képviselő-testületének 
XX. ülését

Október 2-án, csütörtökön Csóka község 
kistermében megtartották Csóka község kép-
viselő-testületének XX. ülését. A képviselő-
testület előző ülésén készült jegyzőkönyv elfo-
gadása után elfogadásra került a csókai Öröm 
I.E.I.-ben a gyermekek tartózkodási költségei 
támogatásának módjáról és feltételeiről szóló 
határozat javaslat, melyet az általános igazga-
tási és társadalmi tevékenységek ügyosztályá-
nak főnöknője, Palatinus Marija ismertetett. 
Ennek kapcsán elmondta, hogy a határozatban 
részletesen leírják, mik a feltételei és milyen 
módon valósítható meg ebben az iskoláskor 
előtti intézményben a gyermekek tartózkodási 
költségeinek támogatására vonatkozó jog. E 
határozat alapján a szülők a harmadik és min-
den következő gyermek után a teljes gazdasági 
ár 75%-át fizetik, míg a fennmaradt összeget a 
község téríti meg. A szociálisan veszélyeztetet-
tek (szociális segélyben részesülők) a szolgál-
tatás árának 50%-át, míg a gyermeket egyedül 
nevelő szülők a teljes ár 75%-át fizetik. Azok a 
szülők, kiknek ebben az intézményben van két 
gyermekük, egy gyermek után a teljes össze-
get, míg a második gyermek után annak 75%-
át fizetik.

Ezután kiszavazták Csóka KKV 2014-es évi 
ügyviteli tervének módosításáról és kiegészítésé-
ről szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzést, 
melyet a KKV igazgatónője, Ónodi Ibolyka is-
mertetett. Ezt a határozatot ez év augusztusának 
végén először a Csóka KKV felügyelő bizottsá-
ga fogadta el, és e vállalat 2014-es évi ügyviteli 
tervének egyes fejezeteiben kisebb módosításo-
kat tartalmaz.

Az ülésen megvitatásra került, és szintén ki-
szavazták Csóka KKV javára a tulajdonjog be-
írására vonatkozó jóváhagyás adásáról szóló 
határozatot. E napirendi ponttal kapcsolatban a 
tanácsnokoknak részletes magyarázatot adott 
Mészáros Károly, községi vagyonjogi ügyész, 
valamint a KKV igazgatónője. E határozattal el-
fogadták Csóka KKV kérését, mely szerint jóvá-
hagyást kér a tulajdonjog beírására azokra az in-
gatlanokra, melyekre eddig használati joga volt, 
és az Ingatlan-nyilvántartó Szolgálatnál be van 
jegyezve. A kérvényt A köztulajdonról szóló tör-
vénnyel összhangban nyújtották be. A tulajdon 
beírásra vonatkozó kérvényben olyan ingatlanok 
szerepeltek, melyek azokon a kataszteri parcellá-
kon helyezkednek el, melyeket a KKV évek óta 
ügyvitelének folytatásához használ.       Kertész I.

чисте се атмосферски 
канали

Прочишћавањем и продубљивањем канала 
за одвод атмосферских вода започети су јавни 
радови и у Јазову.

Преко Грађанског удружења „Моба“ и радног 
програма, на јавне радове од краја августа до 
краја новембра у трајању од три месеца, запо-
слена су четири радника. Они би за то време 
требали да заврше прочишћавање и продубљи-
вање канала у Школској улици.

Падавине су у улици вечито представљале 
проблем, нарочито због запуштених канала за 
одвод кишнице испред напуштених кућа. Вода 
се, као и ове године, услед обилних падавина 
разлива свуда. Радници упослени на јавним ра-
довима, који би овај проблем требали да реше 
за неколико месеци, су Андор Пири, Сенеш Де-
неш, Сокол Жолт и Борђошки Виктор. Ток радо-
ва, који иначе сасвим добро напредују, ометају 
учестале падавине.                                Урбан Чила

Tisztítják a csatornákat
Hódegyházán is megkezdődött a közmunka, a hangsúlyt a vízelvezető kaná-

lisok tisztítására és mélyítésére fektetik. 
A munkaprogramon keresztül négy közmunkást alkalmaztak. Három hónap 

alatt, vagyis augusztus végétől november végéig kell befejezni az Iskola utca 
kanálisainak kiásását, tisztítását. 

Az utcában mindig is nagy problémának számított a sok esővíz. Az üres há-
zak miatt a vizes árkok el vannak hanyagolva. Idén a nagy mennyiségű csapadék 

miatt a víz nem tudott elfolyni. 
A közmunkások Piri Andor, 
Szenes Dénes, Szokol Zsolt és 
Borgyoski Viktor ezt a prob-
lémát oldják meg, amire pár 
hónap áll a rendelkezésükre. A 
munkálatok menetét hátráltatja 
a gyakori esőzés, de mindezek 
mellett elmondhatjuk, hogy a 
munkások jól haladnak a mun-
kával.                       Urbán Csilla

A csapadékelvezető árkok tisztítási és 
karbantartási munkálatait végzik

Csóka község egész területén nagy lendülettel folynak az utcai csapadékelve-
zető árkok karbantartásával kapcsolatos közmunkák, melyeket augusztus 28-án 
kezdtek meg. A munkálatok három hónapig fognak tartani, melyre a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül 49 személyt alkalmaznak. E projektum 
megvalósítására a MOBA Polgárok Egyesületét bízták meg, míg Csóka köz-
ség Építkezési Igazgatósága KV-ot a terepen végzett munkák ellenőrzésével 
és megszervezésével, valamint e munkálatok elvégzéséhez szükséges műszaki 
felszerelés biztosításával bízták meg. Boris Ilić, az Építkezési Igazgatóság igaz-
gatója elmondta, hogy a munka a terv szerint halad. 

– Reméljük, hogy az időjárás továbbra is nekünk fog kedvezni, és a projek-
tum befejezésére előlátott határidőre, november 28-ára sikerül befejeznünk a 
munkálatokat.

Elmondása szerint a polgárok többsége elégedett az elvégzett munkákkal, de 
vannak olyanok is, akik panaszkodnak, mert az árkok miatt nehezebb lesz az 
utca rendezése és a fűnyírás. Azonban az igazgató megjegyezte, hogy e munkák 
nagyban hozzá fognak járulni az árkok funkciójának megvalósulásához, és a 
polgárok épületeit megvédik az árvizektől.                                              Kertész I.
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Iskola kihelyezett tagozata Hódegyházán
két felújított tanteremmel bővült

Iskolanapot ünnepeltek szeptember 19-én a 
Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskolában,amelyet 
nem véletlenül,az anyaiskola kihelyezett tago-
zatán Hódegyházán tartottak meg. A rendez-
vény a délelőtti órákban kezdődött új tantermek 

átadásával és képtárlattal. Dr. Német László 
nagybecskereki püspök úr közvetítésével, és 
egy németországi projekt segítségével új kül-
sőt kapott az a két terem, ahol a helybeli diákok 
napi szinten több órát töltenek el. Már több éve 
Japán, Lengyelország, Magyarország, 
Románia belgrádi nagykövetségei, a 
Tartományi Oktatási Titkárság és Csó-
ka község önkormányzata istápolja a 
Dr. Tihomir Ostojić tanintézményt. 
Köszönet illeti őket is, hogy mellettünk 
állnak, hogy tesznek azért, hogy a mai 
napon itt egy felújított intézmény előtt 
állhatunk –mondta az intézmény veze-
tője Cicmil Antonije. Az iskolaigazga-
tója köszöntötte az egybegyűlt rangos 
vendégeket a rendezvény elején. A 
hódegyházi iskola közel 40 tanulóval működik 
és hosszú múltra tekint vissza − mondta. Ten-
gerhez hasonlítanám iskolánkat, amelyet folyók 
táplálnak. Folyókhoz hasonlítanám a többi in-
tézményt, amelyek együttműködnek velünk, 
naggyá és szebbé teszik azt. Az igazgató úr be-
szédében kifejtette, hogy büszke az intézmény 
tanulóira és az általuk elért eredményekre. Egy-
ben megköszönte dr. Német László püspökúrnak 
az önzetlen segítséget, amelyet az intézmény 
felújítására fordított. A rendezvényt jelenlétével 
ünnepélyessé és szebbé tette a lengyel nagykö-
vet, Pavel Sokolovski, Nyilas Mihály Tartomá-
nyi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közös-
ségi titkára, Dr. Németh László nagybecskere-
ki püspök, a Magyar Nemzeti Tanács nevében 

Zsoldos Ferenc alelnök, a Magyar Összefogás 
listavezetője Hajnal Jenő, Csóka község polgár-
mestere Balázs Ferenc, Csóka község polgár-
mester helyettese Zoran Jovanov. A köszöntő 
beszéd után a képtárlatot Radomir Brkušanin 

festő és Vas Sarolta tanárnő nyitotta 
meg. A képtárlat a nyár utolsó hetében 
megrendezésre kerülő gyermek-rajz-
tábor munkáinak eredménye, amely 
szintén a Dr. Tihomir Ostojić iskolában 
kerül megszervezésre minden évben, 
immár 10. alkalommal. A tábor fő té-
mája a textil volt. A gyermekek a nyár 
összes mosolyát és élményét igyekez-
tek a papírra varázsolni különböző kép-
zőművészeti technikákkal, amelynek 
gyümölcse itt látható. Vanja Miladinov, 
tiszaszentmiklósi tanuló origami szob-

rai pedig még különlegessebbé tették a kiállítást 
− hallhattuk Vas Sarolta tanárnőtől. Hajnal Jenő, 
a Magyar Összefogás listavezetője néhány szó 
erejéig köszöntötte az egybegyűlteket és hang-
súlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács célja 

lesz a jövőben, hogy az ilyen példás iskolákat és 
közösségeket ne csak elismerje, hanem éltesse 
is. Zsoldos Ferenc, az MNT alelnöke tündér-
kerthez hasonlította a hódegyházi iskolát, amely 
példaértékű lehet más vajdasági iskoláknak. Ide 
a tanulók nemcsak tanulni járnak. Ez az iskola 
egy játszóhely, egy tudástár és hihetetlenül ott-
honos. Dr. Németh László püspök és Antonije 
Cicmil, az iskola igazgatója átvágta a szalagot, 
amellyel hivatalosan is átadták a felújított osztá-
lyokat. A tantermek átadása után a helybeli Szent 
Erzsébet rómaikatolikus parókiára szállította a 
vendégeket a lovasfogat. Az ünnepi műsorban 
magyar,szerb és lengyel előadások ötvözete volt 
látható színes kavalkád formájában. A műsor 
végén táncházba csalogatták a jelenlévő kedves 

közönséget a szerve-
zők. Ünnepi agapéval 
zárult az iskolanap a 
hódegyházi vadász-
egyesület épületében. 
A szervezők köszönet-
tel tartoznak minden 
jó indulatú hódegyházi 
és tiszaszentmiklósi 
lakosnak, akik részvé-
telükkel, segítségükkel 
színvonalasabbá tették 
a rendezvényt.

Dienes Brigitta

билтен
полаже рачун

грађанима
Пету годину за редом Савет Месне 

заједнице Чока, једном годишње из-
даје „Информативни билтен Месне 
заједнице Чока“ у коме обавештава 
грађане о коришћењу средстава ме-
сног самодоприноса и активностима 
у раду Савета. 

– Ово је наша обавеза која про-
истиче из Статута, да презентује-
мо коришћење средстава из месног 
самодоприноса – каже 
председник Савета МЗ 
Чока, Јожеф Морајко. Он 
додаје да је као и прет-
ходних година издавање 
двојезичног „Билтена“ 
писаног на српском и ма-
ђарском језику помогао 
Покрајински секретаријат 
за образовање, управу 
и националне заједнице 
АП Војводине. Тираж је 
1.500 примерака и свако 
домаћинство у Чоки га 
бесплатно добија. 

– У њему je исказано 
извршење Плана прихо-
да и расхода Месне за-
једнице Чока у 2013. го-
дини и краћи извештаји о 
активностима свих кори-
сника месног самодопри-
носа. Напомињем да је то статутарна 
обавеза свих месних заједница, али 
да је многе не упражњавају – говори 
Јожеф Морајко док прелистава најно-
вији број „Билтена“.         

Н. Колунџија

A helyi közösség
tanácsának
beszámolója

A  helyi közösség tanácsa immár 
ötödik éve minden évben egyszer 
kiadja Csóka helyi közösség közlö-
nyét, amelyben beszámolnak a ta-
nács tevékenységéről és a helyi járu-
lékból befolyt pénz felhasználásáról.

– Alapszabályzatból eredő kötele-
zettségünk, hogy beszámoljunk a pol-

gároknak a helyi járulék 
eszközeinek felhasználá-
sáról – mondta Morajkó 
József, a helyi közösség 
tanácsának elnöke. 

– A közlönyből a pol-
gárok a 2013. évi bevé-
teli és kiadási terveinek 
megvalósításáról, vala-
mint a helyi járulék fel-
használóinak tevékeny-
ségéről értesülhetnek. 
Egyébként a polgárok 
tájékoztatása minden 
helyi közösségben kö-
telező lenne, de ezt sok 
helyen nem teszik meg.

A közlöny kétnyelvű, 
kiadását a Tartományi 

Oktatási, Közigazgatási és Nemze-
ti Kisebbségi Titkárság támogatta. 
1500 példányban adták ki, minden 
csókai háztartás ingyen megkapja.

N. Kolundžija

изградња пешачке стазе у падеју
Део улице Маршала Тита у Падеју, код Јерског канала, до недавно је био 

непроходан, што је представљало проблем за децу која иду у школу, а живе 
у улицама Бајин Саве, Бранка Радичевића и Маршала Тита. Месна зајед-
ница Падеј уз помоћ Дирекције за изградњу општине Чока започела је прву 
фазу санирања овог дела пешачке стазе.

До недавно је високо растиње блокирало пролаз на овом делу стазе, 
а како канал није био ограђен није било безбедно пролазити туда. – Од 
када је отворен мост, нас мучи овај проблем, пошто је сада фреквенци-
ја пролаза много већа, има 
више тешких камиона, тако 
да смо решили да у сарад-
њи са Дирекцијом урадимо 
пешачку стазу, – објаснила је 
председница Савета МЗ Па-
деј Стана Ђембер.

Како су радови већ запо-
чети, већи део растиња раш-
чишћен је на поменутој пар-
цели, а пропуст на Јерском 
каналу, који се улива у Зла-
тицу пролазећи преко улице 
Браће Симића је прочишћен. 
– Канал ће бити скроз прочи-
шћен како би вода из рекултивисаног Јера могла да отиче. Избетонираћемо 
пешачку стазу и поставићемо ограду на том каналу како би деца несметано 
могла да пролазе, јер заслужују да имају безбедан пролаз до школе, – ре-
кла је председница Савета МЗ Падеј.

Како Стана Ђембер објашњава план је да се уради идејно решење за 
изградњу пешачке стазе дуж Јерског канала, као и изградња дрвеног моста 
на прелазу канала. – То је нека слика коју бисмо желели да видимо за пар 
година и да искористимо тај простор, који је сада џунгла. Доста људи из 
Падеја шета и Падеј има леп географски положај и штета је не искористити 
природне географске ствари које постоје, а запуштене су већ годинама, – 
закључила је она.                                                                                     Д. Грбин

Járdaépítés Padén
Padén a Tito marsall utca egy része, a Jér-csatorna közelében, eddig járhatatlan 

volt. Ez megnehezítette az iskolába menést azoknak a gyerekeknek, akik a Bajin 
Sava, a Branko Radičević és a Tito marsall utcában élnek. A helyi közösség a csó-
kai Építkezési Igazgatóság Közvállalat segítségével megkezdte a járda felújítását.

A járdát benövő magas növényzet akadályozta a továbbhaladást, és mivel a 
csatorna mellett nincs kerítés, veszélyes is volt erre közlekedni.

– Azóta, hogy megépült az új híd, a faluban jelentősen megnőtt a forgalom, sok 
nehéz tehergépkocsi közlekedik, ez veszélyezteti a közúton haladó gyalogosokat. 
Ezért az építkezési igazgatósággal közösen eldöntöttük, hogy rendbe tesszük a 
gyalogjárdát – mondta a helyi közösség tanácsának elnöke, Gyömbér Stana.

A munkálatok folynak vannak, az említett növényzetet kiirtották, a Jér-
csatorna átfolyóit kitisztították.

– A csatornát teljes hosszában kitisztítjuk, hogy a víz akadálytalanul folyjon 
el az Arankáig. Kibetonozzuk a járdát, kerítést állítunk fel a csatorna mentén, így 
a gyerekek biztonságosan juthatnak el az iskoláig – mondta az elnök asszony.

Gyömbér Stana elmondta, hogy terveikben szerepel egy járda építése végig a 
Jér- csatorna mentén és egy fahídé a csatorna felett. 

– Padé egyes részei nagyon elhanyagoltak, dzsungelre hasonlítanak. A falu 
földrajzilag szép vidéken fekszik, ezt az adottságot ki kellene használnunk – 
mondta Gyömbér Stana.                                                                          D. Grbin

пресецање траке у oсновној школи у Јазову
Истурено одељење у Јазову Основне школе „Др Тихомир Остојић“ из 

Остојићева добило две реновиране учионице
Дан школе „Др Тихомир Остојић“, 19. сеп-

тембар, није случајно прослављен у исту-
реном одељењу у Јазову. Увеличан је про-
славом, примопредајом нових учионица и 
изложбом ликовних радова. Директор школе 
Антоније Цицмил је поздравио све присутне 
госте и захвалио се донаторима и спонзори-
ма који већ више година помажу ову школу. 
Упоредио је школу са морем у које се уливају 
реке, а реке је упоредио са осталим установа-
ма уз чију помоћ море расте и постаје лепше. 
Посебно се захвалио бискупу банатском др 
Немет Ласлу за несебично залагање и помоћ 
у реализацији реновирања школе. Програму 
су присуствовали и пољски амбасадор Павел 
Соколовски, покрајински секретар за образо-
вање, управу и националне заједнице Михаљ 
Њилаш, потпредседник Националног саве-
та Мађара Ференц Жолдош, носилац листе 

„Magyar Összefogás“ Јене Хајнал, председ-
ник општине Чока Ференц Балаж и заменик 
председника Зоран Јованов. Након поздрав-
ног говора отворена је изложба радова ли-
ковне колоније која се ове године одржала 
по десети пут у овој школи. Главна тема ко-
лоније је био текстил. Изложбу су отворили 
сликар Радомир Бркушанин и наставница 
Шаролта Ваш. Директор школе Антоније 
Цицмил и бискуп банатски др Немет Ласло 
су пресекли траку и свечано предали учио-
нице на коришћење. Уследили су програми 
на мађарском, српском и пољском језику 
у просторијама Римокатоличке парохије. 
Организатори се захваљују свим станов-
ницима Јазова и Остојићева који су својим 
учешћем и својом помоћи допринели реали-
зацији ове приредбе.

Бригита Диенеш

Јожеф Морајко 
са најновијим бројем

 билтена
Morajkó József 

a közlöny a legújabb 
számával
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обележени Дани села у остојићеву
Остојићевчани су тродневним програмом од петка, 

19. септембра до недеље, 21. септембра обележили 
овогодишње дане села. Разноврстан културни, спорт-
ски и забавни програм започео је приредбом коју су 

организовали чланови остојићевчанских културно-у-
метничких друштава „Др Тихомир Остојић“, „Висла“ 
и Мађарског културног круга Остојићево. Приредбу 
је отворио председник МЗ Остојићево Јосип Чешљар 
који је поздравио све присутне, а посебно многоброј-
ну децу чланове ових друштава која су обогатила 
овај програм. Први су на бину у Дому 
омладине изашли чланови „Висле“, 
након њих наступио је Мађарски кул-
турни круг, а потом и чланови КУД „Др 
Тихомир Остојић“.

Суботу су обележиле спортске и 
кулинарске манифестације. Дан је за-
почео такмичењем у кувању јунећег 
гулаша и првенственом утакмицом 
Треће рукометне лиге „Банат“ коју су 
одиграле рукометашице РК „Слога“ и 
ЖРК „Младост“ из Опова. „Слога“, на-
жалост, није успела да победи госте у 
овој утакмици у којој је крајњи резул-
тат био 16:22.

Са рукометног терена публика је полако прешла у 
центар села где се већ увелико кувао гулаш. Пре про-
глашења победника у кувању, уследило је надметање 
у надвлачењу канапа, а потом и у обарању руку. У 
борби за треће место у надвлачењу међу мушкарци-
ма, представници ЈКП Чока победили су екипу „Зрно“, 
док је у борби за прво место „Остојићево“ победило 
представнике Полицијске управе Чока. У женској кон-
куренцији су чланице ПУ „Радост“ победиле екипу из 

Мађарског култур-
ног круга у борби за 
треће место, док су 
прво место освоји-
ле чланице КУД „Др 
Тихомир Остојић“ 
победивши у финалу 
екипу „Сосе“.

Такмичење у оба-
рању руку које сваке 

године привлачи све више заинтересованих, освојио 
је Андрија Шалбот из Остојићева, који је прошле годи-
не освојио друго место. Представнице нежнијег пола 
изразиле су жељу да се и оне ове године такмиче у 

обарању руку, а као најјача из овог надметања 
изашла је Моника Крак из Остојићева.

Представници екипе „Зрно“ успели су да, у 
конкуренцији од око 25 екипа, освоје прво место 
за најукуснији јунећи гулаш. Друго место припа-
ло је Удружењу жена „Орхидеја“ Остојићево, док 
је треће место освојила 
екипа КУД „Др Тихомир 
Остојић“.

Након што је завр-
шен програм у центру, 
уследила је фудбал-
ска утакмица у којој су 
у оквиру шестог кола 
ПФЛ Суботица дома-
ћини били фудбалери 
„Слоге“, а у госте им је 

дошао ФК „Бајша“ из Бајше. 
Ова утакмица завршена је ре-
зултатом 1:0 за „Слогу“. Гол за 
домаћине постигао је Јовица 
Вишњић. У вечерњим сатима организована је и журка у 
Дому омладине где је улаз био бесплатан.

„Врло сам задовољан организацијом још једне про-
славе Дана села, у суботу је било око 300 посетилаца, а 
такође смо приредили и свечани ручак за око 60 гости-
ју“, изјавио је председник МЗ Остојићево 
Јосип Чешљар и додао: „Драго ми је да 
нас је време добро послужило и што је 
био приметан одзив младих људи, што 
на спортским и културним манифеста-
цијама, тако и на журци коју смо органи-
зовали за нашу и омладину из околних 
места жељну оваквих догађаја“.

У недељу су се у Остојићеву у 
Општинској лиги за пионире састали 
„Слогини“ пионири и ФК „Хоргош 1911“. 
Чланови стонотениског клуба такође су 
у недељу одиграли неколико ревијалних 
мечева чиме је и завршен тродневни 
програм обележавања Дана села.

И. Кертес

Falunapot ünnepeltek 
Tiszaszentmiklóson

A tiszaszentmiklósiak három napon át tartó rendezvény-
nyel, szeptember 19-étől 21-éig ünnepelték a falu napját, vál-
tozatos művelődési-, sport- és szórakoztató programokkal. 
Az ünnepségsorozatot a helyi közösség elnöke, Josip Češljar 
nyitotta meg. 

Pénteken a tiszaszentmiklósi művelődési egyesületek mu-
tatkoztak be, a Dr. Tihomir Ostojić ME, a Wisla ME és a 

Magyar Kultúrkör. 
A szombat a sport és a kulináris 

élvezetek napja volt. Délelőtt a kézi-
labdázó lányok bajnoki mérkőzésen 
16:22-re kikaptak az opovói Mladost 
csapatától. 

Közben a falu központjában már 
kezdetét vette a borjúpörköltfőző ver-
seny. Amíg a bográcsokban rotyogott 
a finom étel, addig a kötélhúzók és a 
szkanderezők összecsapásain izgulhat-
tak a nézők. Kötélhúzásban a férfiak-
nál az Ostojićevo nyert, második lett a 
csókai Rendőrállomás, harmadik pedig 

a Csóka Kommunális Közvállalat csapata. A nők mezőnyében 
nyert a Dr. Tihomir Ostojić ME, második lett a Sose, harmadik 
pedig az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény együttese.   

A szkanderezők között a tiszaszentmiklósi Andrija Šalbot, 
a nők versenyében pedig a szintén tiszaszentmiklósi Monika 
Krak bizonyult a legerősebbnek.

A legízletesebb borjúpörköltet 25 csapat versenyében a 
Zrno szakácsai főzték, második lett az Orchidea Nőegylet, 
harmadik pedig a Dr. Tihomir Ostojić ME.

Délután a Sloga labdarúgói bajnoki mérkőzésen fogadták 
a Bajsa csapatát, és Jovica Višnjić góljával 1:0-ra nyertek.

Este az Ifjúsági Otthonban zenés mulatságot rendeztek.
Vasárnap a községi pionír liga keretében a Sloga csapata 

a Horgos 1911-gyel mérte össze erejét. A nap folyamán az 
asztaliteniszezők bemutató mérkőzésekkel szórakoztatták a 
közönséget.

A falunapi rendezvénysorozat, a jó időnek is köszönve, 
igen tömeges volt.                                                      Kertész I.

одржана пета по реду „кукурузијада“ у Црној бари

У Црној Бари, већ 5. годину заредом, пово-
дом Дана села, у организацији Културног дру-
штва „Црна Бара“ и Месне заједнице Црна Бара 
одржана је сеоска манифестација позната као 
„Кукурузијада“. Манифестација се састоји из 
такмичења у ручном брању кукуруза, сече туле-
ја, везивања у снопље и прављења купе, онако 
како су то некада радили наши стари. Иако су 
ове године киша и лоше време омели излазак 

пријављених екипа на 
парцелу на којој је так-
мичење требало да се 
одржи, то није спречило 
организаторе и учеснике 
манифестације да овај 
дан обележе и проведу 
на други начин. Наиме, у 
пратњи музике, учесници 
„Кукурузијаде“ прошета-
ли су сеоским улицама 
и учествовали у играма 
које су биле организоване 
на терену иза сале Месне 
заједнице. Након што су 
учесницима подељене 
награде, дружење је на-
стављено уз добру музи-
ку и свечани ручак.

Треба напомену-
ти да је сваке годи-
не манифестација 
све бројнија, екипе 

се пријављују из свих делова Војвoдине, 
а ове године их се пријавило чак 17. 
„Кукурузијада“ је постала традиционална 
манифестација и организатори без лажне 
скромности сматрају да се по масовности 
и доброј забави полако приближава мно-
го већим културно-забавним догађајима у 
нашој земљи.

Ардала Т.

Feketetón megtartották 
a sorrendben ötödik Kukoricamóvát

Feketetón a falunap alkalmából a Feketetó Művelődési Egyesület 
és a feketetói helyi közösség már öt éve sorozatosan megszervezi az 
ismert falusi rendezvényt, a Kukoricamóvát. A rendezvény kézi ku-
koricatörésből, szárvágásból, kévekötésből és kúprakásból áll, aho-
gyan azt a régi öregek tették. Habár ebben az évben az eső és a rossz 
időjárás nem tette lehetővé a benevezett csapatok kivonulását a par-
cellára, melyen a kukoricatörő-versenyt tartották volna meg, ez nem 
akadályozta meg a szervezőket és a rendezvény résztvevőit, hogy ezt 
a napot megfelelően megünnepeljék és vidáman töltsék el az időt. A 
Kukoricamóva résztvevői zenei kísérettel körbesétáltak a falu utcáin 
és a helyi közösség mögötti területen megszervezett táncmulatság-
ban is részt vettek. Miután a résztvevőknek kiosztották a díjakat, a 
barátkozás folytatódott a jó zene és az ünnepi ebéd mellett.

Meg kell még említenünk, hogy ez a rendezvény évről évre mind 
tömegesebb, a csapatok egész Vajdaság területéről jelentkeznek, és 

az idén is 17 csapat neve-
zett be. A Kukoricamóva 
hagyományossá vált, és a 
szervezők nem kis büsz-
keséggel és elégedettség-
gel mondják el, hogy a tö-
megességet és szórakozta-
tást tekintve megközelítik 
a sokkal nagyobb kultu-
rális, szórakoztató esemé-
nyeket az országban.

Ardala T.

КУД „Др Тихомир Остојић“ 
Dr. Tihomir Ostojić Művelődési Egyesület

Мађарски културни круг
Magyar Kultúrkör

A kötélhúzás győztesei 
Победници такмичења у надвлачењу канапаОбарање руку        Szkander

КУД Висла
Wisla Művelődési Egyesület
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Вртић „Мала сирена“ Санад

Радна акција родитеља и васпитача
Породица је прва средина у којој 

дете добија подстицаје за развој, сти-
че прва сазнања о себи и на основу 
поступака и порука најважнијих одра-
слих особа гради доживљај себе, дру-
гих и света. Своја веровања и вредно-
сти породица уграђује у васпитну фи-
лозофију и стилове подизања деце. У 
савременој предшколској педагогији 
васпитно-образовна институција се не 
схвата као место потпуно одвојено од 
породичног живота.

Предшколско васпитање и обра-
зовање јесте наставак породичног 
васпитања и због тога је отворено за 
родитеље, њихове потребе, идеје, 
утицаје, укључивање и учешће. Њихово укљу-
чивање треба да буде добровољно, активно и 
да почива на разумевању улоге која им се нуди 
у установи. Сарадња с породицом треба да се 
гради на темељу партнерског односа у којем 
ће се неговати поверење и комуникација, уз 
обострану размену информација и сазнања. 
Успех сарадње са родитељима највише зависи 
од способности васпитача да комуницирају са 
њима, придобију њихово поверење и постигну 
узајамно разумевање.

У вртићу „Мала сирена“ у Санаду сарадња и 
партнерство родитеља и васпитача овога пута 
остварило се кроз радну акцију фарбања дво-
ришних справа за децу. Наиме, средства и по-
требан материјал за израду металних конструк-
ција донирали су АД „Санад“ и ПУ „Радост“, док 
је функционалне справе израдио Иван Ненадов 
из Санада. Последње летње дане у септембру 
родитељи и васпитачи искористили су за зајед-
ничку акцију и завршно фарбање дворишних 
реквизита за игру деце.                                    Д.С.

октобар 2014.6

нове залихе смећа на „поништеној“ депонији у падеју
Након што су грађани позитивно одговорили у ан-

кетама спроведеним у јулу месецу, поводом донације 
Месној заједници Падеј за комунално уређење села, 
резултати уложених донација већ су видљиви. До сада 
је разгурано смеће на постојећој де-
понији, постављена је капија на ула-
зу, а планирана је и изградња зида 
како би била скроз обезбеђена.

Такође, очишћено је и више од 
километар дивље депоније код но-
вог бунара, а у те сврхе уложено је 
150.000 динара. – Приликом чишће-
ња те депоније и угинуло ждребе 
је извађено. Било је мучно, топло, 

људи су радили напорно и све смо лепо очистили. Ме-
ђутим, и даље има оних који тамо бацају отпад, што 
је ван наше контроле. Следећег месеца ћемо сигурно 
поставити видео надзор на бунар, – рекла је председ-

ница Савета МЗ Падеј 
Стана Ђембер.

Гомиле смећа већ су 
видне на недавно „по-
ништеној“ дивљој де-
понији, иако је постоје-
ћа, ограђена депонија 
недалеко одатле. Да 
ли је навика, необаве-
штеност или недовољ-
на развијеност свести 

људи о овом проблему разлог и даљег бацања 
смећа на датом месту остаје нејасно. Приликом 
фотографисања ове дивље депоније за потребе 
текста наишли смо на грађанина Падеја, који је 
позамашну количину смећа гурао ка тамо. На пи-
тање зашто носи на дивљу депонију, објашњавао 
је како ће ићи што даље не би ли га бацио.

Месна заједница Падеј сваког 15. и 16. у ме-
сецу организовано уређује село и односи смеће 
на депонију. Грађани, такође, имају могућност 
да сваког четвртка и петка сами изнесу отпад, а 
довољно је да се јаве Месној заједници како би 
откључали депонију – под-
сетила је Стана Ђембер. – 
Само заједнички можемо да 
победимо и превазиђемо то 
да се смеће не растура тамо 
где не треба. Крајњи циљ је 
да се тотално пониште све 
дивље депоније и остала 
нам је једна на јазовачком 
путу, а већ од пролећа ћемо 
кренути и њу да рашчишћа-
вамо, – истакла је она.

Д. Грбин

Рекордан род индустријске паприке
Сезона брања за-

чинске паприке на њи-
вама северног Баната 
и Бачке је при крају 
иако су је ометале че-
сте падавине. Хиља-
де берача, од којих су 
многи узели годишње 
одморе како би поро-
дични буџет, уз скром-
не зараде које оства-
рују код послодаваца, 
допунили допунском 
зарадом чија је сатни-
ца 140 до 150 динара, 
излазе у рано јутро у 
поља, а посао завр-
шавају поподне, како 
би паприка истог дана 
стигла до прерађивача у Хоргошу, Новом Кнежевцу или Мартоношу. Најве-
ћи произвођачи зачинске паприке у земљи са севера Баната и Бачке, под 
овом биљном културом имају више стотина хектара, а како говоре, повољ-
не временске прилике током лета утицале су да приноси буду као у најбо-
љим годинама, па достижу и преко 10 тона по катастарском јутру. 

– То уз откупну цену од 35,65 динара доноси солидну зараду, а оно што 
произвођаче и прерађиваче посебно радује јесте да честе кише нису ума-
њиле квалитет. Паприка је потпуно здрава, јарко црвена и крупна, па обе-
ћава и квалитетан финални производ, млевену зачинску паприку, – каже 
Роберт Цара, произвођач из Чоке.                                                 Н. Колунџија

Rekordtermés ipari paprikából
Észak-Bánát és Bácska szántóföldjein a végéhez köze-

ledik a fűszerpaprika szedése, habár ezt a gyakori esőzé-
sek nagyban akadályozták. Több ezer paprikaszedő dol-
gozott a földeken, akik közül sokan évi szabadságot vet-
tek ki, hogy a munkaadók által fizetett szerény keresetet 
kiegészítsék, és ezzel pótolják a családi költségvetést. Az 
óránként 140–150 dináros bérért a hajnali órákban mentek 
a földekre, ahol késő délutánig szedték a paprikát, hogy az 
még ugyanazon a napon eljusson a horgosi, tötökkanizsai 
és martonosi feldolgozókhoz. 

Az országban a legnagyobb paprikatermelők Bánát és 
Bácska északi részén tevékenykednek, és ezzel a növény-
nyel több száz hektár földterületet vetettek be. Elmondá-
suk szerint a csapadékos nyár kedvezett a paprikának, és 
ennek eredményeképp a legjobb évekhez viszonyítható 
termés született, amely kataszteri holdanként eléri a 10 
tonnán felüli hozamot. 

– A 35,65 dináros felvásárlási ár mellett ez szolid jö-
vedelmet jelent. A feldolgozók és a termelők örömére a 
gyakori esőzés nem csökkentette a termés minőségét. A 
paprika teljesen egészséges, nagy és élénkpiros színű, így 
minőséges késztermékre, őrölt fűszerpaprikára számítha-
tunk – mondja Cára Róbert csókai termelő.                                                                         

N. Kolundžija

Звончићи у емисији „Хајде са мном у обданиште“ 
представили живот на селу

Екипа емисије „Хајде са мном у обданиште“, 
која се емитује на првом програму Радио-те-
левизије Војводине посетила је васпитачице и 
децу вртића „Звончић“ у Остојићеву, како би за-
једно снимили једну епизоду.

Најмлађи становници Остојићева повели су 
телевизијску екипу у кућу Драгана Малуцковог, 
који има фарму разних животиња, како би сво-
јим другарима широм Војводине представили 
живот на селу и шта све имамо овде. Деца су, у 
почетку помало стидљивим гласом, представи-
ли краве, свиње, коње, овце, пилиће, кокошке, 
како се хране, шта дају човеку. Уз аниматора и 
водитеља емисије Бранимира Росића певали су 
песме о домаћим животињама и на забаван на-
чин другу децу научили о начину живота на селу.

Емисија „Хајде са мном у обданиште“ емиту-
је се већ седам година, а васпитачица вртића 
„Звончић“ Бисерка Будовалчев сматра да поја-
вљивање у њој пуно значи за вртић. – Ја већ 30 
година радим као васпитач овде и деца још нису 
имала прилику да се представе на овај начин. 
Захвалила бих домаћину Драгану Малуцков што 
је имао стрпљења, што нас је примио и што је 
препознао и он сам да треба да се чује за наше Остојиће-
во и наше мале Звончиће, – рекла је васпитачица.

Како аниматор, водитељ и композитор Бранимир Росић 
објашњава циљ емисије је да дружећи се са другарима 
заједно откривају неке нове истине и да кроз забаву уче 
о новим темама. – Ова емисија је једна од ретких где смо 
целу емисију провели ван вртића. Били смо на фарми, 
упознали нове животиње и то, на пример, неким другари-

ма са села дође као обично, али ови наши другари, који 
живе по градовима, свакако воле да завире, јер они су 
велики радозналци, тако да мислим да ће бити јако инте-
ресантно, – објаснио је Росић.

Емисија „Хајде са мном у обданиште“ емитује се на пр-
вом програму Радио-телевизије Војводине суботом у 10:00 
часова, а реприза на другом програму РТВ-а суботом у 
16:00 часова и средом у 9:00 часова.                        Д. Грбин

Звончићи
A Csengettyű apróságai

Берачи паприке у чоканском атару
Paprikaszedők a csókai határban

Гомиле смећа, поново
Ismét egyre több a szemét

Továbbra is lerakják a szemetet 
a padéi felszámolt telepen

Júliusban a padéiak megszavazták, hogy anyagilag támogatják a 
helyi közösséget a falu és környezete rendbetétele céljából. Ennek az 
akciónak látható eredményei vannak, rendezik a hivatalos szemétle-
rakót, kaput állítottak a bejárathoz, tervbe vették fallal körülzárni az 
egész területet. Megtisztítottak több kilométer hosszúságú illegális 
szemétlarakót az új kút környékén, erre 150 000 dinárt költöttek. 

– Nehéz munka volt, az emberek keményen dolgoztak, így sikerült 
megtisztítani ezt a területet. Most azt tapasztaljuk, hogy továbbra is 
vannak olyanok, akik ott rakják le a szemetet. A jövő hónapban video-
megfigyelőt telepítünk a kútra, hogy ellenőrizni tudjuk ezt a környéket 
– mondta a helyi közösség tanácsának elnöke, Gyömbér Stana.

A felszámolt telepre is egyre több szemetet raknak le, pedig a ren-
dezett telep a közelben van. Nem tudni, hogy megszokásból, tudatlan-
ságból vagy felelőtlenségből teszik-e ezt az emberek.

Padén minden hónap 15-én és 16-án szervezett szemétgyűjtés és 
-kihordás van. Ezenkívül a polgárok minden csütörtökön és pénteken 
maguk is kivihetik a hulladékot, csak értesíteniük kell a helyi közösség 
illetékeseit, hogy kizárják a telep kapuját.

– Csak közös erővel tudjuk megoldani ezt a problémát. Célunk, hogy 
véglegesen felszámoljunk minden illegális szemétlerakót. Egy maradt 
még, a Hódegyháza felé vezető úton, azt a területet tavaszra tisztítjuk 
majd meg – mondta az elnök asszony.                                              D.Grbin



A Csengettyű óvodásai 
a Gyere velem napközibe! című műsorban

Az újvidéki RTV forgatócsoportja a Gyere velem napközibe! című so-
rozatuk egyik adását a tiszaszentmiklósi Csengettyű óvodásaival készí-
tette. Az apróságok a falusi életet mutatták be, ezért a televíziós stábbal 
felkeresték Dragan Maluckovot, aki sokféle háziállatot nevel. A gyere-
kek sorra mutatták be az állatokat, elmondták, hogy az emberek miért 
tartják ezeket, és hogy miként kell őket gondozni, etetni. A műsorvezető-
vel, Branimir Rosićtyal háziállatokról szóló dalokat énekeltek.

Biserka Budovalčev nevelőnő elmondta, hogy örültek a televíziós 
szereplés lehetőségének, és köszönetet mondott az őket vendégül látó 
gazdának.

Branimir Rosić szerint ez a műsor azoknak a gyerekeknek lesz igazán 
érdekes, akik nagyvárosban élnek, és soha nem találkoznak ezekkel az 
állatokkal.

A Gyere velem napközibe! című műsort az RTV 1 szombaton 10 
órai kezdettel sugározza, az ismétlés az RTV 2-n szombaton 16 órától 
és szerdán 9 órától látható.                                                          D. Grbin
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Вртић на почетку школске године
Сарадња вртића са друштвеном средином је врло важан 

аспект васпитно-образовног рада у предшколским устано-
вама. Она подразумева сарадњу са локалном заједницом и 
упознавање начина живљења са окружењем. Ту спадају по-
сете локалним установама, позоришту, биоскопу, изложбама, 
школама, фабрикама и сл. Од значаја су шетње и екскурзије 
које деци на очигледан начин приближавају свет природе и 
изграђују културу очувања средине и природе.

Ове године је септембар био богат оваквим програмима. 
Јазово је посетила васпитачица Енике Месарош из Мола са 
луткарском представом „Зека и вук“. Остојићево је 20. септем-
бра, поводом Дана села, организовало такмичење у кувању 
овчијег паприкаша, у оквиру којег је група вртића „Csengettyü” 
организовала дечији програм, цртање по лицу, балоне, кола-
че, надвлачење конопца, украшавање шатора и штанда, за 
шта су освојили прво место.

Полицијска станица у Чоки, у свом годишњем плану рада 
има предвиђене посете дечијим установама у којима одржа-
вају предавања о саобраћајним прописима и опасностима 
које вребају непридржавањем истих. Даниел Нађ, саобраћај-
ни полицајац је посетио вртић „Дуга“ и одржао овакво преда-
вање. Посебан доживљај за децу је био полицијски ауто и сирена. 
Даниел Нађ је нагласио да су у Чоки ретке саобраћајне несреће са 
дечијим жртвама, али ипак ће слична предавања одржати у свим 
насељима општине.

У септембру се у Градској библиотеци у 
Чоки организовао програм „Из заоставшти-
не наших предака“ посвећен народним при-
поветкама. Библиотекарке Дијана Јолић и 
Ноеми Хорват су причале деци приче, а 30. 
септембра је отворена изложба дечијих цр-
тежа у холу позоришне сале, као и изложба 
ликовних радова.

Бранкица Благојевић Влах, зубарка Дома 
здравља у Чоки је посетила такође вртић и 
прегледала деци зубе. Ватрогасци су посети-
ли децу вртића у Санаду. Ватрогасна станица 
у Чоки је такође угостила децу са васпитачи-
цама Јасмином Попов и Отилиом Агоштон, 
где су им чика ватрогасци Роберт Каса и Зол-
тан Фодор указали на опасности и понашање 
у случају пожара.                                          А.О.

Tartalmas évkezdés az óvodában

A társadalmi környezettel való együttműködés 
szerves és fontos részét képezi az óvodában törté-
nő oktató-nevelői munkának. A gyerekek sokoldalú 
fejlődése szempontjából fontos és elengedhetetlen, 

hogy megismerjék közvet-
len környezetüket otthonu-
kon és az óvodán kívül is. 
Ez előfeltétele annak, hogy 
később szerves részei le-
hessenek azoknak. 

A társadalmi környe-
zettel való együttműködés 
magába foglalja séták, lá-
togatások szervezését köz-
vetlen környezetünkben 
lévő intézményekbe, pl. 
színház-, mozi-, könyvtár-, 
kiállítás-, iskola-, gyárláto-
gatás stb. A gyerekeknek a 
tanév folyamán alkalmuk 
nyílik megismerkedni ér-
dekes foglalkozásokkal. 

Sokszor óvodánkba 
látogatnak el bemutat-
kozni bizonyos közin-
tézmények dolgozói, 
költők, zenészek és 
más érdekes foglalko-
zású személyek. 

Különös fontosság-
gal bírnak a séták és 
kirándulások is, mert 
ezek közelebb viszik a 
gyerekeket a természet 
világához, és hozzájá-
rulnak a kicsik környe-
zetvédelmi kultúrájá-
nak kialakulásához. 

Szeptember hónap gazdag volt ilyen jellegű 
programokban intézményünk minden óvodájában. 

Hódegyháza – Mészáros Enikő moholi óvónő 
rendszeresen látogatja községünk óvodáit bábelő-
adásaival. A hódegyházi Ha-
lacska óvoda óvónői a szülők 
belelegyezésével évente több 
alkalommal is meghívják óvo-
dájukba Enikő vándorszínhá-
zát, ami mindig színvonalas 
és örömteli élményt nyújt a 
gyerekeknek. Szeptember 18-
án A nyúl meg a farkas című 
bábjátékot tekinthették meg a 
gyerekek. 

Tiszaszentmiklós – 
Szeptember 20-án a falu-
nap alkalmából birkapörkölt 
főző versenyt szerveztek 
Tiszaszentmiklóson. A bene-
vezett csoportok között jelen 
volt a helyi Csengettyű óvoda csapata is, kik a főzés 
mellett gyermekprogramot is szerveztek az odaláto-
gató gyerekeknek. Arcfestéssel, kifestőkkel várták a 
legkisebbeket, lufit is kaptak, valamint almával és 
finom süteménnyel kínálták őket. A falunapi prog-
ramok között szerepelt néhány versenyjáték is. A 
Csengettyű óvoda csapata az előkelő harmadik he-
lyezést érte el kötélhúzásban, és amire a legbüsz-
kébbek, hogy az ő sátruk nyerte el a legszebben be-
rendezett/feldíszített stand címet. 

Csóka – A csókai rendőrállomás évi tervében 
szerepel, hogy időnként meglátogatják a gyermek-
intézményeket és megismertetik a gyerekekkel a rá-

juk vonatkozó helyes közlekedési szabályokat, va-
lamint felhívják figyelmüket a szabályok betartása 
elkerülésekor előforduló veszélyekre. A Szivárvány 
óvodában Nagy Dániel közlekedési rendőr tartott 
részletes előadást szeptember 30-án a 3-tól 6,5 éves 
gyerekeknek az óvodáskorú gyerekek helyes köz-
lekedéséről gyalogosan és járműben, a közlekedést 
irányító szemaforról, a közlekedési rendőr egyen-
ruhájáról stb. A gyerekek nagy érdeklődéssel hall-
gatták a rendőr bácsi bemutatkozását. A legnagyobb 
örömet az okozta számukra, amikor az óvoda ud-
varán beszállhattak, szirénázhattak a rendőrautóban. 
Nagy Dániel rendőr elmondta, hogy Csóka község 
területén szerencsére igen ritka a gyermekbaleset. 
Terveik szerint októberben ellátogatnak a község 
minden településének óvodájába. 

2005-től ünneplik szeptember 30-án – Bene-
dek Elek születésnapján – a magyar népmese nap-
ját. Célja e jeles nap megünneplésének a népmesék 
fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség tovább-
hagyományozása. Szeptember hónap folyamán Őse-
ink kincses tarisznyája program keretében a csókai 
Városi Könyvtár vendégül látta a magyar ajkú kis, 
középső, nagy és végzős csoportos óvodásokat, ahol 

Horvát Noémi könyvtáros néni (a fenti képen) egy-
egy népmesével ajándékozta meg a kis hallgatókat, 
kik viszonzásul meseillusztrációt készítettek az el-
hangzottakról.

Szeptember 30-án ünnepélyes keretek között 
nyitották meg a Művelődési Ház előcsarnokában a 
gyermekrajz-kiállítást. A csoportok egyik délelőtt 
szervezetten is meglátogatták a képzőművészeti 
munkáikból álló tárlatot. 

Popov Jasmina óvónő végzős csoportjával 
szintén ellátogatott a könyvtárba, ahol Dijana Jolić 
könyvtárosnővel a barátság erejéről beszélgettek, 
meséltek, és végül barátság karkötőt készítettek 
a gyerekek. Jó alkalom volt ez ismét a mesés- és 
képeskönyvek népszerűsítésére is, amelyet a 
gyerekek igen nagy szeretettel lapozgattak minden 
csoportban. 

A csókai Egészségház fogorvosa, Brankica 
Blagojević Vlah látogatta meg a bölcsődés és óvo-
dáskorú gyerekeket Csókán, és ellenőrizte fogaik 
épségét, valamint felhívta a figyelmet a fogápolás 
fontosságára, és az óvoda egészségügyi nővérével 
megbeszélték a további együttműködés tervezetét 

erre a tanévre.
Csóka, Szanád – A csó-

kai tűzoltó állomás dolgozói 
régi barátai az óvodásoknak. 
Szanádon meglátogatták az 
óvodásokat és kisiskoláso-
kat, és szemléltették mun-
kaeszközeiket és a tűzoltás 
technikáját. 

Csókán Popov Jasmina 
és Ágoston Ottilia végzős 
csoportosai látogatást 
tettek a Tűzoltó Otthonban, 
ahol Kasza Róbert és 
Fodor Zoltán tűzoltók igen 
részletes és a gyerekek 
érdeklődését teljes 

mértékben lekötő bemutatkozással várták őket. 
A gyerekek figyelmét felhívták a tűz veszélyeire, 
bemutatták tűzoltáskor és ügyeletkor viselendő 
egyenruháikat és felszereléseiket, a tűzoltó autó 
részeit, a régi, ma már muzeális értékű tűzoltó kocsit, 
amelyet egykoron még lovak húztak. A tűz estén 
betartandó viselkedési szabályokat is ecsetelték 
a gyerekeknek. Elmondták, hogy munkakörükbe 
nem csak a tűzoltás, hanem veszélyhelyzetben 
életmentés is tartozik. A bemutatkozás végén 
bekapcsolták a tűzoltó autó tetején lévő vízágyút, 
amely igazi érdekességnek számított a gyerekek 
körében.                                                                  Á.O.

Екипа вртића из Остојићева на Данима села
A tiszaszentmiklósi óvoda csapata a falunapon

A csókai végzős csoportosok a tűzoltókkal
Слика са чика ватрогасцима

Деца вртића у Јазову 
на луткарској представи

A hódegyházi óvoda végzősei 
Mészáros Enikővel és a bábokkal

Слика са чика полицајцем                                  Csoportkép a közlekedési rendőrrel

A póni bemutatása
Представљање понија



            чоканска хроника   —   csókai krónika

У нову школску годину једна од најо-
премљенијих Основних школа „Јован По-
повић“ у Чоки, са својим истуреним оде-
љењима у Црној Бари и Санаду, уписала 
је 422 ученика од првог до осмог разреда, 
што је мање за два одељења у односу на 
прошлу, коју је завршило 460 ученика. 

– Ове године уписана су свега три пр-
вака у Црној Бари, а пет у Санаду, који 
похађају наставу на српском језику у ком-
бинованим одељењима. 
У матичној школи у Чоки 
у први разред уписано 
је 11 ученика на наставу 
на српском и 10 ученика 
који слушају часове на 
мађарском језику – каже 
директорка Јулијана 
Багдал, додајући да је 
број првака ове године 

дупло мањи него пре две године. Подјед-
нако је све мањи број оних који наставу 
прате на српском или мађарском језику. 
У Врбици, селу у коме живи мађарски жи-
ваљ или у Црној Бари, где је скоро пола 
становника ове националности, није упи-
сан ни један ђак мађарске национално-
сти, а у Чоки би број првака који слушају 
наставу на српском језику био мањи да 
нису уписана два ђака Кинеза. 

– У питању су дечак и девој-
чица брачног пара из Кине, ро-
ђених у Новом Саду, који имају 
своју радњу у Чоки, где и живе. 
Дечак Внагxин Ји, одмах је до-
био име Саша, како га 
ословљавају другари, 
док је девојчици у ма-
тичне књиге уписано 
име Милица Вангxиа Ји 
– каже њихова учите-
љица Невенка Вуловић, 
професорка разредне 
наставе. – Деца се лепо 
слажу, са лакоћом уче, 
а математика им најви-
ше лежи – додаје учите-
љица Нена.

Н. Колунџија

октобар 2014.8

ПУ „Радост“ Чока

како сазнати више
Игра је основно средство кроз које 

деца уче и сазнају, те је као такво неи-
зоставни део рада са децом. Док сазнају 
деца развијају своје психичке, интелекту-
алне, емоционалне, друштвене и морал-
не способности. Како бисмо игру и сазна-
ње деце проширили и усавршавали, неи-
зоставни сегмент је сарадња са друштве-
ном средином и локалном заједницом.

Током септембра месеца одржана су 
два едукативна предавања деци Основ-
не школе „Јован Поповић“ у Санаду, као 
и најмлађима у вртићу „Мала сирена“ од 
стране Ватрогасно-спасилачке јединице 
Чока и саобраћајаца Полицијске испо-
ставе Чока.

У циљу едукације деце, а пре свега 
безбедности деце у саобраћају, најмла-
ђе у вртићу посетио је саобраћајац Нађ. 
Деца су овим путем упозната са прави-
лима саобраћаја, најважнијим знакови-
ма и семафором, опремом и возилом 

саобраћајца. Активно су се укључивала 
у разговор проширујући своја сазнања 
новим искуствима. Поред тога, малиша-
ни су се дружили и са ватрогасцима, где 
су имали прилику да виде ватрогасно во-
зило и ватрогасну опрему, да се упознају 
са циљем Ватрогасног удружења, а то је 
гашење и контролисање ватре и ватре-
них стихија, као и заштита и спасавање 
лица и имовине за време елементарних 
непогода и природних катастрофа. У 
разним земљама ватрогасци су разли-
чито организовани, али их карактерише 
заједничка воља за заштитом човека 

и његових добара од неконтролисаног 
дејства ватре. На овај начин деца су ин-
формисана о превентивној заштити од 
пожара и опасностима које могу изазва-
ти пожар, апаратима за гашење пожара, 
опреми за заштиту органа за дисање, 
као и правилној дојави пожара.

Д.С.

Ученици из падеја 
у Спомен-кући „Than“
Ученици 7. и 8. разреда Основне шко-

ле „Серво Михаљ“ из Падеја су у оквиру 
екскурзије посетили Спомен-кућу „Than“ у 
Бечеју и провели једно незаборавно попод-
не. Спомен-кућа „Than“ пружа незабораван 
доживљај не само деци, већ свим генера-
цијама научно-интерактивном изложбом 
која на атрактиван и забаван начин презен-
тује законе природе и различите појаве из 
области физике. 27 научно-интерактивних 
експоната, играчака су на располагању. На 
атрактиван начин, кроз игру презентују раз-
не појаве из области физике и природних 
појава. Неке од њих су писање у огледа-
лу, тајна Бермудског троугла, сурфовање 

куглицама, Питагора, 
Пируета, невидљи-
во физичко поље и 
сл. Радозналој деци, 
жељној експеримен-
тисања, ова екскур-
зија је била од вели-
ког значаја за боље 
спознавање чудесног 
света науке и физи-
ке. Током посете уче-
ници су погледали 
и изложбу ликовне 
уметности, која поред 

уметничких садржаја има и дидактичке 
елементе, локалну историју, општу истори-
ју, научне и културно-историјске аспекте. У 
дворишту се налазе кипови познатих ис-
траживача и уметника, као и статуе – са-
времена уметничка дела дизајнирана за 
отворени простор.                                  Н.Х.

Padéi iskolások
a Than Emlékházban

A Szervó Mihály Általános Iskola 7. és 8. 
osztályos tanulói Óbecsére kirándultak a Than 
Emlékházba, ahol egy élménydús délutánt töl-
töttek el. A Than Emlékház interaktív tudomá-
nyos kiállítása látványos, szórakoztató, közért-
hető és átélhető módon mutatja be a természet 
törvényeit, a fizika csodálatos és meghökkentő 
világát. Ezek nemcsak a gyerekeknek, hanem 
bármely korosztálynak feledhetetlen élményt 
nyújtanak. 27 tudományos interaktív játékot, 
eszközt próbálhattak ki, amelyek látványosan és 
játékosan mutatnak be különböző fizikai jelen-
ségeket és természeti törvényszerűségeket. Ezek 
közül néhány: a tükörírás, a bermuda-rejtély, a 
golyószörf, a pitagoras, a piru-
ett, a láthatatlan erőtér… 

A kísérletezni vágyó kí-
váncsi gyerekek számára 
olyan maradandó élményeket 
nyújtott ez a tanulmányi ki-
rándulás, amely hozzásegíti 
őket a természettudományok 
körében való eligazodásban. 
A látogatás során a Than Em-
lékház képzőművészeti kiállí-
tását is megtekintették, amely 
a művészeti értékek mellett 
didaktikai, helytörténeti, általános történelmi, 
tudomány- és kultúrtörténeti látnivalókat is 
tartalmaz. Az udvarban kialakított szoborpark-
ban kaptak helyet a neves kutatók és művészek 
mellszobrai, valamint a kortárs művészek sza-
badtéri alkotásai is.                                     H.N.

ноћ истраживача и у чоки
ове године ноћ истраживача организована је 26. септембра у Хемијско-

прехрамбеној средњој школи, где су сви заинтересовани могли да се на један 
забавнији и другачији начин упознају са науком.

Европска Ноћ истраживача одржава 
се сваке године широм Европе као дога-
ђај који се истовремено организује у чак 
300 градова последњег петка у септем-
бру. У Србији се одржава по пети пут, у 
Чоки први, али не и последњи пут. Сви 
програми овог догађаја су примамљиви, 
нови, атрактивни и не захтевају претход-
но уско стручно образовање.

У лабораторији чоканске средње шко-
ле приказани су хемијски експерименти 
који су се, захваљујући вољи и преда-
ности у раду, организовали уз помоћ 
професорке хемије бичкеи ержебет и 
њена два ученика: пастор Да-
нијела и коша арпада, ученика 
четрвртог и трећег разреда. По-
сетилаца је било пуно, највише 
ученика ОШ „Јован Поповић“, 
њихових родитеља, средњошко-
лаца и професора. Данијел и 
Арпад су на занимљив и забаван 
начин остварили интеракцију са 
присутнима објашњавајући им 
на који начин се изводе екпери-
менти као што су: „Хемијски вул-
кани“, „Слоновска паста за зубе“, 
„Дух из боце“, реакција натријума 
и калијума са водом, алуминију-
м-термит и други. Несвакидашње 
је било видети младе људе тако 
заинтересоване за сваки наред-
ни експеримент.

О идеји за реализацију Ноћи истра-
живача питала сам професорку Бичкеи 
Ержебет: „Ученици су прошле године 
присуствовали Ноћи истраживача у Сен-
ти и код њих се јавила жеља да се то ор-
ганизује и у нашој школи. На овај начин 
желели бисмо да млађи ученици заволе 
и да им се приближе природне науке. 
Јако сам задовољна како је испало све, 
експерименти су били успешни, ученици 
су се одлично снашли, а посебно се ра-
дујем што је било пуно деце, али и од-
раслих, који су показали интересовање.“

М.М.И.

Kutatók Éjszakája Csókán
Szeptember 26-án a Vegyészeti-élelmi-

szeripari Középiskolában megrendezték a 
Kutatók Éjszakáját, amikor az érdeklődők 
szórakoztató módon ismerkedhettek meg a 
tudományokkal.

A Kutatók Éjszakáját minden év szept-
ember utolsó péntekén rendezik meg Euró-
pa 300 városában. Szerbiában idén ötödik, 
Csókán pedig első alkalommal csatlakoz-
tak ehhez az akcióhoz. A rendezvény prog-
ramjai újszerűek, izgalmasak, szórakozta-
tóak, és nem igényelnek különösebb szak-
mai előtudást.

A középiskola laboratóriumában Bicskei 
Erzsébet kémiatanárnő vezetésével két 
diák, Pásztor Dániel és Kósa Árpád, 
kémiai kísérleteket mutatott be. A tanulók 
a „kémiai vulkán”, az „elefánt fogkrém”, a 

„szellem a palackból” elnevezésű érdekes 
kísérleteket, a nátrium és a kálium vízzel 
történő reakcióját, az alumínium-termit 
reakciót stb. mutatták be és magyarázták 
el nagy lelkesedéssel. A rendezvényre 
sokan voltak kíváncsiak, általános és 
középiskolás diákok és tanárok, valamint 
szülők és érdeklődők voltak jelen. 

– Néhány diákunk tavaly részt vett Zen-
tán a Kutatók Éjszakáján, az ő ötletük volt, 
hogy rendezzük ezt meg a mi iskolánkban 
is. A célunk az volt, hogy a fiatalabb tanu-
lókhoz közelebb hozzuk és megszerettes-
sük velük a természettudományokat. Elége-
dett vagyok, mert a kísérletek jól sikerültek, 
a tanulóim ügyesek voltak. Örülök, hogy 
ilyen nagy volt az érdeklődés – mondta 
Bicskei Erzsébet tanárnő.                   M.M.I.

Két kínai gyerek a csókai elsősök között
Milica és Saša Ji megnövelték az elsősök létszámát

A csókai Jovan Popović Általános 
Iskolába ebben az iskolaévben össze-
sen 422 tanuló iratkozott. Ez a létszám 
két osztálynyival kevesebb, mint az 
előző évben, amikor 460 diákja volt az 
iskolának. 

– Idén Feketetón 3, Szanádon 
5 szerb elsősünk van, ők kombinált 
tagozaton tanulnak. Csókán 11 szerb 
és 10 magyar gyerek iratkozott elsőbe 
– mondta Julijana Bagdal igazgatónő. 
Hozzátette, hogy a két évvel ezelőtti 
létszámhoz viszonyítva megfelező-
dött az elsősök száma.

A tanulók száma a szerb és ma-
gyar tagozatokon is egyaránt fogy. 
Egyházaskéren, ahol főleg magya-
rok élnek, és Feketetón, ahol a falu 
lakosságának fele magyar, idén 
egyetlen magyar elsős sincs. 

Csókán a szerb elsősök létszámát 
két kínai gyerek növelte meg. 

– A Csókán üzletet tartó kínai há-
zaspár két gyerekéről van szó, akik Új-
vidéken születtek. A fiú neve Vnaghin 
Ji, de a társai elnevezték Sašának, a 
kislány pedig Milica Vanghia Ji néven 
lett anyakönyvezve – mondta a tanító 
nénijük, Nevenka Vulović. A gyerekek 
könnyen beilleszkedtek, jól tanulnak, 
a matematika megy nekik a legjobban.

N. Kolundžija

Данијел Пастор изводи експеримент 
„Слоновска паста за зубе“

Pásztor Dániel az „elefánt fogkrém”-et mutatja be

Саша и Милица Ји 
спремни за школу

Saša és Milica
iskolába indul

Старија ћерка породице 
Ји, Ванга, која је у Ср-
бији већ 13 година, за-
вршила је више разреде 
основне школе такође у 
Чоки, а још се није опре-
делила да ли ће школо-
вање наставити у Србији 
или Кини.

У чоканској основној школи међу првацима 
двоје кинеза

Разред бројнији за Милицу и Сашу Ји

A Ji család idősebb lánya, Vanga, aki 
már 13 éve él Szerbiában, az általános 
iskola felső osztályaiba szintén Csókán 
járt. A leány még nem döntötte el, hogy 
tanulmányait Szerbiában vagy Kínában 
folytatja-e.
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Ритам екологије
У петак, 26. септембра 2014. године реализо-

ван је пројекат Ученичког парламента Хемијско
-прехрамбене средње школе у чоки, под нази-
вом „Recycle drum”, који се спроводи уз подршку 
Ресурс центра за Севернобанатски округ чији је 
представник независна омладинска организаци-
ја „аctive’’ у оквиру програма „Млади су закон“, а 
финансира га Министарство омладине и спорта 
Републике Србије.

Захваљујући Културно-образовном центру, са ко-
јим је остварена добра сарадња, читав догађај де-
шавао се у дворишту ове установе. Садржаје едука-
тивног кампа изнела је Јелена комљеновић, коор-
динатор Ученичког парламента, која је нагласила да 
већ трећу годину за редом средња школа организује 
програме који промовишу омладински активизам, 
мултикултуралност, етичке и естетске норме код 
омладине, здрав начина живота у циљу подизања 
свести код младих, овога пута, из области екологије 

и уметности. Такође је истакла 
да је овај камп и хуманитарног 
карактера јер се рециклирани 
предмети шаљу у Обреновац.

Упоредо са окупљањем 
ђака и професора, монтира-
њем павиљона, отпочело се 
са вишеструким активностима. 
Ученици четвртих разреда на-
ставили су традицију у кувању 
са куварима новицом Драго-
љевићем и Сајком Ференцом, 
који су припремали свадбарски 
купус са четири врсте меса и 
сегедински гулаш, српско и ма-
ђарско национално јело. Ђаци 

су имали различите задатке и, заједно са професо-
рима, учествовали у радионицама које су уследиле.

У области екологије едукатор је била илдико 
Хорват бабински, микробиолог, која нам је предста-
вила „Чврст отпад и рециклажу“. Наиме, на ту тему 
ученице ирена тот и лила балаша су на оба јези-
ка припремиле веома интересантне презентације, 
корисне и обогаћене бројним сликовитим примери-
ма. „На оваквим манифестацијама има више пажње 
него у школи, а поред важне теме, зближавају се и 
ученици и професори“, рекла је професорка Илдико. 

Другу радионицу из области музике водио је буб-
њар и музичар из Аде иштван киш Јухас Хена, који 
је анимирао све присутне позвавши их да учествују 
у радионици и поделио им репроматеријал у виду 
пластичних канти и удараљки. Кулминација је усле-
дила оног тренутка кад су сви ученици и професори 
на импровизованим бубњевима извели три компо-
зиције. Ритам је поново учинио чудо и донео сјајну, 
енергичну и веселу атмосферу. Након заједничког 
наступа, Хена је, уз помоћ својих ученика, браће 
Чонка, све заинтересоване упознао са основама 
свирања на бубњевима.

Дружење се наставило уз конзумацију укусно 
припремљених јела. Ђаци су уживали на свој начин. 
Ученица четвртог разреда Душанка Загорац изрази-
ла је своје утиске: „Било је лепо јер смо много на-
учили од кувара Новице, програм је био забаван и 
дружење је било супер“; Хуба Черњак, председник 
Ученичког парламента, се осећао лепо и опуштено, 
дружио се са свима и научио помало да свира буб-
њеве.

На крају, додељене су захвалнице и поклони сви-
ма који су својим ангажовањем помогли да овај про-
јекат буде успешан.                                             М.М.И.

2014. október 9

Препоручујемо
Трудимо се да у сваком броју чокан-

ске хронике читаоцима препоручимо 
књиге различитог жанра и за различи-
те узрасте. У овом броју васпитачица 
ПУ „радост“ Јасмина Попов, која већ 
дуги низ година васпитава и учи наше 
најмлађе, изабрала је књиге намењене 
деци, родитељима, васпитачима и учи-
тељима:

„То су књиге: ‘Народне песме и игре’ 
Наде Јабланов и ‘У марами јабука’ (чи-
танка за предшколце и млађе основце) 
у издању креативног центра, наизглед 
једноставне, а суштински вишеструко ко-
рисне и слојевите. Важан део мог рада са 
децом чини и народна традиција која до-
приноси бољем изражавању, лепшем пе-
вању и искреном уживању у игри што је 
присутно у првој књизи. наиме, уз предивне илустрације, 
на свакој страни налазе се ноте, текст песме и опис одре-
ђене дечије игре распоређене према узрасним групама, од 
најмлађе до предшколске. Друга књига садржи: успаванке, 
ташуњалке, брзалице, пословице, загонетке и друге које 
чине детињство лепшим. Деца се кроз игру боље упознају 
са народном традицијом, усменим предањем и мелодијом 
наших народних песама које одишу племенитошћу, једно-
ставношћу и искреношћу, што је прави мелем у данашње 
време.“                                                                         М.М.И. 

KÖNyVAJÁNLÓ

Férfi élet, női sors
Mi jut eszedbe, amikor 

Müller Péter nevét hallod? 
Író? Tanító? A lélek jó isme-
rője? Történetek lejegyző-
je? Varázsló? Pszichológus? 
Művész? Bohóc? Bárme-
lyikre gondolsz, egyikkel 
sem tévedsz. Írásait átjárja 
egy különös, bölcsességgel 
teli varázslat.

Az emberiség történetének legnagyobb 
fordulatát éljük. A férfilélek katarzisát és a 
női lélek önmagára ébredését. Sorsunkban és 
párkapcsolatainkban olyan drámák zajlanak, 
amelyeket nemigen tapasztaltunk a múltban. 
Férfinak és nőnek ezért nehéz élni manapság. 
A férfinak vissza kell találnia elárult, magas 
szellemi valójához és alázatához. Ehhez az 
önös énjének össze kell törnie, darabokra. 
A nőnek pedig meg kell találnia önmagát 
és a méltóságát, amit még keresni sem 
engedélyeztek neki, soha.

Nem tudom, milyen világ jön. De ha lesz új 
világ, az a nők tiszteletén fog alapulni. Ebben 
bizonyos vagyok.                                     H.N.

Az ökológia ritmusa
Pénteken, szeptember 26-án a csókai Vegyészeti-

Élelmiszeripari Középiskola tanulói és tanárai megvalósították 
az iskola Diákparlamentjének  „Recycle drum” (újrahasznosít-
ható dob) elnevezésű projektjét, a csókai Active Független If-
júsági Szervezetnek A fiatalok a törvény nevű programja része-
ként, az Ifjúsági és Sportminisztérium anyagi támogatásával. A 
programokat a Csóka Művelődési és Oktatási Központ épületé-
nek udvarában rendezték meg. 

A rendezvény oktató-nevelői jellegét Jelena Komljenović, 
a Diákparlament koordinátora ismertette. Elmondta, hogy már 
harmadik éve szerveznek olyan programokat, melyeknek célja a 
fiatalok aktivitásának, a multikulturalizmusnak, az etikai és esz-
tétikai normáknak, az egészséges életmódnak a népszerűsítése. 
Az idén a környezetvédelmet választották témául. Ez egyben egy 
humanitárius rendezvény is volt, mert az újrahasznosított anya-
gokból készült tárgyakat Obrenovacra küldik.

A negyedikes tanulók Novica Dragoljević és Szajkó Ferenc 
szakácsok irányításával szerb és magyar nemzeti eledelnek szá-
mító lakodalmas káposztát 
(négyféle hússal) és szegedi 
gulyást főztek.

Horváth Bábinszki Ildi-
kó tanárnő, mikrobiológus, 
A szilárd hulladék és an-
nak újrahasznosítása címen 
tartott előadást. E témához 
kapcsolódva Irena Tot és 
Balassa Lilla tanulók szerb 
és magyar nyelven érdekes 
bemutatót tartottak.

– Az ilyen előadásokon 
a tanulók jobban figyelnek, 
mint az iskolai órákon, és 
közvetlenebb a tanár-diák kapcsolat is – mondta a tanárnő.

A zenei műhely vezetője Kis Juhász István – Hena adai ze-
nész, dobos volt. Ő minden résztvevőnek egy műanyag edényt 
és ütőt adott, és közösen eljátszottak három zeneszámot. A do-
bolás, a ritmus mindenkit magával ragadott, fergeteges hangulat 
kerekedett. A közös zenélés után Hena és tanítványai, a Csonka 
fivérek, az érdeklődőket beavatták a dobolás rejtelmeibe.

A rendezvényen kitűnő volt a hangulat, mindenki jól érezte 
magát. Végezetül köszönő okleveleket és ajándékokat adomá-
nyoztak azoknak, akik hozzájárultak e projekt sikeres kivitelezé-
séhez.                                                                                   M.M.I.

Свако је рођен за нешто, 
Давид за сликање

Давид Шолтес има 18 година, ученик је економ-
ске школе, а у слободно време бави се сликањем 
и цртањем. Своју прву јавну изложбу имао је у 
оквиру „Етнофеста 2014“ у Чоки.

Како каже, почео је активно да црта још од заба-
вишта. – Никада нисам знао да искажем емоције 
речима и онда сам то преносио прво на папир, а 
сада на платно, – објаснио је овај млади уметник.

Тренутно слика уљаним и акрилним бојама на 
платну, каже да највише воли да ради ноћу или 
рано ујутру, а процес стварања једне слике за-
почиње, према његовим речима, тако што седне 
у фотељу и опусти се, зажмури и избаци све не-
битне ствари из главе. – Данашњи људи претрпа-
вају главу свакаквим стварима и немају места за 
слободно размишљање, не сећају се свих битних 
ствари и не могу да доживе оно што јесу. Свако је 
рођен за нешто, ја сам рецимо за ово, – рекао је 
он.

Приликом стварања нове слике, каже да ње-
гово тренутно расположење има велики утицај. – 
Некада имам осећај да не сликам ја радове, него 
они мене, – објаснио је овај талентовани младић.

Давид тренутно има око 15 радова на платну и 
неколико свезака испуњених цртежима. 

Д. Грбин

Dávid festőnek született
Soltész Dávid 18 éves, a közgazdasági középis-

kola tanulója, szabadidejében fest és rajzol. Első ki-
állítására az Etnofeszt 2014 rendezvényei keretében 
került sor.

– Soha nem tudtam érzelmeimet szóban kifejezni, 
ezért kezdetben papírra, most már inkább vászonra 
vetítem őket – mondta a fiatal művész, aki már óvo-
dás kora óta rajzol.

Mostanában olaj- és akrilfestékkel dolgozik. Leg-
jobban éjjel vagy kora reggel szeret festeni. Az al-
kotás folyamata nála úgy kezdődik, hogy a fotelben 
ülve ellazul, kikapcsol minden zavaró gondolatot. 

– Az emberek teletömik a fejüket rengeteg lé-
nyegtelen dologgal, nem hagynak helyet a szabad 
gondolatoknak, nem éreznek rá a fontos dolgokra, 
nem lesznek azzá, amik lehetnének. Pedig mindenki 
születik valamire, én úgy érzem a festésre születtem 
− mondta Dávid.

Alkotásaira kihatással van a pillanatnyi lelkiálla-
pota: „Néha úgy érzem, hogy nem én festem a mun-
káimat, hanem ők engem”.

Dávidnak eddig mintegy 15 vászon festménye van, 
és néhány telerajzolt füzete.                           D. Grbin
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In vino veritas (Borban az igazság)
Nemzetközi kórustalálkozó Csókán

Szeptember utolsó szombatján megtelt a 
Művelődési Ház Csókán, mert sokan voltak 
kíváncsiak az évente megrendezésre kerülő 
nemzetközi kórustalálkozóra, amely idén 
a bor jegyében zajlott, ezért is kapta a ren-
dezvény az In vino veritas, azaz a Borban az 
igazság elnevezést. A rendezvény szervezője 
az Orpheus Művelődési Egyesület, melynek 
nevében Tápai Tibor a Pannónia férfikórus 
tagja melegen üdvözölte a határon túli és 
környékbeli kórusok tagjait és a rendezvény 
vendégeit, köztük Mihók Kucora Esztert, 
Siflis Zoltánt és Várkonyi Zsoltot a Nem-
zeti Tanácsi választáson induló Magyar Ösz-
szefogás jelöltjeit.

─ Örvendetes és egyben megnyugtató, 
hogy a vajdasági községekben egyre több a 

helyi jellegű, hagyományossá váló rendez-
vény. Szinte minden kisközösségnek van 
már saját fesztiválja, találkozója, szemléje. 
Az MNT külön figyelmet szentel a kistérségi 
rendezvényeknek, hiszen ezek közösségfor-
máló és megtartó erővel bírnak, összekötik a 
vajdasági településeket, eltörlik az országha-
tárokat és együttműködést eredményeznek. 

A Magyar Összefogás lista jelöltjei a kö-
zösségépítés elkötelezettjei, és annak, hogy 
legyen sajtónk, művelődési életünk, intéz-
ményrendszerünk, hogy a holnap értelmi-
ségét adó fiataloknak a szülőföld jelentse a 
boldogulási lehetőséget – mondta Kucora 
Eszter. 

A kórustalálkozón fellépett a székes-
fehérvári nyugdíjasok férfikórusa és nép-

tánccsoportja, az 
eszéki Népkör 
kamarakórusa, a 
kolozsvári refor-
mátus férfikórus, 
az adai Vadvirág 
Hagyományápoló 
Kör asszonykóru-
sa, a csókai Móra 
Ferenc Magyar 
Művelődési Egye-
sület Csalogány 
asszonykórusa, és 
az Orpheus Egye-
sület Pannónia fér-
fikórusa.              GJ

Egy út egy élet – premier Csókán
A Csóka Művelődési és Oktatási Központ adott otthont szeptember 12-én a 

magyarkanizsai társulat újabb bemutatójának. Zenés barangolás szívben, lélekben 
két hangra és egy zongorára − olvashattuk a Magyarkanizsai Udvari Színház elő-
adásának plakátján, de azt, hogy milyen lélekemelő élményre számíthat a néző, 
azt csak elképzelni lehetett. A szereplők nevei is ismerősen csengtek, akár a hang-
juk. Szemerédi Bernadettet és Kovács Nemes Andort, ifj. Kucsera Géza kísérte 
zongorán. Az évek, évtizedek látszat-mozdulatlanságából kirajzolódó szerelem-
ről énekeltek. A dalokat 
Bernadett válogatta és 
szerkesztette, hogy ez-
által a nézőket átrepítsék 
a mindent átható, ezer-
arcú szerelem világába, 
amely összetartozásról, 
vágyról, feltétel nélkü-
li odaadásról ugyanúgy 
szól, mint várakozásról, 
távolságról, ami köze-
lebb hoz. A hazáról. Mert 
nélküle nem lehet szeret-
ni a szerelmet. A közön-
séget elvarázsolták az 
ismerős dallamok, mű-
vészi előadásban, amit 
szűnni nem akaró tapssal 
jutalmaztak.              H.N.

„Један живот један пут“  – премијера у Чоки
Културно-образовни центар Чока је 12. септембра био домаћин премијер-

ној представи позоришног друштва из Кањиже изведеној као музичка аван-
тура срца и душе, писаној за дует и један клавир. Глумци и гласови су били 
препознатљиви, то су били Бернадет Семереди и Ковач Немеш Андор уз 
клавирску пратњу мл. Кучера Гезе. Песме је уредила и изабрала Бернадет, 
а говориле су о емоцијама, оданости, слози, жељама и ишчекивању, о до-
мовини. Публика је громким аплаузима поздравила добро познате песме у 
уметничком извођењу.                                                                                       Х.Н.

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, az Üveg-
hegyeken is túl, ahol a kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy sze-
gény ember… Ezek a kezdő sorok nemcsak mindannyiunk szá-
mára ismertek, hanem szívünknek is oly kedvesek. Hallottuk már 
számtalanszor. Olvasták nekünk, vagy mi olvastuk elalvás előtt. 
Nem is ez a fontos, hanem az, hogy mindig jóleső érzés tölt el 
bennünket, valahányszor meghalljuk, elolvassuk.

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe. Vegyük 
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább az ele-
inktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is 
feltétlenül megőrizendő, mesebeli kincseket!

Ennek a gondolatnak a szellemében szervezte meg Benedek Elek 
születésnapja tiszteletére a magyar népmese napján a Csóka Műve-
lődési és Oktatási Központ Városi Könyvtára, és az újonnan alakult 
Líra Egyesület Szép Szó Egylet Baráti-köre Az őseink kincses ta-
risznyája című kiállítást, a színházterem előcsarnokában. 

Ehhez a kezdeményezéshez sokan csatlakoztak. A megnyitó 
előtti héten 130 gyermek pedagógusaik kíséretében látogattak el a 
könyvtárba: az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény, a Jovan Popović 
Általános Iskola és a Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola tanu-
lói, tanárai. A foglalkozások hangulatát és eredményét tükrözte ez 
a kiállítás.

A népmesék nem egy letűnt világ nyomai, hanem elődeink ránk 
örökített bölcsességének gyöngyszemei. A mese a lelki rokonunk, 
a bölcs és tapasztalt öregapánk és öreganyánk, aki a kellő időben 
tanáccsal és segítséggel látja el a tisztelettel és nyitott szívvel feléje 
forduló hallgatót. Ezen gondolatok vezéreltek bennünket, szerve-
zőket, amikor felkértük az irodalomtanárokat, hogy a 7. osztályos 
és a középiskolás tanulók közül az érdeklődőket meseírásra vagy 
mesemondásra készítsék fel. A műsorban Basa Gábor és Gonczlik 
Ákos olvasták fel írásaikat.

A magyar népmese napja és Benedek Elek neve 
sokak szerint eggyé forrt. A megnyitón Banka Já-
nos színművész és egyben a Szép Szó Egylet Ba-
ráti−kör tagja idézte fel néhány gondolat erejéig a 
mesemondót.

Népmese, népdalok néptánc népzene ....mind a 
kultúránk gyökerei, innen táplálkozunk. Ennek je-
gyében a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egye-
sület Füzikék leánykórusa egy népdalcsokorral 
kedveskedett a közönségnek.

A népmesék kincsestárában tudást és erőt kap 
kis és nagy küzdelmeihez az, aki megdolgo-
zik érte. A mese reményt és erőt adó, csodával 
meglocsolt szigorú tanítónk, aki mindig azt 
mutatja meg magából, amire épp szükségünk 
van. Ízelítőül egy csókai gyűjtésű mesét hallottunk Erdélyi Ilo-
na nyugalmazott tanárnő tolmácsolásában, aki szintén a Szép 
Szó Egylet Baráti-kör tagja.

A megnyitót színesítette Kónya Sándor tanár úr előadása, 
aki fülbemászó megzenésített versekkel kedveskedett gyerme-
kek és felnőttek nagy örömére.

Sokan segítették ennek a hagyományteremtő rendezvénynek 
a megszervezését: a Művelődési és Oktatási Központ igazgató-
ja, Kormányos László az óvó nénik, a tanító nénik, a tanárnők, 
Oláj Ibolya (aki a gyönyörű mesekaput festette), Erdélyi Ilona 
és Banka János, a Szép Szó Egylet Baráti-kör tagjai, akik min-
dig szívesen és örömmel segítenek a rendezvények életre kelté-
sében, valamint a megnyitó fellépői: a Füzikék, Kónya Sándor, 

Basa Gábor és Gonczlik Ákos. Külön köszönet és nagy dicséret, sőt 
egy nagy taps is járt a tarisznyák mellett a gyerekeknek, akiknek a 
munkáját megcsodálhattuk, és örömmel nyugtázhatjuk, hogy van 
kinek továbbadni őseink kincses tarisznyáját.                            H.N.

 

„Преко седам гора, планина и мора, 
у једној далекој земљи живео један си-
ромашан човек...“ свима су нама по-
знате и веома драге речи. Чули смо их 
безброј пута. Читали су нам их или смо 
их ми читали пред спавање. То сад није 
толико важно, важан је осећај који оне 
изазивају сваки пут када их чујемо или 
прочитамо.

Заоставштину народних приповедака 
и бајки од наших предака смо добили у 
наслеђе. Треба да је упознамо, сачува-
мо и нашим потомцима даље дамо. Ово 
је био лајтмотив поводом Дана народних 
приповедака у библиотеци Културно-

образовног центра у Чоки, 
а у организацији удруже-
ња „Líra Egyesület Szép 
Szó Egylet Baráti-kör“. 130 
деце, од предшколског до 
средњошколског узраста, 
је посетило тим поводом 
библиотеку и присуствова-
ло изложби и програму. У 
реализацији програма су 
поред чланова поменутог 
удружења учествовали још 
и бројни васпитачи, настав-
ници, уметници, културна 
друштва и ученици. Овим 
путем се свима захваљује-
мо на уложеном труду.

Х.Н.
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Дечија недеља је у многим зе-
мљама приредба од истакнутог зна-
чаја. Одрасли тада посебну пажњу 
посвећују најмлађима. А деца, без 
претеривања, уживају у сваком ми-
нуту и програму.

Почетком октобра је Културно-
образовни центар у Чоки, већ тра-
диционално, обрадовао најмлађе. 
Музика, забава, игра, цртање, кар-
невал, позоришне представе су децу 
наше општине очекивали у центру 
града, на тргу испред Дома култу-
ре и на позорници. У уторак је Дом 
културе био на услузи ученицима 

Основне школе „Јован Поповић“ 
који су забавним програмом 
примили најмлађе у Дечији са-
вез. Након тога је 77 најмла-
ђих из Предшколске установе 
„Радост“у најразличитијим ма-
скама продефиловало главном 
улицом до трга испред позори-
шта, где су појединачно на бини 
приказали своје маске. По завр-
шетку карневала их је Културно-
образовни центар наградио 
слаткишима.

У среду је главна атракци-
ја било цртање по асфалту 
и цртани филмови за групе 
„Сића“, „Nyuszi“, „Лептирићи“ и 
„Méhecske“. У четвртак је децу 
забављало Дечије позориште 
„Маска“ из Београда са пред-
ставом „Земља дембелија“. Од 
16:00 часова је виша одеље-
ња очекивало интерактивно 
предавање „Физика кроз игру“. 
Завршница недеље је припала 

Дечијем позоришту из Суботице и 
представи „Петар Тигар“ у позори-
шној сали.                                      Х.Н.

одржана Смотра дечијег фолклора у остојићеву
Културно-уметничко дру-

штво „Др Тихомир Остојић“ 
угостило је око 250 деце 
основношколског узраста на 
IV Смотри дечијег фолклора, 
која је одржана 27. септем-
бра 2014. године у Остоји-
ћеву. Овом приликом млади 
фолклораши са осмесима на 
лицима приказали су велико 
умеће у неговању и очувању 
народне традиције.

Првобитни циљ ове мани-
фестације био је да се деца 
основношколског узраста 
друже, упознају и остваре ди-
ректан контакт, а не само путем интернета и дру-
штвених мрежа, као и промовисање народне тра-
диције са наших простора. Сваке године се број 
културно-уметничких друштава, који су учествова-
ли, повећавао и ове године Остојићево 
је угостило друштва из Перлеза, Јазова, 
Бешке, Српског Крстура, Новог Кнежев-
ца, Сенте, Санада, Елемира, што чини и 
највећи број учесника до сада.

Традиционална манифестација по-
чела је дефилеом свих учесника, који 
су у народним ношњама прошетали 
улицама Остојићева и измамили мно-
гобројне погледе дивљења локалног 
становништва. Програм је настављен 
у сали Дома омладине, где је публи-
ка могла да ужива у играма из Срема, 
Ниша, Трстеника, Босилеградског Крајишта, Шу-
мадије, Бруса, Лесковца, у шопским играма, али 
и у мађарским и пољским играма и песмама.

Организатори Смотре се слажу да је одржа-
вање овакве једне манифестације важно због 
добробити деце и очувања народне традиције. 
– Ако се изгуби традиција, губи се душа наро-

да, а аутоматски се губи сам народ. 
Преплављени смо страним речи-
ма, страним фолклором, медијима, 
свиме што је модерно. Глобализа-
ција је жестока ствар, али тради-
ција не сме да се заборави и да се 
изгуби, ако се изгуби, губи се и на-
род. У томе је циљ, поред тога што 
то добро чини детету, аутоматски 
добро чини и целом народу, – об-
јаснила је Драгана Ђукић, уметнич-
ки руководилац КУД „Др Тихомир 
Остојић“.

Поред званичног програма, испред Дома 
омладине организатори су обезбедили и вожњу 
фијакером, био је изложен и олдтајмер аутомо-

бил, а удружења из чоканске 
општине имала су и продајну 
изложбу својих рукотворина.

Смотра дечијег фолклора, 
четврта по реду, одржана је 
под покровитељством Покра-
јинског секретаријата за кул-
туру и јавно информисање, а 
уз помоћ Културно-образовног 
центра Чока, Месне заједнице 
Остојићево и спонзора. У самој 
реализацији Смотре велику 
помоћ пружили су волонтери 
Волонтерског центра Чока.

Д. Грбин

кУД „Свети Сава” одушевио пољаке
После петогодишње паузе КУД „Свети Сава” из Чоке поново је 

гостовао у Пољској, где им је домаћин било удружење „Кломниц-
кие Пломyцзки“ из Кломница. Фолклорни ансамбл из Чоке, која је 
збратимљена са градом Висла у Пољској, наступио је на фести-
валу „Пломyк Флокс Фестивал“, а представили су и наше игре и 
традицију у основним школама у Кломницама и осталим околним 
местима.

– Посебно бих издвојио школу у Рзерзецзyце, где смо после 
успешног представљања српског фолклора добили позив да бу-
демо њихови гости и следеће године – изјавио је секретар КУД 
„Свети Сава“ Млађен Ерић, по повратку из Пољске, где су поред 
наступа обишли знаменита места из историје пољског народа.

Н. Колунџија

A Szent Száva MME elkápráztatta a lengyeleket
A Szent Száva MME öt év szünet után újból vendégszerepelt 

Lengyelországban, ahol a klomnicai Klomnickie Plomuczki Egyesület 
látta őket vendégül. Csóka a lengyelországi Wisla városával testvér-
települési szerződést kötött, és népi együttesünk a Plomuk Floks 
Festiwal elnevezésű rendezvényen valamint a klomnicai általános 
iskolákban és a környező településeken mutatta be a szerb táncokat 
és hagyományokat. 

– Szeretném külön kiemelni a rzerzeczuce-i iskolát, ahol a szerb 
népi hagyományok sikeres bemutatása után meghívást kaptunk, hogy 
jövőre is látogassunk el hozzájuk – jelentette ki Mlađen Erić, a Szent 
Száva MME titkára, miután hazaérkeztek Lengyelországból, ahol 
a fellépéseken kívül meglátogatták a lengyel nép számára jelentős 
történelmi helyeket.                                                               N. Kolundžija

Чланови КУД „Свети Сава“ у Пољској
A Szent Száva MME tagjai Lengyelországban

Gyermek mosolyában ott az egész világ, tündöklő, zöld mezők és rengeteg virág. 
Napfény melegsége, szellő suhanása, tiszta éjszakában csillag ragyogása. (Vörös Judit)

„У дечијем осмеху е цео свет, блистава поља и најлепши цвет.
Топлина сунца, шапат поветарца, и тихe ноћи сјај звездица.“
                                                                                                                      (Јудит Вереш)

A gyermekhét a vilg számos országában kiemelt jelentőségű rendezvény. 
A felnőttek ilyenkor külön figyelmet szentelnek az apróságoknak. A gyer-
kőcök pedig, mi tagadás, élvezik is e napok minden percét és programját.

A már hagyománnyá vált Gyermekhét rendez-
vénysorozattal kedveskedett a Csóka Művelődési és 
Oktatási Központ az apróságoknak október elején. 

Zene, móka, tánc, rajz, karnevál, színházi előadás 
várta községünk gyermekeit a város központjában, a 
Művelődési otthon előtti téren és a színpadon. 

Kedden a Művelődési Ház adott otthont a Jovan 
Popović Általános Iskola tanulóinak, akik egy tarka 
műsorral köszöntötték a legfiatalabbakat a Diákszö-
vetségben. Ezt követően az Öröm Iskoláskor Előtti 
Intéménybe járó 77 óvodás ötletes jelmezekben vo-
nult fel a főutcán, a színházterem előtti térig, ahol 
egyenként is bemutatták az ötletes jelmezeket a kis-
színpadon. A karnevál végén a Csóka Művelődési és 
Oktatási Központ édességgel jutalmazta őket. 

A hét közepén az aszfaltrajzolásé és a rajzfilmeké 
volt a főszerep a Sića, a Nyuszi, a Leptirići és 
a Méhecske csoport bevonásával. Csütörtökön 
a belgrádi Maska Gyermekszínház előadása 
szórakoztatta a gyerekeket, a Zemlja dembelija 
című előadással. Délután 16.00 órától a felsősöket 
várták a Játékos fizika című interaktív előadásra. 
A hét zárásaként a szabadkai Gyermekszínház egyik 
legsikeresebb előadása, a Tigris Péter került bemutatásra a 
színházteremben.                                                              H.N.
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„Свако дете срећна лица чува једна породица“
Обележена Дечија недеља у ОШ „Јован Поповић“

Први дани октобра у читавом свету посвећени 
су деци. Дечија недеља испуњена занимљивим 
садржајима ове године обележена је у периоду од 
6-12. октобра под мотом: „Свако дете срећна лица 
чува једна породица.“

Током целе недеље организоване су пригодне, 
одабране игре, приредбе и стваралачке активно-
сти за ученике нижих и виших одељења ОШ „Јо-
ван Поповић“ у Чоки и Санаду. Традиционално се 
сваке године у току Дечије недеље одржава при-
редба поводом свечаног пријема првака у Дечији 
савез. Ученици од 1. до 4. разреда су током неде-
ље имали прилику да погледају позоришне пред-
ставе у организацији Културно-образовног центра 
Чока, а одабране цртане филмове у мултимеди-
јалној сали школе.

Ученици 4.а, 4.б и 4.ц одељења су са својим 
учитељицама у холу школе приказали своју пре-
лепу изложбу „С децом око света“, мотивисану 
лепотама и знаменитостима различитих земаља 
и народа.

Активности за виша одељења, које су обележи-
ле Дечију недељу, осмислили су чланови Ђачког 
парламента. Организоване су спортске активно-
сти (крос, утакмице), игре без граница, маскенбал.

Заједничка активност свих нижих и виших оде-
љења под називом „Деца деци“ послала је поруку 
хуманости и љубави. Сваки ученик је на свој начин 
подржао ову акцију прикупљања школског прибо-
ра. Прикупљени прибор ће бити уручен деци којој 
је најпотребнији.

Ученици нижих и виших одељења у Санаду 
такође су обележили Дечију недељу шареноли-
ким програмом. Недеља посвећена деци почела 
је кросом за све разреде у понедељак. Нижи ра-
зреди трчали су на рукометном терену у школи, 
док су се ученици виших разреда такмичили на 
долми. У уторак су учитељице и деца нижих ра-
зреда у сарадњи са васпитачицама и децом из 
вртића организовали маскенбал, док су ученици 
виших разреда са својим наставницима органи-
зовали радну акцију којом су уредили двориште 
школе. Среда је обележена 
као „Дан у белом“, па је тако 
свако дете било дужно да 
обуче нешто бело. Тај дан су 
деца, након часова, уживала 
у цртаћима. Ученици виших 
и нижих разреда у Санаду 
придружили су се својим дру-
гарима из Чоке и у складу 
са својим могућностима до-
принели хуманитарној акцији 
прикупљања школског при-
бора. У четвртак су ученици 
нижих разреда гледали пред-
ставу „Земља Дембелија“ у 
Чоки, док су ученици виших 
разреда учествовали у „Етно 
квизу“. Последњи радни дан 
у недељи су ђаци од 1. до 4. 

разреда са својим учитељицама приредили При-
јем првака у Дечији савез и пригодан програм. 
Виши разреди су имали још један спортски дан и 
надметање у куглању. Тиме је завршена још једна 
Дечија недеља када сва деца у школи, кроз раз-
новрсне програме посвећене њиховом детињству, 
имају прилику да бар на трен забораве на свакод-
невницу и радују се животу како само они умеју.

„Деца су за све људе њихов живот.“

И. Кертес / Јелена В.

„Minden boldog gyermekarc mögött
a család áll”

Gyermekhét a Jovan Popović Általános Iskolában
Október első hete az egész világon a gyerekeké. Idén a gyermek-

hetet, amelynek mottója Minden boldog gyermekarc mögött a család 
áll, október 6-tól 12-éig rendezték meg érdekes és változatos progra-
mokkal. 

A csókai Jovan Popović Általános Iskolában már hagyomány, hogy 
a gyermekhéten az elsősöket ünnepélyesen felveszik a Gyermekszö-
vetségbe. Az alsósokat színházba vitték, az iskolában pedig rajzfilme-
ket nézhettek.

A 4. osztályos tanulók az iskola előcsarnokában egy kiállítást 
rendeztek Gyerekekkel a világ körül címen, ezen bemutatták kü-
lönböző tájak szépségeit és az ott élő embereket.

A felsősök számára a gyerekhét programját a Diákparlament 
tagjai állították össze. Ebben sportversenyek, vidám vetélkedők és 
álarcosbál is szerepelt.

Minden osztály részt vett a Gyerekek gyerekeknek elnevezésű 
humanitárius akcióban, ennek keretében tanszereket gyűjtöttek a 
rászoruló tanulók számára.

Szanádon is változatos programmal töltötték ki a gyerekhetet. 
Hétfőn futóversenyt szerveztek, az alsósok a kézilabdapályán futot-
tak, a felsősök pedig a töltésen. Kedden az alsósok az óvodásokkal 
közösen álarcosbálon vettek részt, a felsősök pedig rendbe tették az 
iskolaudvart. A szerdát elnevezték fehér napnak, ekkor minden ta-
nuló öltözékében volt valami fehér. Ezen a napon rajzfilmeken szó-

rakoztak a gyerekek. Csütörtökön az alsósok színházi előadást néztek 
meg Csókán, a felsősök pedig Etno kvízt rendeztek. Pénteken a 2. 3. és 
4. osztályosok műsorral kedveskedtek az elsősöknek a Gyermekszö-
vetségbe történt felvételük alkalmából, a felsősök pedig tekeversenyt 
és egyéb sporttalálkozókat szerveztek. A szanádi diákok is csatlakoz-
tak a csókaiak humanitárius akciójához a tanszergyűjtésben.

A diákok élvezték a gyermekheti programokat, egy hétig gondtalan 
napokat töltöttek az iskolában.                                

 Kertész I. / Jelena V.

Дечија недеља у основној школи 
„Др тихомир остојић“ у остојићеву

Друге недеље октобра су у целом свету деца у првом плану. 
Ове године мото Дечије недеље је: „Свако дете срећна лица 

чува једна породица“. Тема овогоди-
шње Дечије недеље је оснаживање 
породице и подстицање климе за 
остваривање права сваког детета 
да одраста у породичном окружењу. 
Те недеље су сви одрасли заста-
ли на тренутак да прославе своје 
истинско благо. Деца највише жуде 
за пажњом и љубављу, а нама не би 
смело ништа друго да пружа већу 
срећу од радости наших најмлађих.

Основна школа „Др Тихомир 
Остојић“ у Јазову је тим поводом, 
првог дана Дечије недеље, органи-
зовала пешачку туру до рибњака, 
у уторак су прваци имали свечани 
пријем у Дечији савез, у среду је 
одржан јесењи крос, у четвртак су 
ученици своју креативност и машту 

могли исказати кредама у боји на асфалту школ-
ског дворишта. Петак је био дан када су посетили 
Културно-образовни центар у Чоки и погледали 
позоришну представу.

Од јесењих плодова су ученици Основне шко-
ле „Др Тихомир Остојић“ у Остојићеву направили 
слике које и данас красе ходнике установе. Дру-
гог дана Дечије недеље су прваци примљени у 
Дечији савез, у среду је организован јесењи крос, 
у четвртак су ученици српских одељења прису-
ствовали позоришној представи у Чоки. За то 
време су ученици мађарских одељења украсили 
асфалт школе, у петак је прва група наставила 
са „уметничким“ радом, док је друга група ужива-
ла на представи.                         

Бригита Диенеш

Gyermekrendezvények a Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskolában
Október második hetében a gyermekek kerültek elő-

térbe szinte világszerte. A 2014-es év gyerekhetének 
mottója „Minden boldog gyermekarc mögött a család 
áll”.Az idei gyermekhét témája a családintézményének 
erősítése, valamint a gyermekek azon jogának kieme-
lése, miszerint minden gyermeknek joga van családban 
felnőni. Ezen a héten minden felnőtt is megállt egy 
pillanatra, megünnepelni élete valódi kincseit. Hisz a 
gyermekek semmire se vágynak jobban, mint az odafi-
gyelésünkre és a szeretetünkre. Számunkra pedig nem 
szabad, hogy nagyobb boldogság legyen, mint cseme-
téjük öröme.

A hódegyházi Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskolá-
ban a gyermekhét első napján a tanítók és a tanulók gya-
logtúrát szerveztek a falut szinte körülölelő Halastóra, 
kedden az elsősök Gyermekszövetségbe való avatása 
alkalmából ünnepi műsorral köszöntik a tanintézmény 
legkisebbjeit, szerdán őszi futóversenyre kerítenek sort, 
csütörtökön a nebulók kreativitásukat és fantáziájukat 
élhették ki színes krétákkal, amelynek eredménye az 
iskolaudvarában lévő aszfaltot díszíti. Pénteken pedig 
vendégül látják őket a Csóka Művelődési és Oktatási 
Központban egy színházi előadás erejéig.

A Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola 
tiszaszentmiklósi diákjai őszi termésekből készítettek 
képeket, amelyek az intézmény folyosóját teszi szeb-
bé ma is. A gyermekhét 
második napján a kis „gó-
lyákat” avatták a Gyermek-
szövetség tagjaivá, szerdán 
futóversenyt szerveztek, 
csütörtökön a szerb tagozat 
utazott a színházi előadásra, 
ami Csókán volt. Addig a 
magyar tagozaton tanulók 
ötletesen kidekorálták isko-
lájuk útburkolatát, pénteken 
pedig a megkezdett alkotá-
sokat gazdagította a másik 
tagozat, amíg az iskola ma-
gyar tagozatán tanulók az 
előadást élvezhették.

Dienes Brigitta
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„Заиграјмо пријатељи“
Културно-уметничко друштво „Вук Караџић“ из Санада је након летње 

паузе и затварања конкурса наставило рад са члановима четири фол-
клорне групе. На велику жалост Управног одбора чувени ветерани нису 
успели да одрже своју групу због малог броја чланова, али се исто тако 
надају да ће се временом поново оформити ова група пошто ниједан од 
КУД-ова у околини нема старије играче, такозване ветеране.

Као и за време летње паузе припремни ансамбл није мировао ни са 
почетком нове сезоне. На позив КУД-а „Др Тихомир Остојић“ из Остоји-
ћева радо су се одазвали позиву за учешће на дечијем фестивалу фол-
клора који је одржан 27.9.2014. године, где су извели Игре из околине 
Лесковца по кореографији Јасмине Максимов и Јоване Ђуричин. За-
довољни организацијом, гостопримством и дружењем растали су се уз 
обећање да ће се ускоро видети у Санаду.

На почетку нове сезоне, тачније 5.10.2014. године, КУД „Вук Караџић“ 
организовао је концерт под називом „Заиграјмо пријатељи“ осмишљен 
као заједнички концерт са КУД-ом „Свети Сава“ из Чоке. Пред пуном са-
лом Дома културе у Санаду смењивали су се игре и песме већином са 
југа Србије. Фолклорна група из Чоке и припремни ансамбл из Санада 
извели су Игре из Лесковца, две сасвим различите кореографије и енер-
гије, упечатљиве свака на свој начин. Певачка група КУД-а „Свети Сава“ 
својим раскошним гласовима развеселила је публику у сали која није 
штедела своје дланове. Извођачки ансамбл подсетио је публику на већ 
извођене кореографије, Игре из Ниша и Босилеградског Крајишта. Ве-
селе и брзе игре биле су само загревање публике пред извођење дуго 
очекиваних игара из Врања, које су те вечери први пут извели пред са-
надском публиком. Весели и насмејани у новим ношњама, пуним срцем, 
приказали су са пуно елеганције у покретима игре са самог југа Србије.

Овом приликом се водитељ програма захвалио свима који су помо-
гли да се ова предивна ношња купи и то Месној заједници Санад, А.Д 
„Санад“ из Санада, Удружењу ловаца „Јастреб“ Санад, Општини Чока, 
Културно-образовном центру Чока и Ливници Чока.

Након концерта дружење је настављено уз песму и игру до касно у 
ноћ. Санадци су се и овога пута показали као добри домаћини и пријате-
љи и учинили су све да се њихови гости осећају пријатно као што су се и 
они сами осећали прошлог месеца на дружењу у Чоки.                    С.О.

„Táncra fel, barátaim!”
A szanádi Vuk Karadžić ME négy néptánccsoportja a nyári pihenő után 

nagy lelkesedéssel látott újra munkához. Sajnos a veteránok létszámhiány 
miatt nem folytatják tevékenységüket. 

A gyermektánccsoport részt vett 2014. 09. 27-én a Tiszaszentmiklóson 
megrendezett fesztiválon, ahol leskovaci táncokat mutattak be.

2014. 10. 5-én Szanádon a helyi művelődési egyesület és a csókai 
Sveti Sava ME Táncra fel, barátaim! címmel közös műsort adott elő. A 

közönség, amely megtöltötte a Művelődési Otthon termét, 
szebbnél szebb táncokban és dalokban gyönyörködhetett. 
Legnagyobb sikere a vranjei táncoknak volt, amelyet most 
először mutattak be a szanádiak, újonnan beszerzett népvi-
seleteikben.

Az új népviselet megvásárlását és a műsor megrende-
zését támogatta a szanádi helyi közösség, a Sanad Rt., a 
Sólyom Vadászegyesület, a Csóka Művelődési és Oktatási 
Központ és a csókai Öntöde.                                                S.O.

Az aradi vértanúkról emlékeztek meg Tiszaszentmiklóson
A Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkörben október 5-én 

szentmisével és vetítéssel egybekötött előadással emlékez-
tek meg azokról, akik életüket adták a magyar szabadságért 
1849. október 6-án. „Gyújtson Ön is egy mécsest, azokért 
akik népünkért haltak e napon” címet viselte a múltat felidé-
ző rendezvény Tiszaszentmiklóson. A szentmisét ft. Haj-
dú Sándor plébános úr celebrálta a helybeli Szent József 
templomban. A Himnusz közös eléneklése után Reperger 
Miklós, az egyesület elnöke mondott emlékbeszédet a 
tiszaszentmiklósi közönségnek az aradi vértanúk életéről és 
szerepéről a történelemben. Az aradi vértanúkat a szabad-
ságharc bukása után, a Világosi fegyverletétel befejeztével 
végezték ki Aradon a szabadságharcban való szerepükért. 
Egyben kihangsúlyozta, hogy az aradi tizenhármak példája 
arra tanít bennünket, hogy felelősek vagyunk sorsunkért, a 
közösség sorsáért, amelyben élünk. Mindennapi tetteink-

ben és cselekedeteinkben példaértékű lehet az Aradon el-
hunyt nemzetünk szabadságáért küzdő vértanúk küzdelme 
és hite. Az előadást élethűbbé tették a képek, amelyek az 
október hatodikai eseményeket tükrözték. Mártírhalált halt 
tisztek emléknapját első ízben szervezte meg az egyesület 
elnöksége, amelyet az elkövetkező években szeretnének 
hagyománnyá tenni Tiszaszentmiklóson. Célunk, hogy 
megerősítsük a településünkön élők identitástudatát, tuda-
tosítsuk a felnövekvő nemzedékben és a megemlékezésen 
résztvevőkben, hogy a szülőföldön maradni érdemes, még 
ha nehéz is. Az aradi vértanúk fáradságos küzdelmeken ke-
resztül is véghezvitték azt, amit célul tűztek ki maguknak. 
Reméljük, hogy a célközönségben, ha egy kicsit is, de meg-
erősítettük a nemzeti tudatot – vallja az egyesület elnöke. A 
megemlékezés a Szózat elhangzásával fejeződött be.                    

Dienes Brigitta

In vino veritas! Borban az igazság!
Kórustalálkozót tartottak Csókán

Arisztotelész, a híres görög filozófus mondta: 
„Az első pohár bor, amit megittál, az egészségé. A 
második a jókedvé, a harmadik a bánaté, a negye-
dik a gyalázaté.” Szeptember 27-én a bor jegyé-
ben megtartott kórustalálkozó, amelyet a csókai 
Orpheus Művelődési Egyesület szervezett, a má-
sodik pohár bor elfogyasztása utáni jókedv han-
gulatában telt. A kórustalálkozóra határon túlról 
és Vajdaságból is érkeztek fellépők: a Székesfe-
hérvári Férfikórus és néptánc csoport, a Kolozs-
vári Református Bethlen Gábor Földész Dalkör, 
az eszéki Magyar Népkör kamarakórusa, az adai 
Vadvirág asszonykórus, a csókai Móra Ferenc 
MME Csalogány asszonykórusa és a vendéglátó 
Orpheus Művelődési Egyesület Pannónia férfikó-
rusa lépett színre.

Tápai Tibor az egyesület elnöke ekképpen te-
kint vissza a találkozóra: 

─ Már évek óta ott motoszkál a fejemben egy 
kedves régi emlék, ami még gyermekkoromra 
nyúlik vissza. Nagyapám minden vasárnap dél-
után ünneplő ruhát öltött, és a szomszédokkal 
összeült. Ilyenkor beszélgettek, borozgattak. In-
nen merítettem az ötletet, mintegy megidézve 
e régi emlékemet, hogy az idei kórustalálkozóra 
én is meghívom közvetlen és határon túli kórus 
szomszédainkat. Célom az volt, hogy ezúttal ne 
csak az ének kössön össze bennünket, hanem a 
bor kóstolása, fogyasztása is. Hiszen Márai szava-
it idézve: „A bornak nem csak íze, illata és szesz-
tartalma van, hanem mindenek fölött szelleme is.” 
A bor kultusza felmenőben van, 
amellett, hogy a gasztronómia 
szerves része, szakrális érték 
is, hiszen részévé vált az em-
beri kultúrának. A bor Krisztus 
„vére”, a megújulás és a remény 
jelképe. A találkozó célja a ma-
gyar kultúra ápolása volt, egy-
más hitének erősítése, hagyományaink megőrzése 
és átörökítése a jövő generációinak, úgy az ének-
lésben, mint a borkultúrában. 

A hivatalos program 18 órakor kezdődött a 
Művelődési Ház előcsarnokában borkóstolóval, 

ahol Fendrik Zsolt zentai élelmiszeripari mérnök 
tartott előadást a borról, miközben a jelenlévők 
Bálint Ádám magyarkanizsai borász ízletes nedűit 
kóstolgatták. A kórusok bemutatkozása 19 órakor 

Tápai Tibor köszöntőbeszédével kezdődött a Mű-
velődési Ház színháztermében, ahol a bordalokon 
keresztül a filmzenéig színes programban része-
sült a közönség, amelyet az éneken kívül szava-
lat és tánc is ékesített. Az eseményt jelenlétükkel 
megtisztelték az MNT közelgő választására ké-
szülő Magyar Összefogás lista jelöltjei is: Mihók 
Kucora Eszter, Várkonyi Zsolt és Siflis Zoltán, 
valamint Csóka község polgármestere, Balázs Fe-
renc. 

Tápai Tibor elégedettségének adott hangot a 
rendezvény elmúltával, örömmel tölti el, hogy a 
vendégek visszajelzései egytől-egyig pozitívak itt-

létükkel kapcsolatban. A kolozsvá-
ri kórus színvonalas dalcsokorral 
ajándékozta meg a híveket a vasár-
napi szentmisén a Szentháromság 
templomban. Köszönőlevelükbe 
pedig ezt írták: „a veletek töltött 
idő élménye ölel körül, és olyan, 
mint egy friss forrás, amiből úgy 

érezzük állandóan innánk…” Az ilyen és hason-
ló visszajelzések új erőt és reményt adnak, hogy 
érdemes tovább vinni, és ha kell, újraéleszteni a 
gyökereinkből eredő hagyományainkat − vallja az 
egyesület elnöke.                                                   Á.O.

„In vino veritas!“ — Сусрет хорова у чоки
Културно друштво „Orpheus“ из Чоке је 27. септембра ор-

ганизовало сусрет хорова на којем су учествовали хорови 
из Војводине, али и из иностранства. Према речима Тапаи 
Тибора, председника Културног друштва „Orpheus“, циљ су-
срета је међусобно упознавање хорова, неговање и ширење 
мађарске културе, али исто тако и културе вина. Програм је 
почео у 18:00 часова у холу позоришне сале предавањем и 
дегустацијом вина. Од 19:00 часова је, на опште задовољ-
ство публике, почело представљање хорова зачињено реци-
талима и плесним тачкама.  О. А.

A rendezvény nem jöhetett volna 
létre az alábbi támogatók nélkül: 
Tartományi Oktatási, Közigazgatási és 
Nemzeti Közösségi Titkárság, Csóka 
község önkormányzata, Művelődési és 
Oktatási Központ, Csókai Borpince, 
padéi Szarvák pékség, Ávisz Padé, Piri 
Ervin (Hódegyháza), Bagavac Stjepan 
(Csóka). 
Ezúton is köszönetet mond nekik az 
Orpheus Művelődési Egyesület.

Програм се не би реализовао да 
није било спонзора. Овим путем 
се Културно друштво „Orpheus“ 
захваљује: Покрајинском секре-
таријату за образовање, управу и 
националне заједнице, Локалној 
самоуправи Чоке, Културно-
образовном центру Чоке, 
Винарији „Чока“, пекари „Сарвак“ 
из Падеја, „Ávisz“-у из Падеја, 
Пири Ервину из Јазова, Стјепану 
Багавцу из Чоке. 

Мушки хор из Секешфехервара донирао је Културном 
друштву 500 књига које су захваљујући посредству 
професорке енглеског језика, Еве Тапаи, прослеђене 
Хемијско-прехрамбеној средњој школи.

A Székesfehérvári Férfikórus 
mintegy 500 könyvet ajándéko-
zott az egyesületnek, amit Tápai 
Éva a csókai Vegyészeti-élelmi-
szeripari Középiskola angolta-
nárnőjének közbenjárásával a 
középiskolának továbbítottak.

иСпРаВка
Уређивачки одбор „Чоканске хронике“ се овом 

приликом извињава ауторки текста који је објављен 
у претходном броју у којем је дошло до грешке у 
куцању, односно дизајнирању текста. Такође се 
извињавамо и КУД „Вук Караџић“ из Санада чије 
име је погрешно написано у поднаслову текста. 
Правилан поднаслов текста је летње активности 
чланова кУД „Вук караџић“ из Санада. 
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Akkor és most
Összejöttek a régi iskolatársak

„Nézz vissza most egy percre, nézz vissza az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,

Nézz vissza… aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”  (Kiss Jenő)

29 év után újból becsengettek a 
hódegyházi–tiszaszentmiklósi volt 
iskolásoknak. Tiszaszentmiklóson 
majd három évtized elmúltával 
tizennyolc régi barát, osztály- és 
padtárs újból találkozott. Szeptem-
ber 6-án tartották meg az osztály-
találkozót, melyet egy osztályfő-
nöki órával nyitottak meg. Lukácsi 
Cecília nyugdíjas magyartanárnő 
tartotta meg az órát. Mindenki el-
mesélte, hogy mi történt vele az 
elmúlt évek alatt, kit hova sodort 
az élet. 

Nem hiányzott senki sem aznap 
az osztályfőnöki óráról, valószínű-
leg azért, mert egy összetartó csa-
pat volt régen is és most is.

Ezek után Márkus Horvát Ani-
kó, elhunyt osztálytárs és Bajić 
Gizella volt osztályfőnök sírját lá-
togatták meg.

A mulatság Csókán, a Lendvai 
vendéglőben folytatódott. A talp-
alávalót Sziráki Norbert húzta, aki 
óriási hangulatot varázsolt a régi 
barátok közt. Az éjszakába nyúló 

találkozón mindenki nagyon jól 
érezte magát. Mint megtudtam, 
voltak olyanok is köztük, akik az 
iskola befejezése óta nem is talál-
koztak. Megbeszélték, hogy jö-
vőre újból, ugyanitt összejövetelt 
tartanak, hogy mind szorosabbá 
tegyék barátságukat.

Most álljon itt azok névsora, 
akik 29 évvel ezelőtt ballagtak 
el a Žarko Zrenjanin Általános 
Iskolából Tiszaszentmiklóson: 
Boros Panca Ibolya, Csikós Bali 
Éva, Fendrik Sándor Magdolna, 
Jaksa Gábor, Jaksa Róbert, Kúti 
Varga Violetta, Margit János, 
Móra Rudolf, Nagy Róbert, Piri 
László, Rúzsa Endre, Szabó Attila, 
Szeles Olivér,  Sziráki Sándor, 
Tóth Flórián, Urbán Tibor, Vastag 
Tibor, Zsarkó István.

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni Antonio Cicmil igazgató úrnak 
és az iskola dolgozóinak, hogy 
segítettek az esemény létrehozásá-
ban, létrejöttében.                                                             

Urbán Csilla

некада и сада...
Састала се генерација

Након 29 година поново се огласило звоно јазовачким и остоји-
ћевачким школарцима. У Остојићеву се 6. септембра, након непуне 
три деценије, састало осамнаест старих другова из школске клупе, 
на разредној прослави која је почела часом одељењског старешине, 
наставнице мађарског језика Цецилије Лукачи. Сви су се одазвали, 
јер су одувек били сложни. Посетили су гробове преминулих и одали 
им пошту. Дружење се затим наставило у гостиони „Лендваи“ у Чоки, 
где се уз добро расположење до касно у ноћ присећало старих вре-
мена са обећањем да ће се поново састати идуће године.

Захваљујемо директору основне школе, господину Антонију 
Цицмилу и осталим радницима на помоћи при реализацији овог 
догађаја.                                                                                   Урбан Чила

Волонтери Волонтерског центра чока дали велики допринос
 организовању 9. Међународног фестивала добошара

Од 5-7. септембра 2014. го-
дине одржан је 9. Међународни 
фестивал добошара „Даје се 
на знање” у организацији КИУ 
„Чокански добошари” и УГ „Ра-
звој села“ из Чоке.

Како су то волонтери Волон-
терског центра Чока допринели 
целокупној организацији фе-
стивала, пренео нам је њихов 
координатор Владимир Штева-
нов: „У петак 5.9. ангажман во-
лонтера био је постав-
ка тенди на фудбал-
ском игралишту у Чоки, 
за потребе журке. Брзо 
смо се окупили и орга-
низаторима помогли у 
постављању тенди, те 
смо касније сви заједно 
уживали на незаборав-
ној журци. У суботу 6.9. 
по плану смо се нашли 
у центру и пренели 
тенде са фудбалског 
игралишта и поставили 
додатне у улици Мар-
шала Тита, где се фестивал и 
одвијао. Након тога, волонтери 
су пренели декорацију за глав-
ну бину и украсили исту. После 
ручка, задужени волонтери за 
бонове за гулаш распоређени 
су на организаторском штанду, 
као и волонтери за бонове за 
торте и продају сувенира. Во-
лонтери који су били слобод-
ни, сакупљали су посуђе након 
оброка гостију. Такође, како су 

пристизале такмичарске добош 
торте, волонтери су их уносили 
у хол Дома културе и касније на 
бину. Трећег дана, 7.9. нашли 
смо се у 12 сати у центру. Во-
лонтери су испразнили кровове 
тенди на којима се накупила 
кишница, очистили воду испод 
тенди како би простор био чист 
за излагаче, очистили воду са 
пута и направили одводе како 
би вишак воде отицао. Слобод-

ни волонтери су поставили две 
тенде, припремили сто и пиће 
за коњаре код „Хелп центра“. 
Веома смо задовољни нашим 
ангажманом, заиста нам је била 
част што смо добили шансу да 
помогнемо у организацији фе-
стивала. Волонтери су одуше-
вљено обављали све послове, 
а ове године смо имали и наше 
учеснике у поворци. Надам се 
да сте их препознали, пошто су 

били маскирани. Захваљујемо 
се КИУ „Чокански добошари“ и 
УГ „Развој села“ на указаном 
поверењу и надамо се сарад-
њи и у будућности“.

Ово је била трећа година 
како волонтери учествују у ор-
ганизацији фестивала, а сва-
ке године број волонтера се 
повећава, што је велики пока-
затељ да су млади заинтере-
совани за културна дешавања 
у нашој заједници.

Д. Тењовић

Az önkéntesek segítettek
a kisbírófesztivál megrendezésében

Csókán szeptember 5-étől 7-éig immár kilencedik alkalommal ren-
dezték meg a Közhírré tétetik elnevezésű nemzetközi kisbírófesztivált. 
A fesztivál zavartalan lebonyolításához hozzájárultak az Önkéntes 
Központ aktivistái is. Segítettek felállítani a sátrakat, díszítették a szín-
padot, osztották az ételjegyeket. Részt vettek a dobostortaverseny le-
bonyolításában is. Tulajdonképpen mindenütt ott voltak, ahol szükség 
mutatkozott rájuk, lelkesen végeztek el minden rájuk bízott feladatot.

A csókai önkéntesek ismét bizonyították segítőkészségüket, meg-
bízhatóságukat.                                                                    D. Tenjović

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak”
A címben Móra Ferenc A cinege cipője című 

versének két sorát idéztem. Mert a nyárnak, 
ha az idén volt egyáltalán, valóban vége, lassan 
másfél hónapja az iskolákba is becsengettek. A 
szünidő után ismét benépesedett a Móra Ferenc 
Magyar Művelődési Egyesület székháza, a szak-
csoportok folytatják a tanév végén abbahagyott 
munkát. 

Az oktatók és a fiatalok még 
vissza-visszagondolnak júliusra 
és augusztusra, a különböző tá-
borokból hozott szép élmények-
re, de már terveznek, gyakorol-
nak, műsorokra, fellépésekre, 
versenyekre készülnek.

Vannak, akik ebben az évben 
jubilálnak, és a jeles dátumot 
szeretnék emlékezetessé tenni. 

Közéjük tartozik a Pöngetyű citeracsoport és a Pilike 
leánykórus. A legkisebbek, a Füzike énekcsoport és 
a kicsi citerások szorgalmasan járnak a próbákra, 
igyekeznek idősebb társaik nyomdokába lépni. A 
Csalogány asszonykórus tagjai is tudják, az újabb 
megmérettetéseken ismét bizonyítaniuk kell, erre 
kötelezi őket a sok siker és a rangos elismerések.

A műhelymunkákban folyamato-
san megújuló Százszorszép kézimun-
kacsoport ügyes kezű asszonyai érde-
kes foglalkozásokat hirdetnek, teadél-
utánokat, kiállításokat szerveznek.

A két irodalmi társaság, a 
Csicsergők és a Kék cinkék, szép 
költeményeket olvasnak, figyelik 
a pályázatokat, hiszen októberben 
és novemberben több rangos vers- 
és prózamondó versenyt tartanak, 
amelyen szeretnének megmutatkozni. 

A Kék cinkék hat tagja közül öten már Szabadkán 
és Zentán járnak középiskolába, így csak hétvégén 
találkozhatnak. A lányoknak sokat kell tanulniuk, 
hiszen az iskolában is szeretnének helyt állni, de 
úgy gondolják, nem maradhatnak ki a Tóth Ferenc 
Vers- és Prózamondó Szemléről, a II. Délvidéki Sajó 
Sándor hazafias versmondó versenyről, a XVIII. 
Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó 
Találkozóról sem. Mindezek mellett november 
elején Kónya Sándor csókai versénekessel egy 
brassói meghívásnak is szeretnének eleget tenni. 

A Ciróka és a Sóvirág néptáncosai gondosan el-
raktározták a nyári kanizsamonostori tánctáborban 
tanultakat, és folytatják az ott megkezdett munkát.

A nemzeti történelmi és kulturális örökség 
szakosztálya továbbra sem feledkezik meg a jeles 
napokról, a gyűjtők szívesen fogadják azokat az 
érdeklődőket, akik szeretnének belelapozni új 
szerzeményeikbe, a Basa György csókai tanártól 
kapott több mint ötszáz könyvbe és történelmi 
tematikájú folyóiratba.

A felsoroltak mellett közeledik a Móra Ferenc 
Magyar Művelődési Egyesület fennállásának 
45. évfordulója is, amit méltóképpen kívánnak 
megünnepelni. Az elnökség tagjai tovább 
fontolgatják azt az ötletet is, hogy az egyesület 
versmondó versenyt szervezzen alapítójának és első 
elnökének, Cs. Simon Istvánnak az emlékére.

 Tóth Lívia 

Hódít a decoupage!
Egy új lakásdíszítő technika hódít mostanában a Száz-

szorszépek háza táján is. A decoupage. A szó francia ere-
detű, és kivágást jelent. Szalvétából vagy más papíranyag-
ból kivágjuk a nekünk tetsző mintát, és azt a cserepekre, 
vázákra, csempére, tükörre vagy a lakás bármely részére 
odaragasztjuk. Ennek a technikának sokféle előfordulása 
van a művészi kollázsoktól a használati tárgyak dekorálá-

sáig. Szinte bármilyen papír felhasználható a célra: napi-
lapok, szalvéták, csomagolópapírok. A lehetőségek pedig 
végtelenek. Éppen ezért ezt a kedd délutánt az asszonyok 
teljes egészében a szalvétatechnika elsajátítására fordítot-
ták. Segítségül a decoupage mesterét, Tolić Annát, a Pa-
letta egyesület lelkes tagját kérték fel, hogy látogasson el 
hozzájuk és vezesse be őket a dekorálás rejtelmeibe. Az 

asszonyok elmondása szerint, ilyen csendben és nagy 
odafigyeléssel már régen vettek részt műhelymunkán. 
Annyira lekötötte a résztvevőket a megfelelő lépések 
minél tökéletesebb elsajátítása, hogy ez a néhány óra 
gyorsan elröppent. Anna az elkészült mintadarabok lát-
tán nagyon elégedett volt. Kivétel nélkül igazán szép, 
igényes munkák születtek, amit büszkén vittek haza az 
asszonyok.                                                                      H.N.

Tolić Anna és tanítványai az elkészült mintadarabokkal
Ана Толић и жене са обуке са готовим мустрама

Декупаж осваја!
Реч декупаж је француског порекла, а значи „исецање“.

Техника украшавања дома исецањем салвета или других 
врста папира, који се потом лепе на саксије, вазе, плочице 
и разне друге предмете веома је популарна међу члани-
цама групе „Százszorszép“. У уторак поподне су замолиле 
мајстора те технике Ану Толић, из Удружења ликовних 
уметника „Палета“, да им у оквиру радионице предочи све 
могућности израде техником декупаж. Сви учесници ради-
онице су били задовољни обуком и наученим, а радове су 
понели својим кућама.                                                                   Х.Н.
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„пронађи ме кад пронађеш себе“
овај леп и инспиративан 

назив носи аматерска позо-
ришна представа која је 13. 
септембра приказана на сце-
ни Дома културе у извођењу 
неформалне омладинске 
групе „Волонтери“ у оквиру 
омладинског пројекта под 
називом „Млади младима”, 
уз подршку Ресурс центра 
независне омладинске ор-
ганизације „аctive” у оквиру 
програма „Млади су закон 
- Севернобанатски округ” и 
финансијску подршку Мини-
старства омладине и спорта.

Сама представа имала је и хумани-
тарни карактер – улаз на представу се 
није наплаћивао, већ је улазница била 
у виду добровољног прилога -хигијен-
ска средства (сапуни, влажне мара-
мице), а сваки посетилац је за узврат 
добио беџ. Прикупљена средства на-
мењена су установи у Обреновцу која 
је претрпела штету у поплавама.

Знатижељна публика жељно је иш-
чекивала почетак представе, а сами 
волонтери били су веома узбуђени. 
У извођењу младих, талентованих 
глумаца: наташе Максић, Дамира 
чавића, Далиборке тењовић, алек-
сандра Јанковића, исидоре и алек-
сандра Мишковића, Станиславе 
Ђурђев, Драгане келеува, иване 
крстин  погледали смо једну савре-

мену, поучну и питку причу 
која говори о младима, бави 
се њиховом свакодневицом 
и животом „који се своди на 
интернет, друштвене мреже 
и мобилне телефоне, па се 
тако често заборавља на дру-
жење, окупљања и свакод-
невне проблеме вршњака.“ 
По тексту Јелене Виловски, 
професорке српског језика и 
књижевности, у режији Вла-
димира штеванова, коорди-
натора Волонтерског центра, 
представа је наишла на пози-
тивну реакцију публике.

Након одржане представе Владимир Штеванов је 
поделио своје прве утиске:

„Идеја за реализацију представе јавила се још 
много раније и када се појавио конкурс почели смо 
да радимо на представи за коју сам желео да буде 
намењена младима, да млади људи играју за своје 
вршњаке, а да све то буде и хумано. Одличан и за-
нимљив текст написала је Јелена Виловски, а глу-
мачке пробе са глумцима трајале су око два месеца. 
Представом сам задовољан, били су одлични, све 
је добро протекло и захваљујем се свима који су се 
одазвали нашем позиву и тиме нам омогућили да 
директно помогнемо.“

Важан сегмент овог пројекта је и чињеница да су 
волонтери већ наредног дана 14. септембра отпу-
товали у Обреновац где су на импровизованој бини 
код споменика, одиграли своју представу и тиме за-
окружили читаву причу. Глумци су делили беџеве 
и тако позивали грађане на представу. „Након одр-

жане представе омладински радници су 
нас одвели до Дома културе где се при-
купља сва помоћ одакле се дистрибуира 
онима којима је тренутно најпотребнија. 
Показали су нам неке од објеката који су 
оштећени после поплава. Центар града 
је донекле очишћен, али у делу града где 
су куће још није сасвим, тај део нисмо ви-
дели због безбедносних разлога“, рекао 
је Владимир Штеванов

И овога пута волонтери су показали 
таленат, вољу и велико срце кад је помоћ 
најпотребнија.                                        

 М.М.И.

плетење корпи уз лепо дружење
Уз сок, домаће уштипке и добро 

расположење чланице Удружење 
жена „Сунце“ из Падеја плеле су 
корпе од папира, на првој радио-
ници на ту тему, која је одржана 
у просторијама месне заједнице. 
Трикове за израду ових предмета 
научиле су када су биле у посети 
геронтолошком центру у Кикинди.

Руководство овог Удружења не-
давно је промењено и функ-
цију председника сада оба-
вља Драгица Раданов, а пот-
председница је Јулишка Сми-
љански. – Лепо нам је почело, 
лепо се дружимо и то нам је 
најважније, да покренемо да 
се нешто ради, – рекла је она.

Састанци чланица удруже-
ња одржавају се сваког утор-
ка, а у плану им је да хеклају, 
штрикају, раде декупаж, али 
обавезно уз неки слаткиш, 
који ће увек друга жена до-
нети. Њихове радове и корпе 
од папира грађани ће моћи 
да виде на јесењем вашару у 
Падеју, 9. новембра.   

 Д. Грбин

2014. október 15

Kosárfonás és barátkozás
A helyi közösség épületében, üdítőital és 

fánk mellett, jó hangulatban fonták papírból a 
kosarakat a padéi Napsugár Nőegylet tagjai. Ezt 
a technikát a kikindai Gerontológiai Központ-
ban tett látogatásukkor tanulták meg.

Az egyesület vezetőségében nemrég személyi 
változások történtek, most Dragica Radanov az 
elnök, az alelnök pedig Smiljanski Julianna.

A nőegylet tagjai minden kedden tartanak 
összejövetelt. Ezeken a találkozókon horgolnak, 
kötnek, dekupázsolnak, és minden alkalommal 
valamelyikük valamilyen kaláccsal kedveske-
dik a csoportnak. Jól érzik magukat együtt, ba-
rátkoznak, kézimunkáznak. Munkáikat, többek 
között a papírkosarakat, az érdeklődők megte-
kinthetik a Padén november 8-án megrendezés-
re kerülő őszi vásáron.                          D. Grbin

A Nappali Központ fiataljai is részt vettek 
a IX. Nemzetközi Kisbírófesztiválon

Az idei, immár kilencedik alkalommal megrendezésre került 
Közhírré tétetik elnevezésű nemzetközi kisbírófesztiválon részt 
vett a fogyatékkal élő gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó 
Nappali Központ is. 

A központ fiataljai terápiás csoportmunkák keretében agyagból 
és gipszből mágneses dísztárgyakat, ékszereket, szobrocskákat 
készítenek, amelyeket különböző rendezvényeken kiállítanak. 
Így volt ez a kisbírófesztiválon is.

– Kellemesen meglepődtünk, amikor a szervezők, a Csókai 
Kisbírók Történelmi-Művelődési Egyesület meghívott bennün-
ket, hogy vegyünk részt a fesztiválon, állítsuk ki és áruljuk fiatal-
jaink alkotásait. A meghívást örömmel elfogadtuk, a számunkra 
kijelölt standon árultuk a dísztárgyainkat. A látogatók dicsérték a 
munkáinkat, sokan vásároltak is. A kapott pénzt a munkánkhoz 
szükséges anyagokra, édességre és uzsonnára költjük – mondta a 
Nappali Központ koordinátora, Tajana Gašić.

A Nappali Központ fiataljai számára sokat jelentett ez a 
fesztiválon való megmutatkozás. Számukra nagyon fontos, 
hogy munkáikat megmutathassák, és hogy részesei legyenek a 
társadalmi eseményeknek.                                             D. Tenjović

Дневни боравак за децу и младе са 
сметњама у развоју учествовао на 

Међународном фестивалу добошара
На овогодишњем 9. Међународном фестивалу добошара 

„Даје се на знање“ учествовао је и Дневни боравак за децу и 
младе са сметњама у развоју.

У оквиру редовних групних радионица на којима деца 
и млади из дневног боравка израђују фигурице од глине и 
гипса правећи разне украсне магнетиће, накит и мале статуе 
осим терапеутског дејства, њихов рад се често може видети 
изложен на разним дешавањима. Тако је било и овог пута 
на фестивалу. Координаторка Тајана Гашић нам је пренела 
утиске са учешћа на фестивалу: „Веома смо се позитивно из-
ненадили позивом КИУ „Чокански добошари“ да учествујемо 
на фестивалу, како бисмо излагали и продавали радове деце 
из Дневног боравка. Позив смо прихватили врло радо и на 
предвиђеном штанду изложили радове које смо продавали, 
а добијени новац утрошићемо за куповину нових материјала 
за радионицу, за слаткише и ужину. Веома је било лепо чути 
грађане како хвале њихов рад, то нас мотивише да прошири-
мо асортиман радионица.“

Учешће на фестивалу је било веома битно за Дневни бора-
вак. Неопходно је да рад деце и младих буде видљив као и да 
корисници буду што више укључени у друштвена дешавања.

Д. Тењовић

„У срцу здравља“
Реч и појам срце има велико значење за све наро-

де, све људе овог света. Увек, када се помене срце 
жели се подвући да је од виталног значаја, нешто до 
чега нам је јако стало, нешто што чини суштину све-
га. Није ни чудо што сви знамо да живот траје док 
нам куца срце. А здравље, оно је најважније. Нека је 
здравља, а остало ће већ некако бити…

„У срцу здравља“ овогодишњи је слоган Светског 
дана срца, који се обележава 29. септембра. Oвај 
дан треба да нас подсети да водимо бригу о срцу 
и да својим позитивним активностима унапредимо 
наше здравље. Ово је нарочито битно ако се зна да 
болести срца и крвних судова учествују са 53,7% у 
свим узроцима смрти, што је водећи узрок смрти у 
Србији. Знајући за ово, морамо знати који су факто-
ри ризика који доводе до ових обољења да бисмо 
их могли превентирати.

Они су углавном свима познати. Пушење, не-
правилна исхрана, недовољна физичка активност, 
стрес главни су чиниоци који доводе 
до ангине пекторис, инфаркта срца, 
шлога.

Много се о овом говори, промовишу 
се здрави стилови живљења, али смо 
понекад инертни, неспремни да се ме-
њамо, да мењамо у себи оно што није добро, „јер 
иначе имамо доста брига...“

Ове године Светски дан срца позива на акцију 
цело друштво, али и нас, појединце.

Да би се смањио ризик настајања болести срца 
и крвних судова потребно је повећати квалитет фи-
зичког васпитања у школи, обезбедити добре тере-
не за физичке активности, обезбедити здраву хра-
ну у школама, болницама, радним организацијама.

Оно што свако од нас може и треба да уради је-
сте да се правилно храни, са мање масти, а више 
воћа и поврћа, да не пуши, да смањи време про-
ведено у столици пред ТВ-ом или рачунаром, да 
борави на отвореном, у виду шетње, вожње бици-
кла и сл. Наравно, уз све ово је потребна редовна 
контрола код свог лекара.

У Дому здравља у Чоки, код свог лекара можете 
контролисати крвни притисак, а ваш лекар ће вас 
саветовати о правилној исхрани, здравом начину 
живљења и по потреби упутити на даље, допунске 
претраге и прегледе.

Ипак, да се не заборави! Сваки појединац најви-
ше утиче на своје здравље својим чињењем или 
нечињењем. Зато, одаберите здрав начин живо-
та, чувајте ваше срце, немојте пушити, храните се 
здраво и крећите се довољно.

Чпајаковић др Освит

„A szív az egészség záloga”
A szívnek nagy jelentősége van minden nép és 

minden ember számára. Tudatában vagyunk annak, 
hogy addig tart az élet, amíg a szív dobog.

Az egészség pedig mindennél fontosabb, és min-
denek felett áll.

A szív nemzetközi napját szeptember 29-én ünne-
peljük, melynek ez évi jelmondata: „A szív az egész-
ség záloga”. E napnak mindannyiunkat arra kell em-
lékeztetnie, hogy gondoskodnunk kell szívünkről, 
és ezzel szolgáljuk egészségünket. Fontos tudnunk, 
hogy Szerbiában a szív- és érrendszeri betegségek a 
vezető halálesetek közé tartoznak, hiszen az elhalá-
lozások okának 53,7%-át teszik ki. 

Ismernünk kell a rizikófaktorokat, melyek ezeket 
a betegségeket előidézik, ily módon megelőzhetjük 
azokat. Az angina pectorist, szívinfarktust, agyvér-
zést előidéző okok lényegében mindenki számára 

ismertek, ezek közé tartozik a dohányzás, 
nem megfelelő étkezés, nem elegendő fi-
zikai aktivitás, stressz. Ezekről a dolgok-
ról sokat beszélünk, hirdetjük az egészsé-
ges életmód jellegzetességeit, de sokszor 

nem vagyunk felkészülve a változtatásra, mert „más 
gondjaink is vannak”…

Annak érdekében, hogy csökkentsük a szív- és 
érrendszeri betegségek kialakulásának rizikóját, az 
iskolában szükséges a testnevelés minőségének nö-
velése, a fizikai aktivitás számára megfelelő terüle-
tek biztosítása, az iskolákban, kórházakban, munka-
szervezetekben az egészséges élelem biztosítása.

Mindannyian megtehetjük, és meg is kell tennünk, 
hogy megfelelően étkezzünk, használjunk minél ke-
vesebb zsiradékot, fogyasszunk több zöldséget és 
gyümölcsöt, ne dohányozzunk, kevesebb időt tölt-
sünk a TV és a számítógép előtt, minél többet legyünk 
szabadban, sétáljunk, kerékpározzunk, stb. Természe-
tesen fontos a rendszeres orvosi ellenőrzés is.

A csókai Egészségházban választott orvosánál el-
lenőrizheti vérnyomását, aki készséggel ad tanácsokat 
az egészséges életmódra és étkezésre, és amennyiben 
szükséges, további vizsgálatokra utalja. Nem szabad 
elfelejtenünk: legjobban az egyén vigyázhat saját 
egészségére.

Ezért válasszák az egészséges életmódot, 
őrizzék szívüket, ne dohányozzanak, étkezzenek 
egészségesen, és mozogjanak sokat!

Dr. Čpajaković Osvit 

Представа у Чоки

Посета Обреновцу
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Táskaszentelő Hódegyházán
A Szent Mihály arkangyal római katolikus templomban szept-

ember 14-én, a helyi iskolás gyermekek nagy örömére, a délutáni 
szentmisén Hajdú Sándor plébános megszentelte az iskolatáskákat.

Kisebb-nagyobb gyerekek sorakoztak a templomban, hogy el-
helyezhessék táskájukat az oltár elé, reménykedvén abban, hogy 
így talán majd jobb osztályzatokat vihetnek haza szüleiknek. 
Tóth Elvira kántornő a gyerekekkel rövid, kis dalokat adott elő, 
mellyel még színesebbé tette a vasárnapi misét.

Az iskolatáskák az oltár előtt sorakoztak, s miután a plébános 
úr megszentelte azokat, megjegyezte, hogy ezekben a táskákban 
a gyerekek sok-sok ötöst fognak majd hazavinni.

A mise végén a kisiskolások újból vállukra vehették a táská-
jukat, és boldogan rohanhattak vele haza.              Urbán Csilla

освећење школских торби у Јазову
У Римокатоличкој цркви Светог aрхангела Михаила у Јазову 

је 14. септембра у поподневним часовима свештеник Шандор 
Хајду пред олтаром осветио школске торбе ученицима свих 
узраста. Ово недељно поподне је свечанијим учинила кантор 
Елвира Тот пригодним песмама. Вођени мислима да ће бити 
много петица, са торбама на леђима, деца су отишла својим 
кућама.                                                                        Урбан Чила

Започела реализација 
пројекта 

„Саветодавна подршка 
родитељима деце и младих 

са сметњама у развоју“
Одржавањем првог групног саветовања роди-

теља деце и младих са сметњама у развоју, дана 
18.9.2014. године, стручни радници Центра за соци-
јални рад за општину Чока започели су реализацију 
пројекта под називом „Саветодавна подршка роди-
тељима деце и младих са сметњама у развоју“.

Да подсетимо, пројекат је Центру одобрен од 
стране Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију, а има за циљ 
пружање саветодавно-терапијске подршке роди-
тељима, старатељи-
ма, хранитељима и 
свима онима који се у 
оквиру породице бри-
ну о деци и младима 
са сметњама у разво-
ју, као и усвајање ве-
штина препознавања 
и коришћења ресурса 
средине. Предвиђено 
је да ће се пројектне 
активности, које ће 
трајати до децембра 
2014. године одвијати 
кроз групна и индиви-
дуална саветовања 
родитеља од стране 
стручних радника ан-
гажованих на пројекту. 
Групна саветовања ће 
се одржавати једном 
месечно и бавиће се 
унапред одређеном тематиком, док ће се индиви-
дуална одвијати сваког четвртка на тему за коју 
сваки родитељ буде заинтересован. И за групна и 
за индивидуална саветовања родитељима је обез-
беђен превоз из свих насељених места на терито-
рији општине Чока. Такође, важно је напоменути да 
су исходи овог пројекта тројаки, пре свега едука-
тивни, јер су саветовања усмерена на превазила-
жење осећаја беспомоћности, песимизма, страха, 
осећања кривице, стида и сумње код родитеља, 
на њихово оснаживање и развијање конструктив-
них реакција на развојне тешкоће код њихове деце. 
Други исход пројекта јесте формирање удружења 
родитеља, које ће родитељима, такође, помоћи 
у остваривању њихових права и права њихове 
деце као и отворити нове могућности у унапређе-
њу заштите деце. Трећи исход пројекта је израда 
водича за права особа са инвалидитетом, који ће 
бити структуриран тако да родитељима презентује 
смернице у остваривању појединих права. Након 
израде водич ће бити дистрибуиран родитељима, 
али и амбулантама, школама и месним заједница-
ма на територији општине Чока.

Циљ првог групног саветовања, које је одржано 
у просторијама Месне заједнице Чока у Чоки, био 
је упознавање и развијање групне припадности код 
родитеља деце и младих са сметњама у развоју. 
Следећи групни сусрет на тему прихватања деце и 
младих са сметњама у развоју од стране околине 
планиран је за 14. октобар.                             Ардала Т.

Megkezdődött a 
„Fogyatékkal élő gyerekek 

és fiatalok szüleinek 
tanácsadói támogatása” 
elnevezésű projektum 

megvalósítása
Csóka község Szociális Munkaügyi Központjának 

szakemberei 2014. 09. 18-án csoportos tanácsadást 
tartottak a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok szü-
lei számára, ezáltal megkezdték a Fogyatékkal élő 
gyerekek és fiatalok szüleinek tanácsadói támogatása 
elnevezésű projektum megvalósítását.

Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a Központnak a 
projektumot a Tartományi Egészségügyi, Szociál-

politikai és Demográfiai titkárság 
hagyta jóvá, célja pedig a szülőknek, 
gondozóknak, nevelőszülőknek és 
minden olyan személynek a terápiás-
tanácsadó támogatása, akik a család-
ban fejlődésben akadályozott gyere-
kekről és fiatalokról gondoskodnak, 
valamint célja még a jártasság elsajá-
títása, a környezeti források felisme-
résére és kihasználására.

Tervek szerint az aktivitásokat, 
melyek 2014 decemberéig fognak 
tartani, a projektumban résztvevő 
szakemberek a szülők csoportjainak 
és egyénileg fogják megszervezni. A 
csoportos tanácsadást havonta egy-
szer fogják tartani, és előre meghatá-
rozott témákkal fognak foglalkozni, 
míg az egyénieket csütörtökönként 
tartják a szülőket érdeklő témákkal. A 

szülőknek a csoportos és az egyéni tanácsadásokra is 
biztosított a szállítás Csóka község egész területéről.

Fontos még megemlíteni, hogy ennek a projek-
tumnak több haszna és eredménye is lesz. Elsősorban 
oktató, mert a tanácsadás a szülőknél a tehetetlenség, 
pesszimizmus, félelem, bűnösség, szégyen és a gya-
nú érzésének áthidalására irányul, ugyanakkor erősíti 
és fejleszti a szülők reakcióját gyermekük fejlődési 
nehézségeinek leküzdésére.

E projektum másik eredménye a szülők egyesü-
letének megalakítása, amely szintén segítségére lesz 
a szülőknek, jogaik és gyermekeik jogainak megva-
lósításában, ugyanakkor új lehetőségeket tár eléjük 
gyermekük védelmének előmozdításában.

A projektum harmadik eredménye egy kézikönyv 
kidolgozása a fogyatékkal élők jogairól, melyet oly 
módon állítanak össze, hogy a szülők tájékozódhas-
sanak egyes jogok megvalósításának lehetőségeiről. 
Miután kidolgozzák a kézikönyvet, eljuttatják a szü-
lőknek, egészségházaknak, iskoláknak és helyi kö-
zösségeknek Csóka község egész területén.

Az első csoportos tanácsadást a csókai helyi közös-
ség helyiségeiben tartották, célja pedig, hogy e beteg 
gyerekek és fiatalok szülei megismerkedjenek és fej-
lesszék tudatukat a csoporthoz tartozásukról. A követ-
kező csoportos tanácsadást október 14-ére tervezik, 
melynek témája a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok 
elfogadása környezetükben.                                  Ardala T.

чокански пензионери
пред почетак грејне сезоне без угља

Угаљ отплаћују од почетка године, 
а нису добили још ни грумен

Од око 1.400 тона угља, колико су пензионери из Чоке упла-
тили или уплаћују преко свог удружења, до сада је испоручено 
свега стотинак тона из Рудника угља „Колубара“. Од када је 
процурила вест да угља за продају више неће бити, јер се све 
испоручује термоелектрани, канцеларије Општинског удруже-
ња пензионера у Чоки опседају чланови који уплаћени угаљ 
још нису добили. 

– Вест да угља за пензионере више 
неће бити све нас је затекла, јер је грејна 
сезона на прагу. Ступили смо у контакт са 
добављачем из Малог Иђоша, који доноси 
угаљ из Ковина, али се кран који вади угаљ 
из Дунава покварио, па ни они не могу да 
нас снабдеју иако је тамо угаљ скупљи за 
хиљаду динара по тони – каже председник 
Општинског удружења пензионера у Чоки, 
Ђуро Јаић. Он додаје да ће, према најно-
вијим информацијама добављача из Колу-
баре, ипак бити угља и за пензионере, али 

када, то нико није могао са сигурношћу да обећa. – До сада су 
око 200 тона угља добили пензионери из Чоке и Остојићева, а у 
осталим местима, Падеју, Санаду, Јазову, Врбици и Црној Бари 
није испоручен ни килограм угља. Људи долазе и траже угаљ 
или да им се врати новац, иако већина њих нема обезбеђен 
алтернативни начин грејања. Трговци дрвима већ подижу цену, 
а ми у Удружењу тражимо начин да помогнемо нашим чланови-
ма, – објашњава Јаић. 

У највећем селу у општини, Падеју, од почетка године склапа-
ни су уговори о куповини угља са породицама пензионера. 

– Људи су уредно уплаћивали рате за угаљ 
или га одједном уплатили стрпљиво чекајући да 
га добију. До данас у село није стигла ни једна 
тона иако је поручено преко 200, а јутарње тем-
пературе спуштају се испод десет степени, па би 
многи пензионери заложили пећи. Не знам какав 
ће исход бити, али недопустиво је да нам сада 
кажу како угља неће бити – разочаран је пред-

седник Месног удружења пензионера Ратко Прошић. 
Илона Алмаши из Падеја каже да је у две рате уплатила 60 

хиљада динара за осам тона угља. 
– Сада говоре да га неће бити. Нека нам врате новац, а уме-

сто угља купићу дрва, јер у кући је и четворо унучића и већ мо-
рам почети са грејањем – каже Илона. 

Смиља Раданов говори да је поручила три тоне угља преко 
удружења и купила дрва за потпалу. 

– Не могу другачије да обезбедим огрев за зиму, него преко 
пензионера на oтплату. Плашим се да угља неће бити, а мени је 
преостало само „шака“ од прошле зиме – показује шупу за огрев 
Смиља.                                                                                Н. Колунџија

Nem érkezik a szén a csókai nyugdíjasokhoz
Az év eleje óta fizetik a szenet, eddig semennyit sem kaptak

A csókai nyugdíjasok által megrendelt 1400 tonna 
szénből eddig mindössze párszáz tonnát szállítottak le 
a kolubarai szénbányából. Amióta elterjedt a hír, hogy 
magánszemélyek nem kapnak szenet, mert a teljes 
kibányászott mennyiséget a hőerőműveknek adják, a 
nyugdíjasok községi egyesületének irodáját folyama-
tosan keresik fel azok a nyugdíjasok, akik rendszere-
sen fizetik (vagy már kifizették) a tüzelőt, de eddig 
nem kaptak semennyit sem. 

– Mindenkit megdöbbentett a hír, hogy a nyugdí-
jasok nem kapják meg a szenet. Megpróbáltunk egy 
kishegyesi szállítón keresztül kovini szenet beszerez-
ni, de az ottani szénkitermelőnél a daru (ami a Du-
nából bányássza a szenet) meghibásodása miatt ez 
nem sikerült – mondta a községi Nyugdíjas Egyesület 
elnöke, Đuro Jaić. Hozzátette, hogy a legújabb hírek 
szerint mégis jut kolubarai szén a nyugdíjasoknak is, 
de nem lehet tudni, hogy mikor.

– Eddig a csókai és a tiszaszentmiklósi nyugdíjasok 
mintegy 200 tonna szenet kaptak, de a község többi 
településére egy kilogramm sem érkezett. Az emberek 
jönnek hozzánk, követelik a tüzelőt vagy kérik vissza 

a befizetett pénzüket. A kereskedők egyre emelik a tű-
zifa árát. Mi igyekszünk segíteni egyesületünk tagjain 
– mondta Jaić. 

Padén is az év eleje óta fizetik a nyugdíjasok a szenet. 
– Több mint 200 tonnát rendeltek, de még egyet 

sem kaptak. A reggeli hőmérséklet már tíz fok alatt 
van, be kellene gyújtani. Megengedhetetlen, hogy az 
emberekkel most közlik, hogy nem kapnak tüzelőt – 
mondta csalódottan a nyugdíjasok helyi szervezetének 
elnöke, Ratko Prošić.

A padéi Almási Ilona elmondta, hogy két részletben 
befizetett 60.000 dinárt 8 tonna szénért.

– Most mondják, hogy hiába várom a tüzelőt, nem 
lesz. Adják vissza a pénzemet, hogy fát vehessek. 
Négy unokára kell fűtenem – panaszkodott Ilona. 

Smilja Radanov 3 tonnát rendelt az egyesületen ke-
resztül.

– Csak az egyesületen keresztül, részletekben fizet-
ve tudom megvenni a télre való tüzelőt. Félek, hogy 
tényleg nem kapom meg, tavalyról csak egy maréknyi 
maradt – mutatta a fészert Smilja.

N. Kolundžija

Ђуро Јаић

Ратко Прошић
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након представе у чоки волонтери однели 
помоћ поплављенима у обреновцу

Након одигране 
представе у Чоки, во-
лонтери Волонтерског 
центра су кренули пут 
Обреновца како би од-
нели помоћ и одиграли 
представу пред тамо-
шњом публиком.

Координатор Волон-
терског центра Чока 
Владимир Штеванов 
нам је пренео утиске са 
посете Обреновцу: „На-
кон одржане позори-
шне представе у Чоки, 
у суботу 13. септембра, 
нашли смо се 14.9. у 13 часова испред 
Дома културе, спаковали прикупљену 
помоћ и кренули на пут. Када смо стигли 
у Обреновац, волонтери су делили гра-
ђанима беџеве и позивали их на трг где 
се одиграла представа, која је била ве-
ома посећена од стране грађана, а по-
себно деце која су уживала у нашој из-
ведби. Након одржане представе омла-
дински радници из Обреновца одвели су 
нас до Дома културе, где нас је дочекао 
председник Канцеларије за младе, коме 
смо предали помоћ коју смо донели из 
Чоке, а коју ће они даље дистрибуирати 
онима којима је тренутно најпотребнија. 
Наши утисци из Обреновца су незабо-
равни. Људи који су претрпели непого-
ду која их је задесила марљиво раде и 
труде се да свој живот врате у нормалу. 
Срдачно су нас примили и јако су били 
захвални. Оно што смо видели тамо је у 
најмању руку страшно. Чим се одмакне 
од центра града, виде се последице по-
плаве, трагови нивоа воде. Куће и јавни 
објекти су и даље у лошем стању. Во-

лонтери КЗМ Обреновац, су нас спро-
вели кроз Дом културе који је претрпео 
велике штете од поплаве. Тотално су 
уништене све канцеларије у приземљу, 
биоскоп и спортска хала. Оно што је за-
дивљујуће је да, без обзира на све, они 
и даље раде у том објекту, запримају 
помоћ и одатле је дистрибуирају грађа-
нима којима је неопходна. Захвалио бих 
се овим путем свим грађанима општине 
Чока и Ђачком парламенту ОШ „Јован 
Поповић“ на личном доприносу, као и 
радију „Макс“ Чока на медијској промо-
цији, УГ „Развој села“ на техничкој подр-
шци и КУД „Свети Сава“ на просторији и 
терминима за пробе.“

Битно је напоменути да је тог дана у 
Обреновац однешена велика количина 
воде и ствари за личну и хигијену дома-
ћинства.

На овај начин су волонтери Волон-
терског центра Чока поново показали 
своју хуманост и помогли на свој начин 
онима којима је сада то најпотребније.

Д. Тењовић

A csókai önkéntesek Obrenovacra vitték 
az előadásukon összegyűjtött adományokat

A csókai Önkéntes Központ aktivistái szeptember 13-án színházi előadást mutattak 
be Csókán. Ekkor adományt gyűjtöttek az árvízkárosultaknak, és ezt szeptember 14-én 
Obrenovacra vitték. Ott is bemutatták produkciójukat egy szabadtéri színpadon. Utána 
fogadták őket az ottani ifjúsági szervezet vezetői, akik hálásan fogadták a nekik juttatott 
segélyt, majd városnézésre vitték a csókaiakat. Vladimir Števanov, a csókai Önkéntes 
Központ koordinátora elmondta, hogy csodálatra méltó az árvíz sújtotta vidék lakossá-
gának ereje és kitartása.                                                                                     D. Tenjović 

Bali Béla már több mint négy éve el-
nöke az itt működő vadászegyesületnek, 
mely 22 tagból áll. Mint megtudtam, 
nagy győzelmeket arattak az idén. Erről 
próbáltam egy kicsit többet megtudni.

– Milyen versenyen vettek részt, és 
hol rendezték meg?

– Az agyaggalamb lövészeten vettünk 
részt községi szinten. Hat egyesület neve-
zett be a versenyre. Minden évben másik 
helységben tartják meg ezt a rendezvényt. 
Az idei helyszín Csóka volt, és május 
utolsó szombatján lett megszervezve a 
verseny. Maga a verseny Zentán, a lövöl-
dében került megrendezésre. A későbbi 
programokat (a paprikásfőző versenyt és a 
kötélhúzást) pedig Csókán a vöröskereszt 
udvarában tartották meg.

– A díjakat hol adták át?
– A díjátadásra Csókán került sor az 

ebéd után. Kitűnő helyezéseket értünk el. 
A hódegyházi vadászegyesület először 
szerezte meg csapatban és egyénileg is 
az első helyet. A csapat tagjai Szemerédi 
Ernő, Juhász Zoltán, Piri Erik, Tóth Károly 
Zsolt, Kis Zoltán és Tóth 
István Zsolt voltak.

– Mit jelent csapat-
ban és mit egyénileg a 
győzelem?

– Egyénileg is győz-
tünk az agyaggalamb lö-
vészetben, de csapatban 
is mi lettünk az elsők. 
Juhász Zoltán szerezte 
meg az első helyet. Na-
gyon örülök neki, hogy 
az egyéni győztes a mi 
csapatunkból kerülhe-
tett ki. Az őzpörkölt fő-
zésben pedig az előkelő 
harmadik helyet nyertük 
meg, a szakács Tóth Ká-
roly hódegyházi vadász-
tagunk volt.

– Mikor és hol szok-
tak gyakorolni?

– Ritkán gyakorolunk. Leginkább min-
den évben május elsején, amikor agyagga-
lamb lövészetet szervezünk, főzünk saját 
vadászaink részére, vagy esetleg egy – két 
vendéget is meghívunk. Amikor a közsé-
gi versenyre készülünk, akkor nagyon sok 
függ attól, hogy milyen időszakban van a 
verseny, mert ha sok a munka kevesebbet, 
ha viszont nincs annyi teendőnk sűrűben 
összejövünk lőni. Otthoni terepen vagy Fel-
sőhelyen a brioni lövöldében gyakorolunk.

– Végül is hány serleget hoztak haza?
– Négy serleget nyertünk meg. Egyet 

csapat szinten és egyet egyénileg az 
agyaggalamb lövészetben. A harmadik 
helyet a főzésben, és a vándorserleget is a 
mi csapatunk hozhatta haza.

– További terveik?
– Sok tervünk van. Évközben megkap-

tuk a pénzt a Tartományi Mezőgazdasági, 
Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárságtól 
új fácános kiépítésére és kútfúrásra. Eze-
ket a pénzeket már be is fektettük. A kút 
ki van fúrva, a fácános nagy része ki van 
építve, a további munkálatokat pedig az 
ősz folyamán fogjuk kivitelezni, úgy hogy 
jövőre már működésbe is léphet.

– Új tavat is építettek. Mi kényszerí-
tette erre a lépésre önöket?

– Különféle gondjaink vannak a túzok 
rezervátummal. Volt nekünk egy kacsás 
tavunk, ahova pumpáztuk a vizet az Aran-
kából, de külön engedélyt kértek tőlünk 
már arra is, hogy a területre belépjünk. 
Közben az Arankának is elapadt a vize, 
ezért kellett egy új tavat építenünk, amihez 
segítséget kaptunk a helyi közösség veze-
tőitől. Megszervezték az útépítés közben, 
hogy az erőgépek besegítsenek a tómeder 
kikotrásában. Az idén már látszik, hogy 
van eredménye. Teleengedtük vízzel, és 
már jönnek is a kacsák az új tóra, mi pe-
dig szorgalmasan járunk ki etetni, és ezzel 
próbáljuk odacsalogatni őket.

– Gondolom próbáltak már itt 
vadászni, vagy még nagyon kicsik az 
állatok?

– Vadászgattunk már itt is, de első-
sorban most az a feladatunk, hogy meg-
őrizzük a tehéncsordától, hogy azok ne 
tegyék tönkre. Egy bizonyos idő múlva a 
víz körüli terület be fog nádasodni, ott a 

vad is jobban meg fog 
húzódni.

– Vadállathiány 
van-e, számlálták 
már az idén az álla-
tokat?

– Még nem tudunk 
pontos adatokkal szol-
gálni, mert a vadászat 
még nem kezdődött 
el. Idáig szép számban 
láttunk fácánt, nyulat, 
őz is van, de sajnos az 
utóbbi években elsza-
porodtak a sakálok. 
Nagyon nehéz őket 
kiirtani. Jó volna szer-
vezetten megritkíta-
ni őket. Attól félünk, 
hogy tönkreteszik a 
vadállományt.

– A faluba látogat-
nak-e vendégvadászok?

– Olaszországból látogatnak hozzánk 
szinte minden évben. A turista vadászat 
úgy kezdődik, hogy április 15-én őzba-
kot lövünk, de csak egy pár napig, míg 
eredményes a vadászat. A nyári párzás-
ban egyre nehezebben lehet megtalálni az 
őzet, mert elbújik. Nyáron jönnek az olasz 
turisták, érdeklődnek a fürj és az afrikai 
galamb iránt. Vannak olyan évek, amikor 
elég eredményes a vadászat, ilyen az idei 
év is, meg vagyunk elégedve.

– Vannak olyan problémáik, amelyek 
még megoldásra várnak?

– Tettünk már lépéseket a túzok rezer-
vátummal kapcsolatban, de a problémára 
konkrét választ nem kaptunk. Ne legyünk 
mi ilyen mostoha gyerekek ezen a terü-
leten, hogy mindig nekünk kell megkér-
dezni, hogy mikor mehetünk be a saját 
vadászterületünkre vadászni. Ha ezt még 
sikerülne valahogy orvosolni, akkor meg 
lennénk elégedve. Szeretnénk, ha mi is 
adhatnánk a rezervátumba egy saját őrt, 
aki jobban megvigyázná a területünket, 
mint egy vadidegen.

Urbán Csilla

Kirándulás a Kelebiára
2014.09.19-én gondozóik, ápolóik, nevelőik és a koordinátorok kíséretében a fogyaték-

kal élő gyerekek és fiatalok Napközi Otthonából tizenegy gyerek és fiatal látogatott el a 
kelebiai méntelepre. Ez alkalommal a gyerekeknek lehetőségük nyílt fiákeren körbejárni a 
méntelepet, de kipróbálhatták lovagló tudományukat is. A barátkozás és a gyönyörű időjá-
rás élvezete mellett a gyerekek ismerkedhettek az állatokkal és azokkal az emberekkel, akik 
szintén azon a napon látogattak a méntelepre. Az ismerkedés és a nézelődés befejeztével 
ebédeltek, majd hazaindultak.

Az ilyenfajta kirándulások alkalmasak arra, hogy a Napközi Otthon lakói bekapcsolódja-
nak a társadalmi életbe, és fejlődjön az állatok iránti szeretetük.                           D. Tenjović

посетили ергелу у келебији
Једанаесторо деце и младих из Дневног боравка за децу и младе са сметњама у 

развоју у пратњи старатеља, неговатеља, васпитача и координатора су 19.9.2014. 
године посетили ергелу у Келебији. Тог дана деца су имала прилике да обиђу ергелу 
фијакерима, као и да се опробају у јахању коња. Поред дружења и уживања у прелепом 
дану, деца су имала прилике да се приближе животињама, да се упознају са људима 
који су тог дана, такође, били у посети ергели. Након обиласка ергеле уследио је ручак 
и повратак кући. Овакви излети су веома корисни ради укључивања деце из Дневног 
боравка у друштвени живот и развијања љубави према животињама.            Д. Тењовић

Történelmet írt a hódegyházi vadászegyesület

историја ловачког друштва у Јазову
Бела Бали је већ више од четири године председник ловачког друштва у Јазову, 

које броји 22 члана. Када је у мају организован одстрел глинених голубова у 
општини Чока, јазовачки ловци су први пут појединачно и екипно освојили прво 
место. Чланови екипе су били Ерне Семереди, Золтан Јухас, Ерик Пири, Жолт Тот 
Карољ, Золтан Киш и Жолт Тот Иштван. Врло ретко вежбају, тек када се припремају 
за такмичење. Имају велике планове, као што су изградња нове фазанерије и 
бушење бунара, за шта је Друштво добило средства од Покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Бунар је већ избушен, а већи део 
фазанерије је већ изграђен, док ће остали радови бити довршени током јесени. 
Изграђено је и ново језеро, пошто је било великих проблема са резерватом велике 
дропље, јер је понестајало воде из претходног језера. Чланови Друштва тврде да 
има довољно фазана, зечева, срна, али да су се намножили шакали. Сваке године 
им у госте долазе ловци из Италије када је актуелан лов на срндаће, препелице 
и афричке голубове. Нажалост, имају и проблема са резерватом велике дропље 
и надају се да ће им се омогућити да имају и они свог чувара, да могу несметано 
улазити у ловиште.                                                                                              Чила Урбан
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„Меморијал Сабо иштвана – пиште“
II Међународна изложба младих голубова 

Удружење за заштиту и одгој ситних животиња из Остојиће-
ва 18. и 19. октобра организоваће другу Међународну изложбу 
младих голубова под називом „Меморијал Сабо Иштвана - Пи-
ште“. Изложба ће бити отворена у суботу, 18. октобра са почет-
ком у 14:30 часова у Дому омладине у Остојићеву. Исти дан ће 
се од 8 до 11 часова доносити експонати у Дом омладине, а до 
13 часова ће се вршити оцењивање. Чланови удружења и гости 
ће потом положити венац на гроб Сабо Иштвана у Чоки.

Према речима организатора, ове године очекује се око 
70 излагача и од 800 до 1000 голубова. Излагачи ће 

осим из Србије, долазити и из Хрватске, Мађарске и 
Словачке, а специјални гост биће интернационални 
судија из Мађарске Ласло Ковач. Ковач већ другу 
годину заредом долази на ову изложбу, а лепе ути-
ске са прве изложбе пренео је и у мађарском спе-
цијализованом часопису „Magyar King Klub“. Он је 

том приликом похвалио изложбу остојићевчанског 
удружења за коју је рекао да је изложба не европ-

ском нивоу.
Још један учесник изложбе биће и вицешампион све-

та у категорији бирмингхам ролера за 2014. годину Вукашин 
Пејчић из Новог Сада који ће организовати специјалку кингова.

„Власници најбољих експоната добиће признања и пехаре и 
ове, као и претходне године, док ће најбољи експонат добити 
прелазни пехар и биће проглашен за гран шампиона изложбе“, 
изјавио је потпредседник удружења Будимир Лазић. Чланови 
удружења на челу са председником Илијом Аџићем и потпред-
седником Будимиром Лазићем позивају све грађане да погле-
дају ову изложбу која ће за посетиоце бити отворена у суботу, 
18. октобра од 15 до 20 часова и у недељу, 19. октобра од 8 до 
13 часова. У недељу ће такође бити организована и берза, од-
носно продаја ситних животиња као што су живина, голубови, 
кунићи и слично.                                                             И. Кертес

Szabó István–Pista Emlékkiállítás 
Fiatal galambok II. Nemzetközi Szemléje

A tiszaszentmiklósi Kisállatvédő és -tenyésztő 
Egyesület október 18-án és 19-én megszervezi a Fi-
atal galambok II. Nemzetközi Szemléjét, melynek 
a Szabó István–Pista Emlékkiállítás nevet adták. A 
kiállítást október 18-án 14,30 órakor nyitják meg a 
tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthonban. Ezen a napon 
a helyszínre 8-tól 11 óráig kell a kiállítás-
ra szánt állatokat eljuttatni, majd az 
értékelés 13 óráig fog folyni. Az 
egyesület tagjai és a vendégek 
ezután megkoszorúzzák Szabó 
István sírját Csókán.

A szervezők 70 kiállítót 
várnak 800−1000 galambbal. 
Szerbián kívül kiállítók fognak 
érkezni Horvátországból, Ma-
gyarországról és Szlovákiából. A 
kiállításnak kiemelkedő vendégei is 
lesznek: Kovács László, nemzetközi bíró 
Magyarországról és az újvidéki Vukašin Pejčin, aki 
a 2014-es évben a birminghami kanári kategóriában 
a világbajnok helyettese lett.

A legjobbak elismerést és serleget kapnak, míg 
a legkiemelkedőbb állat tulajdonosa vándorserleget 
kap. A látogatók számára a kiállítás október 18-án 
15-től 20 óráig, míg 19-én 8-tól 13 óráig lesz meg-
tekinthető. Vasárnap kisállat börzét is szerveznek, 
ahol megvásárolhatók lesznek galambok, baromfi, 
nyulak és hasonló kisállatok.                           Kertész I.

November elején
őszi vásár Padén

November 9-én 13 órai kezdettel a padéi 
piactéren a helyi közösség és a Napsugár Nőegylet 
közös szervezésében Őszbúcsúztató néven vásárt 
rendeznek.

A látogatók megtekinthetik és megvásárolhatják 
a községünkben működő egyesületek tagjainak ké-
zimunkáit. A Napsugár Nőegylet asszonyai patto-
gatott kukoricával kedveskednek majd a megjelen-
teknek. Kínálnak még hagyományos recept szerint 
sütött tökös, almás és mákos kalácsot.

– A kalácsok ára szimbolikus lesz, az összegyűlt 
pénzt az óvodás és iskolás gyerekek javára ajánljuk 
fel – mondta a helyi közösség tanácsának elnöke, 
Gyömbér Stana. 

A vásározókat zenével szórakoztatják, a legki-
sebbeknek játszási lehetőséget biztosítanak. Sátrat 
is állítanak az esetleges rossz időre felkészülve.

A szervezők felkérik községünk minden kézi-
munkázó egyesületét, hogy vegyenek részt ezen 
a vásáron, állítsák ki és árusítsák alkotásaikat. Je-
lentkezni lehet Barta Máriánál a 75-514-es telefon-
számon.                                                      D. Grbin

Јесењи вашар у падеју 
почетком новембра

Падејска пијаца 9. новембра имаће другачи-
ју намену од свакодневне. МЗ Падеј и Удружење 
жена „Сунце“ тог дана организују вашар „Испрати-
мо јесен“, који ће почети у 13:00 часова.

Посетиоци овог јесењег вашара моћи ће да 
погледају изложбе ручних радова удружења из 
чоканске општине, али и да купе нешто, ако им 
се допадне. Поред тога, чланице УЖ „Сунце“ на 
лицу места кокаће кокице и делити свим присут-
ним грађанима, а у понуди ће бити и колачи од лу-
даје, јабуке и мака, прављени по традиционалним 
рецептима. – Цена колача ће бити симболична, а 
сав остварени приход ићи ће у добротворне сврхе, 
нашој деци у школи и забавишту, – објаснила је 
председница Савета МЗ Падеј Стана Ђембер.

Публика ће моћи да ужива у музици, а најмлађи 
посетиоци у забавном дечијем парку. Биће поста-
вљен и шатор у случају лошег времена.

Организатори вашара позивају сва удружења 
из чоканске општине, која се баве израдом ручних 
радова, да дођу да излажу и продају своје руко-
творине. Пријава је могућа позивом на број теле-
фона 75-514 код Барта Марије.                   Д. Грбин

Érmek 
az V. Nemzetközi Pálinkafesztiválról

A csókai Oltvány Szőlészek és Borászok Egyesülete az 
idén is küldött ízletes barack párlatokat Szlovákiába, a „Zlatne 
Kapi Dunava 2104” elnevezésű pálinka fesztiválra, amely au-
gusztus 15-e és szeptember 6-a között került megrendezésre. 
A komarnoi kiállításon 3 díjat érdemeltek ki a csókai nedűk. 
Vukosavljev Zlatko aranyéremmel, Ónodi Ibolyka ezüstérem-
mel, és Vujić Jovan pálinkája is ezüstéremmel lett jutalmazva. 
Jó pálinka csak tökéletesen érett, hibátlan gyümölcsből lesz. 
Ebben egyetértenek a szakemberek is. Ha ez megvan, a gyü-
mölcsből cefrét kell készíteni, és ez kerül a főzőüstbe. Nos, a 
pálinkamesterek egyöntetű véleménye: itt dől el minden. A pá-
linka minősége 70-80 százalékban a gyümölcstől és a cefrétől 
függ. A jó cefre pedig a jó pálinka alapja. A cefre egyik fontos 
„feladata” amellett, hogy a gyümölcs cukortartalma alkohollá 
alakuljon, hogy a gyümölcsökben lévő aromák kifejlődjenek.

H.N.

Медаље 
са V Међународног фестивала 

ракије
Удружење виноградара и винара „Калем“ из Чоке је 

и ове године послало укусне дестилате на фестивал 
ракије у Словачкој, који се одржавао од 15. августа до 
6. септембра, под називом „ Златне капи Дунава 2014“. 
Чоканске капљице су освојиле 3 награде на изложби 
у Комарну. Ракија Вукосављев Златка је награђена 
златном, Оноди Ибојке сребрном и ракија Јована 
Вујића, такође, сребрном медаљом. Стручњаци се 
слажу у констатацији да се добра ракија може добити 
искључиво из потпуно зрелог и здравог воћа. Када 
тога има, ставља се у бурад за кљук, који затим иде у 
казан за печење ракије, где се догађа оно најбитније, 
кажу прави мајстори. Квалитет ракије 70-80 % зависи од 
воћа и кљука, јер је добар кљук претеча доброј и укусној 
ракији. Осим што се у кљуку садржај шећера из воћа 
претвара у алкохол, у њему се стварају посебне ароме 
које потичу из датог воћа.                                              Х.Н.

Вече 
уз песму

у остојићеву
Певачка група Култур-
но-уметничког друштва 
„Др Тихомир Остојић“ 
по први пут организује 
сусрет певачких друшта-
ва под називом „Вече уз 
песму“ 25. октобра 2014. 
године у Дому омладине 
у Остојићеву са почет-
ком у 19:00 часова. Циљ 
ове манифестације јесте 
неговање традиционал-
не музике и културне ба-
штине.

Публици ће се пред-
ставити седам певачких 
група на српском, мађар-
ском и пољском језику. 
Поред домаћина, насту-
пиће црквени хор Српске 
православне Црквене 
општине Остојићево, 
мађарско мушко певач-
ко друштво из Чоке, КУД 
„Свети Сава“ из Чоке, 
Мађарски културни круг 
„Тисасентмиклош“ из 
Остојићева, КУД „Висла“ 
из Остојићева и Завичај-
на фондација „Стеван 
Сремац“ из Сенте. Цена 
улазнице је 100 динара.                                                                                                           

Д. Грбин

У новом Саду одржани семинари на тему 
насиља у породици

Стручни радници Центра за со-
цијални рад за општину Чока прису-
ствовали су семинарима које је ор-
ганизовао Покрајински секретаријат 
за привреду, запошљавање и равно-
правност полова као наставак обуке 
„Насиље у породици и институцио-
нална заштита“ за професионалце 
који се баве превенцијом и заштитом 
од насиља у породици. Семинари 
под називом „Организовање конфе-
ренција случаја за заштиту од наси-
ља у породици“ и „Координирана ак-
ција локалне заједнице у превенцији 
и заштити од насиља у породици“ 
одржани су 2. и 3. октобра у Хотелу 
„Нови Сад“ у Новом Саду.

Обуке је изводио стручни тим Ау-
тономног женског центра, невладине 
организације из Београда, Јеца Не-
дељков, по струци психолошкиња и 
Маја Банаух-Брусин, социјална рад-
ница, чији су едукативни програми 
акредитовани од стране Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Републике Срби-
је. Садржај програма је био обрађен 
кроз интерактивне технике рада, на 
крају су учесницима подељени аде-
кватни едукативни материјали, а та-
кође ће добити и сертификате о за-
вршеним обукама. Полазници ових 
семинара били су поред стручних 
радника из Центра за социјални рад 
Чока и стручни радници запослени у 
Центрима за социјални рад Апатин, 

Ада, Мали Иђош, представници из 
Полицијске станице Ада и Полициј-
ске управе Кикинда, затим представ-
ници Црвеног крста, Дома здравља и 
општине Мали Иђош, представници 
основних школа у Фекетићу и Ади и 
активисткиње из невладиних органи-
зација.

Циљеви семинара били су да се 
унапреде превенција и сузбијање 
насиља у породици и родно засно-
ваног насиља кроз координисан рад 
одговарајућих институција и орга-
низација, промоција најуспешнијих 
механизама за борбу против наси-
ља у породици, једном речју јачање 
делотворне акције надлежних оп-
штинских органа кроз организовање 
и спровођење конференција случаја 
и координираних акција.

Ардала Т.

Újvidéken tanácskozást tartottak
a családon belüli erőszakkal kapcsolatban
Csóka község Szociális Munkaügyi Központjának szakembe-

rei részt vettek a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi 
Egyenjogúsággal Foglalkozó Titkárság által szervezett szakta-
nácskozáson a Családon belüli erőszak és az intézményes védelem 
címmel tartott képzés folytatásaként, melyet azoknak a szakembe-
reknek szerveztek meg, akik a családon belüli erőszak elleni véde-
lemmel és megelőzéssel foglalkoznak. A tanácskozásokat október 
2-án és 3-án tartották Újvidéken a Novi Sad szállodában. A tanács-

kozás témáinak címe: Értekezlet megszervezése a családon 
belüli erőszaktól való védelem esetére, A helyi közösség 
koordinált akciója a családon belüli erőszak elleni véde-
lemben és annak megelőzésében.

A képzést a belgrádi, nem kormányzati szervezet, az 
Autonóm Női Központ szakember-csoportja, éspedig Jeca 
Nedeljkov pszichológus és Maja Banauh–Brusin, szociális 
munkás tartotta, kiknek oktató programja akkreditált a Szerb 
Köztársaság Munkaügyi, Foglalkoztatási, harcos és szoci-
ális kérdésekkel foglalkozó Minisztériumának részéről. A 
program tartalmát interaktív munkamódszerrel dolgozták 
fel, a végén pedig a résztvevőknek idevágó oktató anyagot 
osztottak szét, de a hallgatók bizonyítványt is fognak kapni 
a képzés elvégzéséről. A csókai Szociális Központ szakem-
berei mellett, e tanácskozások hallgatói voltak Apatin, Ada 

és Kishegyes Szociális Központjaiban dolgozó szakemberek, Ada 
és Nagykikinda rendőrállomásának képviselői, a kishegyesi Vörös-
kereszt, az Egészségház és a község képviselői, Bácsfeketehegy és 
Ada általános iskoláinak képviselői és a nem kormányzati szerveze-
tek aktivistái.

A tanácskozások céljai közé tartozott a családon belüli erőszak és 
a születéssel kapcsolatos erőszak megelőzése és megakadályozása 
a megfelelő intézmények és szervezetek koordinált munkáján 
keresztül, a családon belüli erőszak elleni harc legsikeresebb 
mechanizmusainak bemutatása, egyszóval az illetékes községi 
szervek hatékony akciójának erősítése értekezletek és koordinált 
akciók megszervezésén és lefolytatásán keresztül.            Ardala T.
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пионири кк „чока“ освојили 
првенство у „ABLA” лиги

у Румунији
Током два турнира у Араду (Румунија) победивши у 

финалу екипу из Бекешчабе (Мађарска) наши млади 
кошаркаши, 2000-2001. годиште, освојили су првен-
ство „АBLA” лиге. У питању је био заједнички турнир 
на ком су учествовале екипе из Мађарске, Србије и 
Румуније. Најбољи играч на целом турниру био је 
Василије Мијић, а за најбољег 
играча ревијалне утакмице (all 
star) проглашен је Немања Ма-
луцков. Eкипа КК „Чока“, као и 
награђени играчи, добила је пе-
хар и пригодне поклоне.

Тренер Роберт Лацко је изја-
вио: „Презадовољан сам лигом 
и самом организацијом. Ово 
такмичење је пружило деци мо-
гућност да путују, да се друже и 
кроз спорт упознају Мађарску и 
Румунију, стичу нова искуства. 
Овом приликом желим да честитам нашим кошарка-
шима на успеху који су остварили марљивим радом 
на терену и ван њега. Надам се да је ово такмичење 
била добра припрема за лигу која нас чека у наред-
ном периоду, а то је Пионирска лига Кошаркашког 
савеза Србије. Ове године политика клуба је да се 
раду са децом да приоритет. Припреме за ову сезо-
ну смо почели у августу и у томе нам помажу наши 
пријатељи из Сентеша (Мађарске) одигравањем 
пријатељских утакмица. У домаћим такмичењима КК 
„Чока“ је учествовао у Панонској лиги, где смо освоји-
ли 3. место. Успех смо постигли победом над екипом 
из Суботице. Позивам све заинтересоване школарце 
од првог до осмог разреда, дечаке и девојчице да се 
прикључе КК „Чока“.                                        Д. Тењовић

A Csóka Kosárlabdaklub 
pionírjai megnyerték

az ABLA ligát Romániában
A romániai Aradon megrendezett két tornán, a dön-

tőben a magyarországi Békéscsaba csapatát legyőzve, a 
2000−2001-ben született fiatal kosarazóink megnyerték 
az ABLA ligát. Ezen a tornán magyarországi, szerbiai 
és romániai csapatok vettek részt. A legjobb játékosnak 

Vasilije Mijićet választot-
ták, a bemutató mérkőzés 
(all star) legjobbja pedig 
Nemanja Maluckov lett. A 
Csóka csapata és a legjobb 
játékosok serleget és aján-
dékot kaptak.

– Elégedett vagyok a li-
gával és a szervezéssel. Ez 
a verseny lehetőséget nyúj-
tott a gyerekeknek, hogy 
utazzanak, barátkozzanak, 

új tapasztalatokat szerezzenek, megismerjék Magyar-
országot és Romániát. Gratulálok kosárlabdázóinknak 
ehhez a sikerhez, ami a szorgalmas munka eredménye. 
Remélem, hogy ez a verseny jó felkészülés volt a szer-
biai pionír liga küzdelmeire – jelentette ki Lackó Róbert 
edző. – Idén a klubban a fiatalokkal folytatott munka az 
elsődleges. A versenyidényre a felkészülést augusztus-
ban kezdtük. Segítségünkre vannak szentesi (Magyar-
ország) barátaink, akikkel több barátságos meccset ját-
szottunk. A hazai versenyek közül indultunk a Pannon 
ligában, ott a szabadkaiakat legyőzve megszereztük a 
3. helyet. Ezúton is felhívom az általános iskolás fiúkat 
és lányokat, hogy csatlakozzanak a Csóka Kosárlabda-
klubhoz.                                                             D. Tenjović

Сусрет ветерана на салашу „Ђорђевић“
Љубитељи фудбала настављају да донира-

ју, одржавају и проширују досадашњу сарадњу 
са фудбалерима „Јадрана“. Крајем септембра 
одржан је сусрет ветерана на Салашу „Ђорђе-
вић“, власника Љубише и Биљане Ђорђевић. 
У прелепом, препознатљивом, али и једин-
ственом амбијенту војвођанских салаша надо-
мак Суботице, одржана је ревијална утакмица 
мини-фудбала, а након тога наставило се дру-
жење уз домаћу храну и аутентични амбијент. 
Захваљујући АД „Санад“ и власницима Сала-
ша „Ђорђевић“ овом приликом фудбалери су 
добили комплет опреме за тренинг, као и лоп-
те. Ова успешна сарадња ће се наставити у на-
редном периоду, кроз посете, дружења и прија-
тељске утакмице, на велико задовољство свих 
чланова и пријатеља клуба.                          Д.С.

Спортски сусрети пензионера 
региона

Општинско удружење пензионера Чока било је дома-
ћин 11. Спортских сусрета општинских удружења пензи-
онера Аде, Бачке Тополе, Кањиже, Новог Кнежевца, Су-
ботице и Чоке. Око 260 учесника Сусрета надметало се 
у шест спортских дисциплина, бацању плочица, пикаду, 
преферансу, спортском риболову, куглању и шаху. 

– Поред наших пријатеља из ових општинских удруже-
ња, 11. Спортским сусретима присуствовао је и председ-
ник Савеза пензионера Војводине Милан Ненадић – каже 
председник Општинског удружења Чока Ђуро Јаић. – По-
ред целодневног дружења на спортским теренима, наше 
драге госте и старе пријатеље дочекали смо у Ресторану 
„Ждребац“ у Чоки, где смо најуспешнијим такмичарима и 
екипама уручили дипломе, медаље и пехаре, приредили 
свечани ручак, дружење и забаву уз музику до касних по-
подневних сати. Ово је једанаеста година заредом како 
се чланови удружења пензионера ових градова једном 
годишње састају на спортским сусретима, а они се наста-
вљају и следеће године – саопштио је први човек чокан-
ских пензионера Ђуро Јаић. 

Када су у питању спортски резултати екипа, према 
речима Јаића, најуспешнији такмичари били су из Бачке 
Тополе и Суботице, док су Чокани били најуспешнији у 
преферансу, где су освојили друго место.      Н. Колунџија

Nyugdíjasok sporttalálkozója
A csókai Nyugdíjasok Egyesülete rendezte meg a 

11. Nyugdíjas Községközi Sporttalálkozót, amelyen 
Ada, Topolya, Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Szabad-
ka és Csóka községek mintegy 260 képviselője ver-
senyzett hat sportágban: kínai dominóban, pikádóban, 
preferánszban, sporthorgászatban, tekében és sakkban.

– Ezen a találkozón megjelent a Vajdasági Nyug-
díjas Szövetség elnöke, Milan Nenadić is – mondta a 
községi egyesület elnöke, Đuro Jaić. 

– A verseny után nyugdíjas barátainkat megvendé-
geltük a Ždrebac étteremben. Ott a győzteseknek kiosz-
tottuk az okleveleket, az érmeket, a serlegeket, meg-
ebédeltünk, utána zeneszó mellett barátkoztunk késő 
délutánig. Ez volt a 11. ilyen találkozó, remélem, jö-
vőre is megrendezésre kerül majd – mondta Đuro Jaić.

A sporttalálkozó legsikeresebbjei a topolyai és a sza-
badkai nyugdíjasok voltak, a csókaiak a legjobb ered-
ményt preferánszban érték el, másodikak lettek.

Млади риболовци
упорнији него икад

Млади риболовци из Санада настављају да се 
истичу, пре свега својом упорношћу, трудом и радом 
кроз протекла такмичења. Током септембра уче-
ствовали су у два одиграна кола, која су била веома 
занимљива, али на различите начине.

Предпоследње коло „Екофиш“ лиге одржано је 
21. септембра на стази преводница Бечеј, где је до-

маћин био „Пиштанг“ из Бечеја. 
Екипа из Санада учествовала је 
са два дечака, Попов Миливојем 
из Санада и Сабо Кристијаном из 
Остојићева. Киша је пратила го-
тово цело такмичење, али то није 

умањило рад рибе и посвећеност дечака из удруже-
ња, те су освојили 6. и 7. место, од 11 такмичара у 
њиховом сектору.

Завршно коло „Јо пајташ“ 
лиге за 2014. годину одр-
жало се на предивној стази 
канала ДТД у Србобрану, у 
организацији УСР „Караш“ 
из Темерина. Млади рибо-
ловци представили су се са 
женском екипом у саставу 
Јанковић Злата, Димитров Николина и Кочиш Ан-
дреа. Како су први пут на овом месту, нису скривале 
одушевљење лепотом стазе, воде, околине и богат-
ством рибе, а посебну пажњу присутних посматрача 
и новинара привукла је Андреа, својом крхком по-
јавом, међу 70 такмичара, учествујући у старијем 
сектору и игром случаја између два дечака, који су 
на високим позицијама у својим категоријама. Поред 
свега тога такмичарке нису клонуле духом, упорно 
су пецале три сата, бориле се и крајње професио-
нално одрадиле такмичење. Можда је баш упорност 
и стрпљивост рецепт за добре пецароше.            Д.С.

Једна победа и три пораза
у наставку сезоне

за Фк „Слогу“
Фудбалери „Слоге“ из Остојићева су са чела табеле 

Подручне фудбалске лиге (ПФЛ) Суботица пали на осмо 
место са 12 бодова. Први на табели су фудбалери ФК 
„Криваја“ из Криваје са 19 бодова. Након доброг почет-
ка, Остојићевчани су 14. септембра забележили пораз у 
гостима од екипе „Бачка“ из Мола 2:1. У следећој утакми-
ци „Слогини“ фудбалери успели су да обрадују домаће 
навијаче и да забележе још једну победу у овој сезони 
против екипе „Бајша“ из Бајше резултатом 1:0. Гол за до-
маћине постигао је Јовица Вишњић. Наредну утакмицу 
Остојићево је одиграло 28. септембра у Бајмоку против 
екипе „Раднички 1905“. ФК „Слога“ није успела да пре-
окрене резултат у своју корист и утакмица је завршена 
резултатом 2:1. Гол за Остојићевчане постигао је Никола 
Савић. У следећем колу „Слога“ је била домаћин екипи 
„Виноградар“ из Хајдукова. Домаћини су се добро бра-
нили током читаве утакмице, али на крају је у 90. минуту 
„Хајдуково“ успело да постигне гол из корнера, па је крај-
њи резултат ове утакмице био 0:1.

После неколико година, фудбалски клуб из Остојиће-
ва опет има и три селекције деце која вредно тренирају 
и такође сваког викенда учествују у лигама и на турни-
рима. Тренутно се „Слогини“ пионири такмиче у Општин-
ској пионирској лиги у којој заузимају треће место, као и у 
Општинској фудбалској лиги „Фудбал 7“ у којој заузимају 
прво место. У овој лиги забележили су све победе са само 
једним примљеним голом у току сезоне.            И. Кертес

половичан учинак 
„Слогиних“ рукометашица 

у првенству
Рукометашице „Слоге“ са две победе и два пораза 

тренутно се налазе на трећем месту на табели Треће ру-
кометне лиге „Банат“, одмах иза ЖРК „Младост“ из Опова  
и ЖРК „Мокрин“ из Мокрина. 

„Слога“ је у првом колу на свом терену била боља од 
неискусне екипе ЖРК  „Александрово“ из Александрова 
резултатом 59:0. Потом су у другом колу изгубиле од во-
дећих на табели, рукометашица ЖРК „Младост“ из Опо-
ва 16:22. У трећем колу забележен је још један пораз, 
овај пут од рукометашица из Мокрина (17:23). Последња 
утакмица одиграна је у гостима против ЖРК „Лехел“ из 
Мужље и остојићевчанке су забележиле другу убедљиву 
победу од 4:32. 

До краја сезоне „Слоги“ су остале још две утакмице, 
против ЖРК „Сенте“ из Сенте на домаћем терену и ЖРК 
„Обилића“ из Новог Кнежевца у гостима.           И. Кертес

Рукометашице „Слоге“ 
против рукометашица „Лехела“ 

Пионири ФК „Слога“ из Остојићева
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Драган комлушан, Данијела кнежевић, Kertész Izabella,
светлана олушки, Gergely József, недељко колунџија, Tóth Lívia,

др освит чпајаковић, Марија Марков илић, Kónya Lívia,
Kiš Juhas Dušanka, Mraznica Márta, Јелена Виловски, Bálint Beáta,

Данијела савић, Csizmadia Berák Benitta, Ágoston Ottilia,
Martonosi Mihály, Jug Josip, Манда Вуковић, Dienes Brigitta,

Дуња Грбин, Далиборка Тењовић

чокански каратисти организовали
7. Међународни карате турнир

Наступило 263 каратистa из 25 клубова
Међународни кара-

те турнир „Чока 2014” 
одржан је 27. септембра 
у сали Основне школе 
„Јован Поповић” у Чоки 
у организацији Карате 
клуба „Чока“, Карате 
федерације Војводине 
и „Шотокан“ Карате са-
веза Србије. Као и прет-
ходних година и овај 
седми по реду турнир 
одржан је на високом 
нивоу и уз беспрекорну 
организацију чоканских 
каратиста, како и доли-
кује Карате клубу „Чока“. 
На њему је наступило 
263 такмичара из 25 
клубова, из три државе, 
Словеније, Мађарске 
и Србије. Овај турнир 
је уједно био и послед-
ња провера за карати-
сте пред пут у Пољску 
и Светско првенство у октобру, тако да су 
љубитељи карате спорта могли да уживају 
у катама и борбама приказаним од стране 
свих такмичара. - Такмичење је послужило 
и као одлична презентација нашег места и 
тако показало да и Чока може да организу-
је турнире највишег нивоа. У сали је било 

преко 400 такмичара, службених лица, ро-
дитеља, публике, што сигурно представља 
највећу манифестацију спорта код нас и ја 
се надам да смо то оправдали, - изјавио је 
Александар Муиџа, тренер чоканских кара-
тиста. Такмичари из Чоке показали су одли-
чан квалитет, иако као домаћини нису уче-
ствовали у генералном пласману клубова 
по освојеним медаљама. Према осталим 
резултатима такмичара, прво место припа-
ло је екипи карате клуба из Врбаса, други 
су каратисти „БПС“, Ада-Бачко Петрово 
Село, а трећи каратисти „Енпи“ Суботица. - 
Ми као домаћини овог великог турнира смо 
презадовољни у сваком погледу, што пока-
зује и број наших гостију и њихове похвале 
на крају турнира. Желео бих да се захвалим 
свим људима добре воље који су помогли 
ову манифестацију, јавним институцијама, 
спонзорима, родитељима, у нади да ћемо 
и даље наставити сарадњу на обострано 
задовољство, као и до сада, - рекао је на 
крају турнира Александар Муиџа.

Текст и фото: Н. Колунџија

Csókán rendezték meg
a VII. Nemzetközi Karatetornát

25 klub 263 versenyzője küzdött

Csókán, a Jovan Popović Általános Iskola tornatermében 
szeptember 27-én megrendezték a Csóka 2014 elnevezésű 
tornát. A szervezők a csókai karate klub, a Vajdasági Karate 
Szövetség és a Szerbiai Shotokan Karate Szövetség voltak. 
A szervezés tökéletesre sikerült, és a verseny is magas szín-
vonalú volt. A tornán Szlovénia, Magyarország és Szerbia 
25 klubjából 263 versenyző indult. Ez a verseny az utolsó 
felmérés volt a karatézók számára az októberi lengyelorszá-
gi világbajnokság előtt. 

– Ezzel a versennyel is bebizonyítottuk, hogy Csóka képes nagy tornákat 
szervezni. Ez volt a közelmúlt legtömegesebb sportrendezvénye, a terembe 
mintegy 400 személy (versenyzők, szakvezetők, szülők, nézők) zsúfolódott 
be – mondta a csókai karatézók edzője, Aleksandar Muidža.

A csókai versenyzők jól sze-
repeltek, bár az érmek elosztá-
sába nem sikerült beleszólniuk. 
A tornát a verbászi karateklub 
nyerte, második lett az adai-
péterrévei BPS, harmadik pe-
dig a szabadkai ENPI.

– Minden tekintetben elé-
gedettek vagyunk, a vendége-
ink dicsérték a szervezést és a 
versenyzőinket is. Szeretnék 
köszönetet mondani minden 
támogatónknak, remélem, a 
jövőben is sikeresen együtt-
működünk majd – mondta a 
torna befejeztekor Aleksandar 
Muidža.

Szöveg és fotó: N. Kolundžija

Аца Ћировић, карате мајстор: "Ми смо једна велика породица"
Са тимовима и селекцијама које 

је тренирао, Аца Ћировић је осво-
јио велики број медаља на наје-
литнијим европским и светским 
такмичењима. На овогодишњем 
традиционалном VII Међународ-
ном карате турниру у Чоки био је 

присутан као тренер у Центру борилачких спортова 
„Звонко Осмајлић“ у Београду и главни инструктор и 
селектор за борбе у Шотокан карате савезу Србије.

– карате у Србији?
– У нашој земљи, људи који воде спорт, чини ми 

се да не препознају довољно оно што се зове кара-
те. То је спорт који окупља огроман број вежбача. У 
Србији има скоро 700 карате клубова. То је огромна 
„војска” омладине која иде иза тренера, иде испред 
својих клубова, представља не само њих, већ и гра-
дове. Нисмо довољно третирани у ресорном мини-
старству, за карате се не одваја довољно новца. Кад 
бих вам рекао висину средстава са којима клубови 
раде, ви бисте се вероватно насмејали. Илу-
страције ради, један шестолигашки фудбалски 
клуб за једну утакмицу или за једно гостовање 
потроши готово фонд који ми добијамо за годину 
дана. Када би Министарство спорта препозна-
ло чињеницу да је карате основ свим осталим 
спортовима и кад бисмо увели карате у основне 
школе, у ниже разреде, били бисмо здравија на-

ција. То би, верујем, била одскочна даска, поготово 
за колективне спортове, фудбал, кошарку, да би за 
годину дана имали такву експанзију, која би била не-
вероватна. Људи који код нас воде спорт то, нажа-
лост, не препознају.

– карате у чоки?
– Желим да нагласим да долазим у Чоку где имам 

пуно пријатеља, пре свих Милана Муиџу, који води 
Карате клуб „Чока“ и његове синове који му помажу у 
томе и који су били одлични такмичари. Дивим се како 
они из године у годину успевају да направе један до-
бар турнир, да направе добру атмосферу. Ове године 
је ту било присутно 260 играча из 26 клубова. Уз то, 
ту су драги гости из региона. Поменућу само Ивана 
Черича, селектора из Словеније, као и каратисте из 
Мађарске. Реч је о огромном ентузијазму који они ула-
жу, наравно, уз помоћ појединих људи који препознају 
колики је то труд и колике резултате даје. Они праве 
изванредне резултате и успели су да око тога окупе 
велики број људи у Чоки. То је стварно велики успех.

– каратиста као човек и, наравно, породица у 
свему?

– Карате је спорт који не развија само физички 
део личности. У каратеу морате да се развијате, пре 
свега, психички, да радите управо на том психоло-
шком плану, да стичете самопоуздање, да научите 
да се понашате и да научите да поштујете старије. 
Истовремено да научите да ништа не може да дође 
без рада. Имамо педагошки приступ да нашу децу 
изведемо са улице, да та деца постану добри људи, 
да заврше школе, факултете, да сутрадан, када ми 
постанемо пензионери, они преузму клубове и на-
ставе тај циклус. Ми јесмо једна велика породица. 
Нема везе да ли смо у Словенији, да ли смо у Чоки, 
у Београду, Јапану, ... ми се углавном препознајемо. 
Рекао бих, ментално се препознајемо. Имамо о чему 
да причамо, не бавимо се глупостима, високом поли-
тиком. Ми се бавимо карате политиком, ако се тако 
може рећи. Кроз разговоре едукујемо младе како да 
боље тренирају, преносимо им своја искуства да би-

смо им помогли како да лак-
ше дођу до циља.

– планови?
– Купили смо карту у јед-

ном правцу. Ми не идемо на-
зад, а омладина нас, хвала 
Богу, прати.

М. Вуковић 

Медаље
Осака - Јапан, Париз - Француска, Клуж - Румунија, Праг - Чешка, Бохум - Немачка, 
Копер - Словенија, Беневенто - Италија, Њујорк - САД, Манчестер - Енглеска, Атланта 
- САД, Тољати - Русија, Сошо - Француска, Бремен - Немачка, Скопље - Македонија, 
Каиро - Египат, Легниано - Италија, Секешфехервар - Мађарска, Милано - Италија, … 
То су само неки градови одакле су господин Ћировић и његови пулени, са најзначајнијих 
европских и светских такмичења у каратеу, доносили бројне медаље!

Egy kis közösség nagy karatézói
A csókai karate klub emlékplakettet és 

köszönőlevelet adományozott azoknak a 
felnőtt versenyzőinek, akik továbbtanu-
lás vagy munkavállalás miatt elhagyják a 
klubot, Újvidékre, Magyarországra vagy 
Németországba távoznak. Ezek: Kádár 
Alíz, Szemerédi Rita és Bugyi Dávid. 

– Ők az elmúlt tíz évben klubunk ver-
senyzőiként sok érmet szereztek, most 
elhagynak minket. Sajnos ez a kis közös-
ségek sorsa, a készre formált versenyző-
ik nagyobb klubokba távoznak. Ez nagy 
veszteség a számunkra. Biztos vagyok 
abban, hogy ezek a versenyzők jó hírét 
viszik a csókai karaténak – mondta a kö-
szönőlevelek átadásakor Milan Muidža.

Велики каратисти из малих средина
Карате клуб „Чока“ је уручио и плакете, 

захвалнице за постигнуте резултате својим 
такмичарима, сениорима, који одлазе на 
даље школовање или рад у Нови Сад, Ма-
ђарску и Немачку. То су Ализ Кадар, Рита 
Семереди и Давид Буђи. - Они су више од 
10 година у нашем клубу, донели су велики 
број медаља и сада одлазе. Нажалост, то 
је судбина малог места, где готови, фор-
мирани такмичари, млади људи одлазе и 
то је велики губитак за наше место, али 
сигуран сам да ће они на најбољи начин 
презентовати карате клуб и Чоку, – рекао 
је Милан Муиџа уручујући захвалнице 
истакнутим каратистима чоканског клуба.

Учесници 7. Међународног 
карате турнира „Чока 2014”

A Csóka 2014 karatetorna 
résztvevői

A Csóka 
Karate klub

csapata
Екипа КК „Чока”


