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Új enteriőr a legkisebbeknek
Befejeződtek a felújítási munkálatok

a padéi óvodában

нови ентеријер за најмлађе
Завршени радови на адаптацији

вртића у падеју

Друга фаза радова на адаптацији вртића у Падеју приведена је крају током ав-
густа месеца, тако да је објекат „Лептирић“ 2.септембра био спреман да прихва-
ти малишане. Подсећамо да је у почетној фази адаптације замењена дотрајала 
столарија и постављена хидроизолација у целом објекту, те да је након скидања 
зидних облога и ламперије установљено да је у зидове продрла велика коли-
чина влаге, која се током лета просушила природним путем и тек након тога су 
уследили завршни радови. У објекту је било неопходно заменити део водоводне 
мреже који је био дотрајао, 
као и делове грејног система 
за које је током постављања 
хидроизолације и обијања 
зидова установљена замена. 
Такође, саниран је и бродски 
под у радним собама, који је 
захваћен влагом оштећен, а 
на самом крају окречене су 
све просторије у објекту, а 
свака радна соба добила је 
нови тепих. За све поменуте 
радове било је потребно обе-
збедити додатна средства 
која су у износу од 300.000 
динара за предшколску уста-
нову издвојена из буџета Оп-
штине Чока за 2013.годину, 
а средства су утрошена на 
материјал и алате, који су 
били неопходни за извођење 
поменутих радова. Све радо-
ве су изводили мајстори из 
установе, помоћно особље и 
васпитачи.

Уређењем објекта по-
стигли су се повољни ус-
лови за боравак деце, 
прилагођени њима, њиховим 
могућностима, интересовањима и развојним потребама. Услови у којима деца, 
родитељи и запослени могу да се осећају сигурно, безбедно и пре свега пријатно 
и да у миру сви заједно спроводе планирани програм васпитања и образовања 
деце предшколског узраста.                                                                                                            Д.С.

Augusztus hónap folyamán a padéi óvodában befejeződött a felújítási munkálatok 
második szakasza, így a Lepkécske nevet viselő létesítmény szeptember 2-án felké-
szülten várta az apróságok érkezését.

Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a felújítás első szakaszában kicserélték az elhasz-
nálódott ajtókat és ablakokat, az egész épületben vízszigetelést építettek be, mivel 
a falburkolat és a lambéria eltávolítása után felfedték, hogy a falakba nagy mennyi-
ségű nedvesség szivárgott be, amely nyáron természetes úton ki is száradt, és majd 

csak ezután következtek a befe-
jező munkálatok. A létesítmény-
ben szükséges volt az elöregedett 
vízvezeték-hálózat egy részének 
cseréje, valamint a fűtőrendszer 
bizonyos részeinek felújítása. A 
munkaszobákban a nedvesség 
miatt károsodott hajópadlót is sza-
nálták, majd legvégül a létesítmény 
helyiségeit átmeszelték, és minden 
munkaszobába új szőnyeg került.

A fent említett munkálatokra 
300.000 dinár összegben pótesz-
közöket kellett biztosítani, melyet 
az Iskoláskor Előtti Intézmény ré-
szére Csóka község 2013-ra elő-
látott évi költségvetéséből válasz-
tottak ki, és ezeket az eszközöket 
az említett munkák elvégzéséhez 
szükséges anyagra és szerszá-
mokra költötték. A munkákat az 
intézmény mesterei, kisegítő sze-
mélyzete és az itt dolgozó nevelők 
végezték.

A létesítmény rendezésével ked-
vezőbb feltételek létesültek a gye-
rekek itt-tartózkodására, melyek 
megfelelnek az ő szükségleteiknek, 
lehetőségeiknek, érdeklődési kö-

rüknek és korosztályuknak. Ezáltal a gyerekek, szüleik és az itt dolgozók elsősorban 
kellemesen és biztonságban érezhetik magukat. Ilyen környezetben közösen, nyuga-
lomban valósíthatják meg az iskoláskor előtti gyerekek oktatásának és nevelésének 
programját.                                                                                                                 D.S.

„Деца су украс света!“
Добродошлица првацима у Основној школи „Јован Поповић“

Полазак у школу, улазак у свет књига, домаћих задатака, учења представља велику промену за свако 
дете. Да би им улепшали први школски дан ученици четвртог разреда традиционално припремају програм 
за своје млађе другаре. Тако је било и 2.9.2013. године када су ученици 4.а и 4.б одељења уз помоћ својих 
учитељица Невенке Вуловић и Гал Катице извели тачке обојене песмом и музиком. Своје нове другаре су 
дочекали аплаузом, што је догађају дало свечанији тон. Приредба је протекла у пријатној атмосфери. Након 
приредбе су представници Локалне самоуправе Чока, председник општине Балаж Ференц и заменик пред-
седника општине Зоран Јованов, уручили лепе поклоне првацима.

Школске 2013/2014. године у Основној 
школи „Јован Поповић“ у Чоки има два 
одељења првог разреда на српском и 
мађарском наставном језику, 1а са 16 уче-
ника (учитељица Оливера Комлушан), 1.б 
са 14 ученика (учитељица Месарош Чила). 
У издвојеном одељењу у Санаду има 5 
ђака првака (учитељица Сања Угреновић), 
а у Црној Бари 4 ученика (учитељица Хечко 
Изабела) на мађарском наставном језику.

Још једна школска година започела је и 
за старије ђаке, који ће ове године 

наставу слушати у уређеним кабинети-
ма. Посебан сјај школској згради даје њен 
обновљени део у коме ће имати свој рад-
ни простор 4 одељења нижих разреда.

Драгим првацима и свим ученицима 
основне школе „Јован поповић“ жели-
мо успешну школску годину!

Јелена.В.

Ajándék az iskolakezdésre
Szeptember 2-án, az iskolaév első napján a csókai Jovan Popovic 

Általános Iskolában alkalmi művelődési műsor keretében fogadták 
az első osztályba induló kisdiákokat. 

A magyar és a szerb negyedikes tanulók műsoros összeállítása 
után Balázs Ferenc polgármester és helyettese Zoran Jovanov 
minden magyar és szerb elsős diáknak tanszercsomagot adott át. 
Az önkormányzat ezzel a szép gesztussal kedveskedett az iskolába 
indulóknak és szüleiknek. A község ajándéka mellett a kisdiákok 
megkapták az MNT tanszercsomagját is.                                                GJ

Balázs Ferenc polgármester ajándékcsomagokat adott át 
a tizennégy magyar elsős kisdiáknak

заменик председника општине зоран Јованов уручујe 
првацима поклоне
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потпредседник Владе 
Војводине и покрајински се-
кретар за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство Го-
ран Јешић представио је у чоки 
конкурсе овог секретаријата 
за доделу бесповратних сред-
става пољопривредницима 
који су у потпуном складу са 
европском аграрном полити-
ком и за које, како је изјавио, 
влада велико интересовање 
произвођача. 

– Верујемо да је једино 
повећање профита по хекта-
ру нешто што може да помогне 
војвођанској пољопривреди, а 
то значи да се улаже у капитал-
не инвестиције, механизацију, 
заштитне мреже у воћарству, си-
стеме за наводњавање у повр-
тарству, интензивном ратарству 
и подстицајима у сточарству. 
Конкурси имају велики одзив по 
читавој Војводини, па желимо да о њима 
упознамо локалне самоуправе, пошто ће 
остати исти и у следећој години – изјавио 
је Јешић, после разговора са представ-
ницима Локалне самоуправе у кабинету 
председника општине Балаж Ференца. 
Он каже да се идејом да се што више кре-
дита пласира у капиталне инвестиције 
пре свега мисли на  пољопривреду у 
оним војвођанским регионима где је то 
могуће, у повртарство и воћарство које 
је најпрофитабилнији део и где све иде 
за извоз. 

– Покушавамо да привучемо стране 
инвеститоре у прерађивачку индустрију 
и повртарство и сходно томе идемо у 
Келн на највећи сајам хране, где ћемо 
први пут ове године имати штанд на 
смрзнутој и дехидрираној храни. Пре-
говарамо са великим инвеститорима из 
Европске Уније за оно што смо некада 
имали у Војводини, десет великих от-
купних центара и дораду повртарске 
производње. Желимо да их привучемо 
овде, а с друге стране да дамо подстицај 
произвођачима који ће бити кооперан-
ти за ту врсту посла. Јешић каже да је 
настављен циклус инвестиција који је за-

почела још Ивана Дулић са смештајним 
капацитетима и бесповратним средстви-
ма за дугорочне засаде, што се показало 
као одлична ствар која је функционисала. 
Говорећи о основним начелима развоја 
пољопривреде у Војводини, Горан Јешић 
каже да је прво начело профитабилност, 
јер ако је имате, онда имате и људе који 
зараде бављењем пољопривредом. - 
Ја не видим ни једног пољопривредног 
произвођача коме ће 50 евра  по хек-
тару помоћи нешто драматично. Ја пре 
свега видим пољопривреду којој ми као 

држава помажемо бесповрат-
ним средствима за капиталне 
инвестиције, то је иначе не-
што што ради и ЕУ. Јешић се 
залаже за забрану отуђења 
државног пољопривредног 
земљишта, јер то је, пре-
ма њему, једини фактор 
развоја за Војводину, шанса 
младим пољопривредним 
произвођачима и могућност да 
дођу до веће обрадиве повр-
шине. По њему реституција 

пољопривредних својина не треба да се 
врши на постојећи начин, него треба да 
буде онаква каква је за све остале об-
лике реституције, а то је да се обештете 
људи којима је земља одузета на неки 
другачији начин, а никако да се кори-
сти пољопривредна земљишна својина 
за реституцију, јер то је развојна шанса 
војвођанских села. - Уколико будемо ин-
вестирали како треба, мислим да поно-
во можемо да будемо озбиљан извозник 
хране. Ја не видим шта друго ми можемо 
да извеземо осим пољопривреде, зато 
што је она наш нето извоз.

Н. Колунџија

Goran Ješić, a vajdasági kor-
mány alelnöke, tartományi me-
zőgazdasági, víz- és erdőgazdál-
kodási titkár csókán ismertette a 
mezőgazdaság számára kiírt pályá-
zatokat. E pályázatok útján, ame-
lyek teljes összhangban vannak az 
európai agrárpolitikával, és ame-
lyek iránt igen nagy az érdeklődés, 
a mezőgazdasági termelők vissza 
nem térítendő támogatásokhoz jut-
hatnak.

- Hisszük, hogy egyedül az egy 
hektáron megvalósítható nyereség 
növelése segíthet a vajdasági me-
zőgazdaságon, ezért a nagy befek-
tetéseket kell szorgalmazni, mint 
a mezőgazdasági gépek vásárlása, 
a jégvédelmi hálók beszerzése a 
gyümölcstermesztésben, öntöző-
rendszerek felállítása a konyhaker-
tészetben, az intenzív gazdálkodás, 
az állattenyésztés fejlesztése. A 

pályázatok iránt egész Vajdaságban nagy az 
érdeklődés. Mivel a pályáztatási rendszer jö-
vőre is ugyanilyen marad, ezért igyekszünk 
az önkormányzatokat minél előbb 
megismertetni ezekkel – jelentette 
ki Ješić a helyi önkormányzat kép-
viselőivel és Balázs Ferenc közsé-
gi elnökkel folytatott beszélgetése 
után. Elmondta, hogy Vajdaságban 
a nagy befektetéseket elsősorban 
a konyhakertészetben és a gyü-
mölcstermesztésben támogatnák, 
ugyanis ezek a legjövedelmezőbb 
ágazatok, hisz a termés nagy részét 
külföldön lehet értékesíteni.

– Igyekszünk a feldolgozóipa-
runkba külföldi befektetőket is bekapcsolni, 
ezért részt veszünk a kölni élelmiszervásáron, 
ahol az idén először lesz fagyasztott és szá-
rított termékeket bemutató kiállítóhelyünk. 
Tárgyalunk az Európai Unió jelentősebb be-
fektetőivel tíz nagy felvásárlóközpont létesí-
téséről Vajdaságban (ez régebben létezett), 
valamint a konyhakertészet fellendítéséről. 
Szeretnénk idevonzani őket, ezzel támogat-
nánk a hazai termelőket, akik beszállítói le-

hetnének ezeknek a feldolgozó vállalatoknak 
– mondta a mezőgazdasági titkár.

Ješić elmondta, hogy folytatódnak az 
Ivana Dulić által kezdeményezett és sikeres-
nek bizonyult beruházások, amelyek a tárolá-
si kapacitások bővítésére, és a többéves ültet-
vények telepítésének támogatására vonatkoz-
nak. A vajdasági mezőgazdaság fejlesztéséről 
szólva Goran Ješić kiemelte, hogy a legfonto-
sabb szempont a jövedelmezőség, hiszen az 
emberek akkor foglalkoznak mezőgazdaság-
gal, ha az ki is fizetődik. „Én nem hiszem, 
hogy a hektáronkénti 50 eurós támogatás 
nagy segítséget jelentene a mezőgazdaságból 
élőknek. Szerintem az a megoldás, hogy az 
állam vissza nem térítendő támogatást nyújt-
son a nagy befektetésekhez, egyébként ez az 
EU-ban is így van.”

Ješić ellenzi az állami földek eladását, mert 
a termőföld Vajdaság fejlődésének egyetlen 
biztosítéka, és az ad esélyt a fiatal mezőgazda-
sági termelőknek, ha minél nagyobb területen 
gazdálkodhatnak. Szerinte a mezőgazdasági 
tulajdon visszaszármaztatását nem a jelenlegi 
módon kellene megoldani, hanem úgy, aho-
gyan a többi tulajdonét is, vagyis valamilyen 

kárpótlással, nem a földek visszaadásával, 
ugyanis a termőföld a vajdasági falvak fel-
emelkedésének egyetlen forrása.

– Amennyiben a megfelelő módon fekte-
tünk be a mezőgazdaságba, hiszem, hogy újra 
jelentős élelmiszer-kiszállítók lehetünk. Nem 
látok más lehetőséget a kivitelre, mint a me-
zőgazdasági termékeinkét, az ugyanis nettó 
kivitel – mondta Ješić.

N. Kolundžija

не продавати државно земљиште
Горан Јешић у Чоки представио конкурсе

за пољопривреднике

Nem kellene eladni az állami földeket
Goran Ješić ismertette a csókaiakkal a mezőgazdasági 

pályázatokat

Милион динара за уређење Дома омладине
у остојићеву

Месна заједница Остојићево је на конкурсу за финансирање пројеката који допри-
носе побољшању услова за бављење културним, уметничким, спортским и другим 
активностима у месним заједницама добила 950.000 динара за пројекат „Уређења 
и опремања Дома омладине у Остојићеву (просторије женског рукометног клуба 
‚Слога’ и културно - уметничког друштва ‚Др Тихомир Остојић’)“. Носилац пројекта 
је Општина Чока, а сам конкурс је расписало Министарство регионалног развоја 
и локалне самоуправе. Иницијатор пројекта, који је израдило удружење грађана 
„РАЗВОЈ СЕЛА“ – РАСЕЛ из Чоке, била је потпредседница МЗ Остојићево и чланица 
општинског већа задужена за образовање, спорт и омладину, Мелинда Шеган, 

„Омладина из Остојићева је веома активна и ангажована, па сам пресрећна што 
ћемо уз помоћ Министарства за регионални развој и локалне самоуправе моћи да 
им побољшамо услове за рад и забаву и да их подстакнемо на даље ангажовање у 
култури и спорту“, изјавила је она и додала да је у МЗ Остојићево месни самодопри-
нос грађана око три милиона динара на годишњем нивоу, тако да су добијена сред-
ства од овог пројекта заправо трећина од укупног прилива и представљају велики 
допринос  развоју овог села.

Циљ пројекта јесте да се уређењем и опремањем просторија Дома омладине у 
Остојићеву створе услови за адекватно бављење спортским и културним активно-
стима. Под активности пројекта спадају кречење и фарбање просторија, куповина 
опреме и намештаја који недостају за редован рад корисника, мењање водоводне 
мреже, постављање плочица, мењање дотрајалих прозора и слично. Уредиће се и 
просторије, односно санитарни чворови који су дотрајали, а које су већ низ година 
користила деца и млади из Остојићева.                                                          И. Кертес

Egymillió dinár a tiszaszentmiklósi
Ifjúsági Otthon rendezésére

A helyi közösségekben a művelődési, művészeti, sport és egyéb aktivitásokkal való 
foglalkozás feltételeinek javítását elősegítő projektumok pénzelésére kiírt pályázaton a 
tiszaszentmiklósi helyi közösség 950.000 dinárt nyert, A tiszaszentmiklósi Ifjúsági Ott-
hon rendezése és felszerelése (a Sloga női kézilabda klub és a Dr. Tihomir Ostojić Mű-
vészeti Egyesület helyiségeinek felújítására) elnevezésű projektumával. A projektumért 
felelős Csóka község, míg a pályázatot a Regionális Fejlesztési és Helyi Önkormányzat 
Minisztériuma hirdette meg. A projektum kezdeményezője a tiszaszentmiklósi helyi kö-
zösség alelnöknője és egyben a községi tanács oktatással, sporttal és ifjúsággal meg-
bízott tagja, Šegan Melinda volt, mely projektumot a Falufejlesztő Polgárok Egyesülete 
a RASEL dolgozta ki.

„A tiszaszentmiklósi fiatalság igen aktív és tettre kész, ezért nagyon örülök, hogy a 
Regionális Fejlesztési és Helyi Önkormányzat Minisztériumának segítségével lehető-
ségünk nyílik munka és szórakozási feltételeik javítására, egyúttal ösztönözzük őket a 
további tevékenységre a művelődés és a sport területén – jelentette ki Melinda asszony, 
majd hozzátette, hogy tiszaszentmiklósi helyi közösség területén a helyi járulék évi szin-
ten három millió dinárt tesz ki, tehát a kapott eszközök az egész évi eszköz-beáramlás 
egyharmadát jelentik, és nagyban hozzájárunak a falu fejlődéséhez.

A projektum célja, hogy a tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthon rendezésével és felsze-
relésével jobb feltételek létesüljenek a sporttal és művelődéssel való foglalkozásra. A 
projektum felöleli a helyiségek festését és meszelését, a használók munkájához szük-
séges felszerelés és berendezés megvásárlását, a vízvezeték-hálózat cseréjét, új lapok 
lerakását, az elhasználódott ajtók és ablakok cseréjét és hasonló munkálatokat. Rende-
zik a vizes csomópontokat, melyek elhasználódtak, és már évek óta a tiszaszentmiklósi 
gyerekek és fiatalok így használják.                                                                      Kertész I.

извоз пољопривредних производа
100% нето извоз

–  Крагујевачка „Застава“ је до јуна месеца извез-
ла 900 и нешто милиона евра, али по нето извозу 
то је мање од сто милиона, јер се материјал и 
делови увозе и монтирају. Када направите један 
пољопривредни производ, шећер, уље, соју, 
воће, поврће, то је 100 % ваш, апсолутни нето 
извоз, за развојни бољитак и богатије сељаке. То 
је једини начин како можемо да сачувамо људе 
да овде добро живе од пољопривреде – износи 
рачуницу Јешић.

Горан Јешић, потпредседник војвођанске Владе у разговору са 
представницима Локалне самоуправе у Чоки

Goran Ješić, a vajdasági kormány alelnöke a csókai önkormányzat 
képviselőivel beszélget

A mezőgazdasági termékek kivitele
100%-os nettó kivitel

– A kragujevaci Zastava júniusig valamivel több mint 
900 millió eurós exportot valósított meg, de ez száz milli-
ónál kevesebb nettó kivitelt jelent, ugyanis az anyagot és 
az alkatrészeket külföldről hozzák be. A mezőgazdasági 
termékek – cukor, olaj, szója, gyümölcs, zöldségfélék – 
külföldre szállítása 100%-os nettó kivitel, ami az ágazat 
fejlődését és a termelők boldogulását segítheti elő. Ez 
az egyetlen megoldás arra, hogy az emberek kitartsanak 
a mezőgazdaság mellett, és abból jól is tudjanak élni – 
fejtette ki Ješić.
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Центар за социјални рад за општину чока и 
његови стручни радници добили лиценцу за рад

У поступку лиценцирања, које је започело Министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике Републике Србије, Центар за социјални рад за општину 
Чока и стручни радници центра испунили су прописане услове и стандарде за 
пружање услуга социјалне заштите и добили лиценцу за рад.

Директорка Коморе социјалне заштите Србијанка Ђорђевић обавестила је 
центар о добијању лиценце и захвалила се што је озбиљно приступио поступку 
лиценцирања и благовременом подношењу документације. Такође, похвалила 
је центар, јер је захваљујући њему отпочео процес лиценцирања стручних 
радника у социјалној заштити у Републици Србији.                                Ардала Т.

Csóka község Szociális Munkaügyi Központja és 
szakdolgozói megkapták a munkaengedélyt

Az engedélyezési eljárásban, melyet a Szerb Köztársaság Munkaügyi, Foglalkoztatási és 
Szociálpolitikai Minisztériuma kezdett meg, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 
és szakdolgozói megvalósították a szociális védelem szolgáltatás-nyújtásához előírt feltéte-
leket és szabványokat, és megkapták a működési engedélyt.

A Szociális Védelmi Kamara igazgatónője, Srbijanka Đorđević értesítette a Központot az 
engedély megkapásáról, majd megdicsérte őket a szükséges dokumentáció időbeni átadá-
sáért, és hogy komolyan vették az engedélyezési eljárást. Ugyanakkor azért is megdicsérte 
a Központot, hogy nekik köszönve a Szerb Köztársaságban megkezdődött a szociális véde-
lemben dolgozó szakemberek felhatalmazási eljárásának folyamata.                         Ardala T.

на острву мира
Лош и труцкав пут, који води до Врбице, пада у заборав када се стиг-

не до ловачког салаша. Ловачко удружење „Срндаћ“ отвара почетком 
септембра украсно језеро, чије је планирање почело пре осам година.

„Језеро дугачко 10 и широко 3 метра, озидано камењем, требало 
је напунити водом. Пуњење је било безуспешно, јер је вода отицала“, 
каже Тибор Тири, председник удружења. Покушавало се иловачом, жу-
том земљом, али без успеха. Договор је постигнут и ангажовали смо 
стручњаке из фирме „Холкер“ из Кањиже. „Сада предвече долазе меш-
тани, гости, ловци, чије је омиљено свратиште овај салаш, где поред 
цвркута птица сада жубори вода, а све то окрепљује душу. Током чи-
таве године долазе ловци, поготово из Италије, који лове разне врсте 
дивљачи. Имамо срна, дивљих свиња, док је ситнија дивљач у опадању. 
Разлог видимо у повећаном броју дивљих свиња, шакала и лисица. Због 
свега тога водимо веома строгу евиденцију о улову, па смо чак и ми у 
зимској сезони изоставили улов две трећине ловишта“ - изјавио је Ти-
бор Тири. Удружење броји 34 члана, заједно са подмлатком. Баша Га-
бор предводи децу, која се преко родитеља везују за удружење и имају 
жељу да негују животиње, биљке и околину. Након сваког лова следи 
ритуал окруживања улова и давање почасти минутом ћутања. Околина 
Ловачког удружења „Срндаћ“ се стално улепшава. У плану је, поред се-
зонских радова, постављање клупа око језера.                                       Х.Н.

Megszületett az ötlet, amelyet tettek követtek. 
kiásták a tíz méter hosszú és három méter széles 
dísztó medrét, kövekkel rakták körbe, majd 
következett a vízzel való feltöltés. Itt adódtak a 
nehézségek, tudtuk meg az egyesület elnökétől 
Tűri Tibortól. „Nem sikerült feltölteni vízzel, 
mert az mindig elszivárgott. Az elmúlt évek alatt 
próbálkoztunk egy réteg agyagot, majd sárgaföldet 
szétteríteni az aljára, de nem vált be. Ezután két 
lehetőségünk maradt. Vagy betemetjük teljesen, 
vagy pedig szakemberekre bízzuk a kivitelezést. Így 
az utóbbi mellett döntöttünk, és a kanizsai Holker 
cég munkatársaira bíztuk a probléma megoldását.” 
Esténként már nem csak a madarak énekét 
hallgathatják az oda látogatók, hanem nyugtató 
vízcsobogást is, amely a friss levegővel és a szemet 
gyönyörködtető látvánnyal együtt felüdülés a 
léleknek. Nem csoda, hogy a vendégvadászok 
kedvelt úti célja ez a tanya, amelyet egy apróvadban 
gazdag terület vesz körül. Egész évben érkeznek 
ide vendégvadászok, főként Olaszországból, akik 
az évszaknak megfelelően különböző vadakat 
cserkészhetnek be. kora tavasszal kezdődik az 
őzbak, nyáron augusztus elsejétől a fürj, október 
elsejétől a fácán és a nyúl vadászata. A vaddisznó, 
amely komoly károkat okoz, egész éven át 
kilőhető, természetesen a vadgazdálkodási tervben 
előírt feltételek mellett. „Az apró vadak száma 
csökkenést mutat a területünkön, ami a vaddisznók 
és az újonnan megjelent sakálok számlájára írható, 
amely a rókák által megtizedelt fiatal állatokkal 
együtt tetemes mennyiséget tesz ki. Ezért fontos 
az, hogy mindezeket figyelembe véve határozzuk 
meg, milyen mértékben vadászható le az adott 
terület. A mi egyesületünk jól szervezett, nagyon jó 
csapat alakult ki az elnökségben és a tagság körében 
egyaránt. Tavalyi évben a hideg tél és a száraz 
nyár következtében lecsökkent a vadállomány, 
ezért kevés vadat lőttünk ki, míg a területünk 
kétharmadát le sem vadásztuk.”-nyilatkozta Tűri 
Tibor. Az egyházaskéri egyesületnek harmincnégy 
tagja van, köztük az aktívan vadászók mellett 
fiatal és serdülő korú vadászok is. A környékben 
itt egyedüli példaként jelenik meg egy olyan új 
törekvés, amely a fiatalokat hivatott megismertetni 
a vadállatokkal, és nevelni a vad iránti tiszteletre. 
Tizenkét és tizenhárom éves fiúkat és lányokat 

toboroztak, akik érdeklődést mutattak a munkájuk 
iránt, és azokat, akiknek valamilyen kötődésük van 
szüleik révén az egyesülethez. Így alakult ki a tíz 
fiatalból álló csoport, akik Basa Gábor vezetése 
alatt szélesítik ismereteiket az őket körülvevő 
növény és állatvilágról. Az utánpótlásra és a 
fiatalításra éppúgy hangsúlyt fektetnek a vezetők, 
mint a hagyományok ápolására. A vadászat végén 
kiterítik a kilőtt vadakat, és ahogyan azt az illem 
megkívánja, körbeállják azokat, és egyperces néma 
hallgatással megadják a vadnak járó kellő tiszteletet. 
Az Őzbak Vadászegyesület háza tája folyamatosan 
épül és szépül. A jövőben a terveik között szerepel 
(a szokásos idényjellegű munkák mellett) a tó mellé 
padokat elhelyezni.                                             H.N.

A béke szigetén
Az Egyházaskérre vezető rázós út okozta kellemetlenségeket feledteti mindaz a szépség, amely a 
vadásztanyán fogadja a látogatókat. Az Özbak Vadászegyesület tagsága nyolc évvel ezelőtt álmodta meg 
a napokban üzembe helyezett dísztó létrehozását, melynek hivatalos átadását szeptember elejére tervezik.

Чила Николић, председница Месне заједнице и 
Тибор Тири председник Ловачког удружења „Срндаћ“ поред украсног језера

A dísztó mellett a helyi közösség elnöke Nikolić Csilla és 
a vadászegyesület elnöke Tűri Tibor

нови ентеријер за најмлађе
Завршени радови на адаптацији

вртића у падеју

Új enteriőr a legkisebbeknek
Befejeződtek a felújítási munkálatok

a padéi óvodában

Друга фаза радова на адаптацији вртића у Падеју приведена је крају током 
августа месеца, тако да је објекат „Лептирић“ 2.септембра био спреман да 
прихвати малишане. 

Augusztus hónap folyamán a padéi óvodában befejeződött a felújítási munkálatok 
második szakasza, így a Lepkécske nevet viselő létesítmény szeptember 2-án 
felkészülten várta az apróságok érkezését.
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представници румунског места 
шаг у посети остојићеву

Представници малог румунског места Шаг посетили су 
Месну заједницу Остојићево у суботу, 24. августа и пру-
жили прилику домаћину из Србије да узврати гостоприм-
ство које су им гости указали када су недавно и они сами 
ишли у посету Румунији. Остојићево су посетили пред-
седник и потпредседница општине Шаг којa се налази у 
непосредној близини Темишвара, Венус Опра и Гизела 
Каналаш.  

Они су овом приликом присуствовали Међународном 
турниру „Пријатељи рукомета 2013“ који се одигравао на 
терену РК „Слога“ и који је окупио велики број девојчица и 
публике из Остојићева и околине. Потом су их председник 
МЗ, Јосип Чешљар и потпредседница, Мелинда Шеган по-
вели у кратак обилазак села и позвали на свечани ручак у 
просторијама ловачког дома. 

Према речима домаћина, гости су отишли задовољни 
посетом, а највећи утисак на њих оставили су управо 
спортски терени и добри путеви унутар села. „Изузетно 
сам задовољан и њиховим гостопримством у Румунији, 
а и овом посетом и надам се да ћемо успешно оства-
рити ово побратимљење јер су они нама више потреб-
ни него ми њима, управо због чињенице да се налазе у 
ЕУ и могућности да заједно радимо на прекограничним 
пројектима“ изјавио председник МЗ Остојићево и додао 
да постоји и могућност тројног побратимства, јер је ово 
румунско место повезано и са Мађарском.

Члан општинског већа задужен за сарадњу са месним 
заједницама, Јанош Тертеи био је иницијатор за спајање и 
покретање пријатељства ова два мала места. „На једном 
радном састанку у румунском Бузијашу смо дошли на идеју 
да повежемо румунски и српски Банат и у погледу структу-
ре становништва Шаг и Остојићево су као два најсличнија 
места деловали као најбоља идеја“, рекао је он. 

Потпредседница МЗ, Мелинда Шеган изјавила је да јој 
је драго да су румунски представници отишли задовољни 
из Остојићева и да су већ покренули процес израде 
документације којом би се озваничило ово пријатељство. 
„Први сусрети ће свакако бити спортског и културног ка-
рактера, а за почетак већ планирамо да иницирамо сус-
рете фудбалска клуба из ова два места“, изјавила је она.

И. Кертес

Tiszaszentmiklós vendégei voltak 
a romániai Ság képviselői

Augusztus 24-én, szombaton Tiszaszentmiklós vendégei vol-
tak a romániai Ság település képviselői. Így a szerbiai házigaz-
dáknak alkalmuk nyílt viszonozni a vendégszeretetet, amelyben 
részük volt a nem régen tett romániai látogatásuk alkalmával. 
Tiszaszentmiklósra látogatott a Temesvár közelében elhelyezke-
dő Ság község elnöke és elnökhelyettese: Venus Opra és kanalas 
Gizella.

Ez alkalommal részt vettek a kézilabda kedvelői 2013 elne-
vezésű nemzetközi tornán, melyet a Sloga kk pályáján játszot-
tak, ahol nagyszámban jelentek meg a lányok, valamint számos 
nézőt is idevonzott a játék Tiszaszentmiklósról és környékéről 
a helyszínre. Ezután a helyi közösség elnöke, Josip Češljar és 
alelnöke Šegan Melinda a vendégeket rövid körsétára invitálta 
a faluban, majd ünnepi ebéddel kedveskedtek nekik a helyi va-
dászotthonban.

A házigazda szavai szerint a vendégek pozitív élményekkel 
távoztak, és elmondásuk szerint kellemesen meglepődtek, majd 
elégedettségüket fejezték ki a sportolásra szolgáló területek és a 
faluban lévő jó minőségű utak láttán. „Nagyon elégedett vagyok 
az ő vendéglátásukkal romániában, de ezzel a látogatással is, 
és remélem, sikeresen fogunk a továbbiakban is együttműköd-
ni és ápolni a testvérvárosi kapcsolatot, hiszen nekünk nagyobb 
szükségünk van rájuk, mint nekik ránk. Mindez azért nagy je-
lentőségű, mert ők már tagjai az EU-nak, így lehetőség nyílik a 
határon átnyúló projektumok közös megvalósítására” – jelentet-
te ki tiszaszentmiklósi helyi közösség elnöke, majd hozzátette, 
hogy létrejöhet a hármas (román-szerb-magyar) testvértelepülés 
kialakítása, mivel e romániai helység kapcsolatban van Magyar-
országgal is.

A községi tanács helyi közösségekkel való együttműködés-
sel megbízott tagja, Törtei János kezdeményezte a két kistele-
pülés összekapcsolását és a barátság létrehozását. „A romániai 
Buziáson, egy megbeszélésen vetődött fel az ötlet, hogy kapcsol-
juk össze a romániai és a szerbiai Bánságot, így ennek az öt-
letnek az életre keltéséhez (lakossági összetétele szempontjából) 
Ság és Tiszaszentmiklós bizonyult a két legmegfelelőbb telepü-
lésnek” – mondta Törtei.

A helyi közösség alelnöke, Šegan Melinda kijelentette, számá-
ra igen fontos, hogy a romániai képviselők elégedetten távoztak 
Tiszaszentmiklósról, és hogy már megkezdték a dokumentáció 
kidolgozását, mellyel hivatalossá fogják tenni ezt a barátságot. 
„Az első találkozók mindenképpen sport és művelődési jellegű-
ek lesznek, és a tervek szerint kezdetnek e két helység labdarúgó 
klubjainak találkozóját fogjuk kezdeményezni” – jelentette ki az 
alelnöknő.                                                                        Kertész I.

„Златни котлић“ по пети пут
У Санаду је 

11.8.2013. године од-
ржан пети по реду 
,,Златни котлић“, 
такмичење у кувању 
рибље чорбе. 
Такмичење је орга-
низовало Удружење 
љубитеља кувања 
„Лале“ из Санада и 
главни организатор 
Суботин Владимир, 
који се може назвати и 
светским куварем због 
великог броја награ-
да на такмичењима 
у кувању у земљи и 
иностранству. Нарав-
но, не би се могло одржати такмичење да није било Скупштине 
општине Чока, „СД Мартонош“ из Мартоноша и „Зека пластa“ 
из Чоке, који су, свако на свој начин, помогли у организовању 
такмичења.

Лепо и сунчано време ишло је на руку члановима 52 екипе ку-
вара из Кикинде, Бечеја, Житишта, Турије, Палића, Суботице и 
наравно из околине. Да све буде регуларно и да изаберу најбољу 
чорбу биле су задужене судије Милан Јасић из Новог Сада, 
Здравко Шћепановић из Крушчића и Душан Хајдин из Кањиже.

Било је ту кулинара, али и дегустатора, посетилаца, шетача. 
Цело село и околина се сјатила на плацу Владимира Суботина да 
се дружи и ужива у кулинарским специјалитетима.

Док се чорба кувала Удружење жена „Невен“ из Санада је по-
ред својих изложених рукотворина пекло и сласне палачинке, а 
на штанду КУД „Вук Караџић“ из Санада се поред њихових изло-
жених уметничких дела нашао и кувани кукуруз за све такмичаре 
и гледаоце.

Судије су имале тежак задатак, али су се сложили да је ове го-
дине најбољу чорбу скувао Горан Јерков из Бечеја, који је предво-
дио екипу „Тиски дани“. Друго место је освојио Бранислав Јакшић 
из Новог Бечеја, а треће место Марас Анто из Црвенке.

Мада од Санадаца нико није ушао у прве три екипе били су 
срећни што се у њиховом малом селу одржава овако велико 
такмичење.

До касно у ноћ се тог августовског дана уз музику и весеље 
дружило у Санаду.

С.Олушки

Aranybogrács ötödször
2013. 08. 11-én Szanádon 

immár ötödször tartották 
meg az Aranybogrács halász-
léfőző versenyt a helyi Lale 
Főzéskedvelők Egyesülete 
szervezésében. A főszervező 
Subotin Vladimir volt, aki 
már sok hazai és külföldi 
versenyen nyert érmeket. A 
rendezvényt támogatta csó-
ka község önkormányzata, 
az SD Martonos vállalat és a 
csókai Zeka plast.

A kellemes, napos idő 
kedvezett az 52 csapatnak, 
akik a környékbeli telepü-
lésekről és távolabbról  is 

érkeztek (kikindáról, óbecséről, Žitištéről, 
Turijáról, Palicsról, Szabadkáról…). A verseny 
felügyelői és az ételek elbírálói az újvidéki 
Jasić Milan, a veprődi Šćepanović Zdravko és 
a kanizsai Hajdin Dušan voltak.

A faluból és a környékről is sok érdeklődő 
jelent meg, Subotin Vladimir telke megtelt kí-
váncsiskodókkal, akik beszélgettek, barátkoz-
tak, és megkóstolták a szakácsok remekeit.

Míg a halészlé rotyogott, a szanádi Neven 
Nőegylet asszonyai kiállították a népművészeti 
alkotásaikat, és finom palacsintát sütöttek, mel-
lettük a Vuk karadžić ME tagjai szintén szer-
veztek egy kiállítást, és kukoricát főztek.

A zsűrinek nehéz dolga volt, de egyhangú 
döntést hozott. A legízletesebb halászlét idén 
az óbecsei Tiszai napok csapatának szakácsa, 
Jerkov Goran főzte, második a törökbecsei 
Jakšić Branislav, a harmadik pedig a cservenkai 
Maras Anto lett.

A szanádiaknak nem sikerült bekerülni az 
első három helyezett közé, de boldogok vol-
tak, hogy sikeresen megszervezték ezt a nagy 
versenyt, ami után vidám zeneszó mellett késő 
éjszakáig szórakoztak a résztvevők.

Oluski S.

A méltán híres egyházaskéri fokhagy-
máról, annak termesztéséről kérdeztem a 
Juhász házaspárt, Mónikát és csabát. El-
mondásuk szerint, amióta együtt vannak, 
azaz 19 éve foglalkoznak fokhagymater-
mesztéssel, ami nem meglepő, hiszen ezt 
a fűszernövényt termesztették a szüleik, 
nagyszüleik és manapság is szinte minden 
család a faluban. Ők megélhetésszerűen vi-
szik tovább a családi hagyományt. Három 
holdon gazdálkodnak, és a lelkiismeretes, 
alapos munkára esküsznek. családi ösz-
szefogásban termesztik a fokhagymát. A 
munkálatokat (amit lehet) saját kezűleg, 
gépek alkalmazása nélkül végzik, szerintük 
így lehet a legminőségesebb fokhagymát 
termeszteni, betakarítani és értékesíteni. 
Az emberiség egyik legrégebben termesz-

tett kultúrnövényének tápanyagigénye átlagon felüli. 
Juhász Mónika: „Nagyon szolídan lehet megélni belőle. 
Az idei évben jobbat vártunk a sok eső miatt. Az évek 
alatt csökkent a terméshozam, amit az is bizonyít, hogy 
szükséges a tápanyagutánpótlás már a gyökérre, a szárra, 
majd a fejre, sőt még a szárazanyag felszívódásához is. 
A tavalyi száraz évben jobb volt a termés, mivel szigo-
rúan betartva az előírásokat, használtuk a tápoldatokat, 
míg az idén bíztunk a kedvező időjárási feltételekben, 
ezért nem alkalmaztuk. Észrevehető a különbség. Ami 
az értékesítést illeti, viszonteladók érkeznek a faluba 
boszniaiak, leskovaciak, régebben a szlovénok is jöt-
tek.” A szedésre érett növények levelei megbarnulnak, 
elszáradnak. A hagymák külső borítólevelei papírszerű-
en elvékonyodnak. A betakarított növényeket tisztítják, 
szártalanítják, vagy szárral együtt csomókba kötik. Szel-
lős és fagymentes helyen raktározzák. A magyar konyha 
egyik legfontosabb fűszernövényét és az értékes gyógy-
növényt fokhagymafüzér formájában is tárolják, amely 
felhasználásig a konyha díszét képezi.                        H.N.

A több ezer éves csodaszer
A fokhagyma nem csak fűszer, hanem remek orvosság és egészségmegőrző csodaszer. Egyike az emberiség 
legrégebben termesztett növényeinek. Vadon, Közép-Ázsiában jelenleg is megtalálható. Kultúrtörténete 
megközelítően ötezer éves. Az ókori népek termesztették, fogyasztották, sőt gyógyszerként is használták. 
Népszerűsége és felhasználása, nem véletlenül, növekvő tendenciát mutat a világban.

чудотворно средство
старо хиљаде година

Бели лук није само зачинска биљка, него је и лек 
и чудотворно средство пореклом из Средње Азије. 
Узгаја се око пет хиљада година и ушао је у употребу 
широм света.

Породица Јухас, Моника и Чаба из Врбице, узгајају 
бели лук 19 година. Тиме су се бавили њихови деде 
и очеви, па га и данас узгаја читаво село. Произво-
де га на површини од три јутра, без механизације. 
Кажу да је тај начин производње најквалитетнији. 
Веома је захтевна биљка, а у данашње време се 
веома оскудно зарађује од ње. Прошла година је 
била сушна, али бољег рода, јер смо применили све 
заштитне и прехрамбене мере. Ове године смо то 
очекивали од кишног времена, али је разлика осет-
на. Продаје се препродавцима из Босне, Лесковца, 
а некада су долазили и Словенци. Након вађења, 
везивања у снопове и сушења, секу се корен и 
стабљика. Отклања се танка љуска или се уплете 
са стабљиком за домаћу употребу, која је веома рас
прострањена.                                                          Х.Н.

Складиштење снопова белог лука
A csomókba kötött fokhagyma tárolása



            чоканска хроника   —   csókai krónika

Az ünnepséget Barna károly, a 
községi képviselő-testület elnök-
helyettese nyitotta meg, aki mint a 
kis közösség aktív tagja üdvözöl-
te a jelenlévőket. „Az egyén és a 
közösség számára, legyen az kicsi 
vagy nagy, a legszebb és legfon-
tosabb dolog az életben, amikor 
egy álom valósággá válik. Szob-
rot állíthattunk az egyetemes ma-
gyar irodalom fénylő csillagának, 
akinek a költészete legközelebb 
áll a falusi emberekhez, a falusi 
élethez. Büszkék vagyunk azokra, 
akik 1948-ban megalapították az 
egyesületet abban a nehéz időben. 
Ennek a mai napnak az üzenete, 
hogy még 2013-ban is vannak em-
berek, akik nem kímélve magukat, 
feláldozva szabad idejüket, anyagi 
áldozatot hozva, megalkotnak egy 
ilyen emlékművet.  A jövő számá-
ra azt üzeni, hogy van élet a halál 
után, hiszen az a fa, melyből kifa-
ragták ezt a szobrot, hosszú évekig állt a kultúrház udva-
rán, és ma újra életre kelt.” 

köszöntőt mondott csóka község elnöke, Balázs Fe-
renc, aki örömét fejezte ki, hogy ebben a kis faluban, még 
mindig van erő és tenni akarás. „Az önkormányzat a jövő-
ben is megtesz mindent annak érdeké-
ben, hogy nyomot hagyva bizonyítsuk, 
olyan emberek laknak itt, akik meg-
becsülik a múltat. ”A Művelődési Ház 
udvarában szervezett ünnepségen fellé-
pett a csókai Orpheusz Egyesület Pan-
nónia férfikara, a Móra Ferenc Magyar 
Művelődési Egyesület tánccsoportja. 
Szavalatok hangozottak el a falubeli 

Mészáros kis krisztina és Bálint re-
beka óvodások, majd a csókai Szabó 
regina és a bácskossuthfalvi kormin 
Irén előadásában.

A zentai, Borsos István által fa-
ragott alkotást kormányos László, 
a Művelődési és Oktatási központ 
igazgatója, valamint a Petőfi Sán-
dor Magyar Művelődési Egyesület 
elnökasszonya, Barna Erzsébet kö-
zösen lepleztek le. Az egyesület va-
lamikor (virágkorában) meghatározó 
tényezője volt a kulturális életnek, 
leginkább a színjátszókör volt a nép-
szerű, tudtuk meg az elnökasszonytól. 
„Mivel manapság kevés a fiatal ná-
lunk, így mára a házigazda szerepét 
töltjük be. Leggyakrabban táborok-
nak, előadásoknak adunk otthont.” A 
szoboravató a Hajdú Sándor plébá-
nos által celebrált szabadtéri szent-
misével ért véget. A művelődési mű-
sor után kellemes társalgás alakult 
ki az ízletes pörkölt mellett, amelyet 

vidám nótázás követett. A szervezők köszönetet mondtak 
csóka község önkormányzatának, a Művelődési és Okta-
tási központnak, a falubelieknek és a vendégeknek, akik 
támogatták ennek a fél évszázados álomnak a megvalósu-
lását.                                                                               H.N.

2013.   szeptember 5

ипа програм за ловце,
пецароше и кулинаре
бољи пецароши из Мађарске, 

а кувари из Србије
У оквиру ипа програма прекограничне 

сарадње Мађарска – Србија, који реализују 
становници места чанадпалота из Мађарске 
и падеја под називом „чанадпалота – падеј, 
на заједничком путу у развоју културе“,  у 
петак 23. и суботу 24. августа, падеј је био 
домаћин ловцима, риболовцима и кулинари-
ма овог братског града из Мађарске. 

Дружење су започели ловци заједничким из-
ласком у најатрактивнији лов на препелице у 
атару Падеја, у петак пре подне, а наставили 
га у месном ловачком дому до касно у ноћ. Су-
бота је припала спортским риболовцима и ку-
линарима. Пецароши су се надметали у лову 
рибе удицом на пловак на реци Златици, а ку-
линари, на обали ове речице, уз музику свад-
барског оркестра 
и игру справљали 
су рибљу чорбу 
у котлићима. У 
пецању су се по-
казали бољим 
гости, што су 
Падејчани прав-
дали „добрим 
домаћинством“, 
„препустивши“ им 
златну и сребрну 
медаљу, док тако 
„гостопримљиви“ 
нису били домаћи 
кулинари, па су 
освојили прва ме-
ста. 

– Најважније од 
свега је да су ове манифестације окупиле велики 
број наших грађана и једног и другог места, да су 
склопљена нова познанства, продубљена стара 
и да ће се на обострано задовољство сарадња 
наставити и по окончавању реализације овог 
пројекта, што је и његов главни циљ – изјавила 
је председница Савета месне заједнице Падеј 
Стана Ђембер која је заједно са градоначелни-
ком Чанадпалоте Шандором Ковачем уручила 
медаље и дипломе најбољим пецарошима и ку-
линарима.                                              Н. Колунџија

IPA projektum 
a vadászok, horgászok és 

 kulináris élvezetek híveinek
A magyarországiak a horgászatban,
a szerbiaiak a konyhaművészetben

 szerepeltek jobban
Padé augusztus 23-án (pénteken) és 24-én 

(szombaton) a Magyarország-Szerbia határon 
átívelő együttműködési IPA program keretében 
vendégül látta a magyarországi testvérváros 
(Csanádpalota) vadászait, horgászait és konyha-
művészeit. Ezt a rendezvényt a Csanádpalota-
Padé a művelődésfejlesztés közös útján elneve-
zésű pályázat révén valósították meg.

A barátkozást a vadászok kezdték, és egy igen 
látványos, közös fürjvadászatot szerveztek a pa-
déi határban, majd késő éjszakáig folytatták azt a 
helyi Vadászotthonban.

Szombaton a sporthorgászok és a konyhamű-
vészek mutatták meg tudományukat. A pecások 

az Arankán úszós szerelékkel 
való horgászásban versenyez-
tek, míg a konyhaművészek 
e folyócska partján bográcsos 
halászléfőzésben jeleskedtek, 
melyhez lakodalmi zenekar szol-
gáltatott jó zenét, így a vidám 
társaság táncra is perdülhetett. 
A horgászatban a vendégek let-
tek jobbak, melyet a padéiak 
azzal magyaráztak, hogy „jó há-
zigazdaként átengedték nekik az 
arany- és ezüstérmet”, azonban 
nem voltak ennyire „vendégsze-
retők” a hazai konyhaművésze-
ink, mert ők megszerezték az 
első helyeket.

 – Az volt a legfontosabb, hogy 
ezek a rendezvények nagyszámú polgárt vonzot-
tak ide mindkét helységből, akik új ismereteket 
kötöttek, a régieket elmélyítették, és mindkét fél 
elégedettségére az együttműködés e projektum 
megvalósításának befejezése után is folytatódni 
fog, melynek ez is volt a legfőbb célja – jelentette 
ki a padéi helyi közösség tanácsának elnöknője, 
Gyömbér Stana, aki Csanádpalota polgármeste-
rével, Kovács Sándorral közösen a legjobb horgá-
szoknak és konyhaművészeknek átadta az érme-
ket és a diplomákat.                             N. Kolundžija

остварен полувековни сан
У Банатском Моноштору је 10. августа, поводом 

65-годишњице постојања мађарског културног друштва 
откривен споменик Петефи Шандору.

Свечаност је отворио заменик председника Скупштине 
општине Барна Карољ, који је поздравио присутне и одао 
почаст великану мађарске књижевности чије име носи кул-
турно друштво. Посебно се захвалио несебичним људима 
који су жртвујући своје време и средства исклесали овај 
споменик од дрвета, које је дуги низ година стајало у дво-
ришту Дома културе. Присутне је поздравио и председник 
општине Балаж Ференц, изражавајући радост што у овом 
малом селу још увек постоје људи који желе и имају снаге 
за дела и очување историје. Госте су својим програмом оча-
рали чокански мушки хор „Орфеус“ удружења „Панонија“, 
плесачки ансамбл Мађарског културног друштва „Мора Фе-
ренц“, рецитације предшколаца Месарош Киш Кристине и 
Балинт Ребеке, као и Сабо Регине из Чоке и Кормин Ирен 
из Старе Моравице.

Споменик, дело Боршош Иштвана из Сенте, открили су 
Кормањош Ласло, директор Културно-образовног центра 
Чока и председница Мађарског културног друштва „Петефи 
Шандор“ Барна Ержебет. На крају програма је одржана 
света миса коју је служио жупник Хајду Шандор.             Х.Н.

Megvalósult a fél évszázados álom
Augusztus 10-én Kanizsamonostoron a falunapon avatták fel a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület

65. évfordulója alkalmából az egyesület névadójának mellszobrát

Присутне су поздравили Балаж Ференц и Барна Карољ
Balázs Ferenc és Barna Károlyköszöntötte a jelenlévőket

Кормањош Ласло и Барна Ержебет са 
помоћницима oткривају споменик

Kormányos László és Barna Erzsébet 
kis segítőikkel leleplezték a szobrot

одржани састанци поводом израде 
локалне стратегије руралног развоја

Локална акциона група (ЛАГ) „Чока 321”, чије сертификовање је 
покренуто на  иницијативу Удружења грађана за развој села „РАСЕЛ”, 
окупила је и окупља све заинтересоване стране из јавног, приватног 
и невладиног сектора на територији општине Чока са сврхом да се 
дефинишу проблеми и приоритети сваке локалне заједнице. ЛАГ je 
основана од стране општине Чока 2007. године.

Циљ ЛАГ „Чока 321“ је аплицирање на актуелни конкурс 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство који се односи на доделу средстава за припрему локалних 
стратегија руралног развоја партнерстава за територијални рурални 
развој у АП Војводини за 2013. годину.

Састанци ЛАГ од-
ржани су у августу у 
свакој месној заједници 
која припада  општини 
Чока. Овим састанци-
ма присуствовали су 
пољопривредници, при-
вредници, представни-
ци месних заједница, 
удружења грађана и 
други заинтересовани 
грађани. Том приликом 
сваки учесник је попунио 

упитник чији је циљ био прикупљање информација које ће касније 
бити унете у Локалну стратегију руралног развоја општине Чока. 
Нацрт стратегије објављен је на фејсбук страници Удружења грађана 
за развој села „РАСЕЛ“ За све додатне информације можете се об-
ратити на следећи број телефона: 0230/71-101, од 7 до 14 часова 
сваким радним даном.                                                              И. Кертес

Megtartották az első megbeszéléseket
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

kidolgozása kapcsán
A Csóka 321 Helyi Akciócsoportot (LAG) a Falufejlesztő Polgárok Cso-

portjának (RASEL) kezdeményezésére alakították meg, együttműködve a 
gazdasági szakemberekkel, nem kormányzati szervezetekkel, egyének-
kel és a közszféra más képviselőivel Csóka község egész területén. Ez a 
csoport összegyűjtött és összegyűjt minden érdekeltet a köz, a magán és 
a nem kormányzati szektorból azzal a céllal, hogy minden helyi közösség-
ben nyilvántartásba vegyék problémáikat és követeléseiket.

A Csóka 321 HACS (LAG) megalakításának célja a Tartományi Me-
zőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság aktuális pályázatá-
nak alkalmazása, amely a támogatások odaítélésére vonatkozik, a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia elkészítéséhez – partnerség Vajdaság területi 
vidékfejlesztéséhez a 2013-as évben.

Az első megbeszéléseket a HACS (LAG) augusztus hónap folyamán 
tartotta meg Csóka község minden helyi közösségében, mely üléseken 
részt vettek földművesek, gazdálkodók, a helyi közösségek képviselői, 
polgárok társulásai és más érdekelt polgárok. Ez alkalommal minden 
résztvevő kérdőívet töltött ki, melynek célja az információgyűjtés volt, és 
amelyek később be fognak kerülni Csóka község Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiájába. A stratégia tervezetét szeptember 6-án, pénteken közzé-
tették a Falufejlesztő Polgárok Csoportjának (RASEL) facebook oldalán. 
Minden további tájékoztatást megkaphatnak a 0230/71-101-es telefon-
számon, minden munkanap 7-14 óráig.                                                K.I. 

Састанак ЛАГ у Црној Бари
HACS gyűlés Feketetón

Додела медаља и диплома 
најбољим спортским риболовцима

Díjátadás a legjobb horgászoknak
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„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”
(Szent-Györgyi Albert)

Ebben az iskolában a nyári szünet is mozgal-
mas volt. A tanulók bizonyítványosztása után a 
tiszaszentmiklósi iskola kapui nem zárultak be, folya-
matosan zajlottak a munkálatok.

Mindig akad egy kis csinosítani való az iskola fa-
lain belül - mondta az intézmény igazgatója Antonije 
cicmil. Lehetőségünköz mérten igyekszünk fenntar-
tani iskolánkban a megfelelő körülményeket, hogy di-
ákjainkat az első iskolakezdési naptól kellemes légkör 
várja. Egy kicsit festünk, meszelünk és alakítunk, így 
van ez már évek óta. Hálás vagyok az iskola szorgos 
pedagógusainak és minden egyes munkásának érte, 
akik ezt önszorgalomból teszik. Az egyik legrégebbi 
hagyományos rendezvényeink közé tartozik a nyár fo-
lyamán megszervezésre kerülő képzőművészeti hét. A 
2013-as évben is sor került a művészeti hétre augusz-
tus utolsó hetében - vette át a szót Anušić Jasna, osz-
tálytanító, aki a rendezvény egyik fő szervezője Igor 
Smiljanić rajztanár és szobrász mellett. kilencedik 
alkalommal szerveztük ezt meg a tiszaszentmiklósi 

általános iskolában 35 helybeli és hódegyházi isko-
lásnak az itt dolgozó pedagógusok együttműködésé-
vel. Megemlíteném, hogy a hódegyházi tanulók közül 
többen kerékpárral járnak a szakcsoportra minden nap 
fáradságot és időt nem kimélve. különböző képző-
művészeti technikákkal dolgoztunk, ide tartozik: az 

akvarell, krétarajz, olajfestés, ceruzarajzok, pirográfia 
(vagy faégetés). A munkához szükséges anyagot az 
intézmény biztosítja számukra. Vendégeink is vol-
tak a héten, mégpedig: Brkušanin radomir rajztanár 

és festő. Helybeli amatőr művészeink is 
bekapcsolódtak a munkába, név szerint: 
Bicók Andrea Beáta és radnović Darko, 
akiktől az érdeklődő gyerekek igen sokat 
tanulhattak. Az elkészült alkotásokból 
szeptember 21-én, iskolánk napján láthat-
nak majd az érdeklődők egy színes kiállí-
tást. Munkánk során igyekszünk felhasz-
nálni a hulladékanyagot is, többek között 
a falapokat amelyre égetéssel készítünk 
rajzokat. célunk a gyermekek alkotó-
készségének, képzeletének a fejlesztése, 
valamint érdeklődésük felkeltése a művé-
szetek iránt. 

Ezen a héten sor került a tornaterem 
falának a feldíszítésére is, amelyre táj-
képek kerültek, amelyek úgyszintén 
a helybeli művészek és az itt dolgozó 
munkások szorgos munkáját dicsérik. A 
képzőművészeti hét sikerességéről pedig 
tanúskodnak az elkészült munkák, és az 
aktivitások ideje alatt egyre csak növekvő 
gyermekek létszáma.         Dienes Brigitta

на прагу нове школске године
У предшколску установу „Радост“ уписало се

407 малишана
На прагу јесени и нове школске године у Предшколску установу 

„Радост“ на територији oпштине Чока, у шест објеката, уписало 
се 407 малишана: Чока 252, Падеј 52, Остојићево 49, Санад 25, 
Јазово 21 и Црна Бара 8. Број деце ће се мењати током школске 
године због јаслене групе у коју се деца могу уписати током целе 
календарске године. Током августа месеца у свим објектима је 
извршено чишћење и дезинфиковање играчака и просторија, као 
и дератизација, дезинфекција и дезинсекција простора у коме ће 
боравити најмлађи становници наше oпштине.

Иако је породица најважнији агенс примарне социјализације, 
васпитање и образовање у предшколским установама јавља се 
као допуна породичном васпитању, која омогућава детету да дође 
у додир, комуницира и сарађује са одраслима и вршњацима са 
којима није у сродству и да постане члан једне друштвене установе 
у којој за све постоје исти услови, начин и правила живљења 
и понашања. Основне делатности предшколске установе су 
васпитање и образовање, нега и превентивна здравствена 
заштита. Њена основна вредност је што омогућава детету 
активно учешће у заједници деце сличне себи, у условима који 
су прилагођени њему, његовим могућностима, интересовањима и 
развојним потребама.

Васпитачи су током лета тимски израдили План и програм рада 
Предшколске установе „Радост“ за 2013/2014.школску годину, 
који је био неопходан за нови почетак, као и добру организацију, 
која подразумева планско распоређивање простора, материјала 
и времена; избор и структуирање васпитно-образовних процеса 
и садржаја, односно активности путем којих се утиче на развој и 
учење деце.                                                                                   Д.С.

Óvodás lett a gyerekem!
Óvodai beszoktatás... avagy milyen viselkedéssel tudjuk 

leginkább segíteni gyermekünket a beilleszkedésben?
Az első és legfontosabb lépés a kisgyerekek életében a szocializáció 

útján az óvodába indulás. A gyermek közösségbe kerülésével új 
szakasz kezdődik a családok életében. Ez az első leválás ritkán 
megy könnyen. Tulajdonképpen ez természetes, hiszen szociális 
szempontból az addig kizárólag csak a családra utalt apróság idegen 
környezetbe kerül. Meg kell küzdenie a beilleszkedés problémáival, 
az irányított szociális érzések (részvét, közös öröm, káröröm, irigység 
stb.) megtanulásával, a közösségi élet által elvárt magatartási minták 
elsajátításával.

A legtöbb gyerek számára az óvoda kétféle érzéssel párosul, egy-
részt izgalmat érez az új játékok, emberek, tevékenységek és gyere-
kek igérete miatt, másrészt szorongást, mert pár órán át anyu és apu 
nem lesz mellette. Szülőként sokat tehetünk annak érdekében, hogy 
gyermekünk alkalmazkodni tudjon az új környezethez.
● Az óvodával ne ijesztgessük, hanem igyekezzünk pozitív képet ki-
alakítani benne folyamatosan ovikezdésig.
● Mondjuk meg neki előre. közöljük a gyerekkel, hogy óvodába 
fog menni. Tegyük lehetővé, hogy találkozzon felnőttekkel és gyer-
mekekkel, hogy a helyzet ne legyen teljesen új számára.
● Foglaljuk le. Gyermekük könnyebben megnyugszik, ha rögtön 
valamilyen tevékenységbe foghat. Ebben az óvónő fog segíteni, aki 
fogadja a gyermeket.
● Mondjuk meg neki, hogy jövünk érte. Mi tudjuk, hogy jövünk 
érte, de nem biztos, hogy a gyermek is tudatában van ennek. Ezért 
mindenképpen tudassuk vele, pl. „Hamarosan találkozunk, még ebéd 
előtt.”
● Dicsérjük meg, amikor érte jövünk. Mondjuk meg milyen büsz-
kék vagyunk rá, hogy jól érezte magát az óvodában, s hogy játszott 
a többi gyerekkel. A gyerekek nagyon szeretik, ha érdeklődést muta-
tunk irántuk, és lelkesen fogadják dicséretünket.

Természetesen vannak olyan gyerekek, akik egyből beilleszkednek 
az óvodába, tele vannak önbizalommal, a szorongásnak még a nyomát 
sem látni rajtuk, és éppen hogy csak visszanéznek a szülőre az ajtóból. 
Más gyerekek egészen másképpen reagálnak, a bátortalanságtól, 
a mérsékelt félelemtől egészen a nyílt zokogásig különböző 
megnyilvánulás tapasztalható.

Akárhogyan is viselkedjen gyermekük az első napokon, a szülők-
nek tudniuk kell, hogy a gyermek szorongása amiatt, hogy távol van 
szüleitől, már néhány nap, hét után enyhül, a legroszabb esetben is 
egy-két hónap múlva teljesen elmúlik.                                            Á.O.

Az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény a község hat településén 
24 csoportban kezdte meg a tanévet. A gyerekek összlétszáma 262 
szeptember elején. Az óvónők megtartották a szülői értekezleteket, 
ahol a szülők megkapták a szükséges információkat a tanévkez-
déshez. 
Minden kedves bölcsödés és óvodás kisgyereknek vidáman 
eltöltött napokat kíván az intézmény munkaközössége!  

„Срдачно очекујемо
ученике“

Након летњег реновирања, Хемијско-прехрамбена 
средња школа у обновљеном руху очекује своје 
ученике.
Захваљујући реорганизацији, од ове године ће се 
настава одржавати у једној, преподневној смени. 
То ће, према речима директора школе Терек Тибо-
ра, значајно олакшати положај како ученика, тако 
и родитеља. Такође, није занемарљива чињеница 
уштеде у грејној се-
зони, што је импера-
тив у овим кризним 
временима. „Као сва-
ке године, тако и ове 
срдачно очекујемо 
ученике. У односу на 
прошлу годину, ове 
нам се, нажалост, 
уписао мањи број 
ђака, те ћемо отво-
рити три одељења. 
На српском настав-
ном језику техничаре 
за заштиту животне 
средине, технича-
ре за индустријску 
фармацеутску технологију на мађарском језику и 
једно комбиновано, двојезично одељење женских 
и мушких фризера. Да би се настава одржавала 
само у преподневној смени, потребни су још неки 
мањи радови на новим учионицама“- сазнали смо 
од господина директора. Летњи распуст је про-
шао радно, као и сваке године. Уз подршку Ло-
калне самоуправе обновљена је лабораторија за 
микробиологију. Већ дуже време је постојала по-
треба за заменом пода у тој учионици, што је сада, 
према одговарајућим прописима и учињено. Обе 
лабораторије су окречене, реновиране и урађене 
су неопходне поправке. Постоје и неки други пла-
нови за предстојећу школску годину о којима ћемо 
извештавати током године.                                Н.Х.

„Szeretettel várjuk
a diákokat”

A nyári felújítások után a Vegyészeti-élelmi-
szeripari Középiskola rendezett körülmények 
között várja a tanulóit. Az idei tanévtől kezd-
ve, az átszervezéseknek köszönhetően, egy 
váltásban, csak délelőtt szervezik meg a ta-
nítást. Az intézmény igazgatója, Török Tibor 
reményei szerint ez nagyban megkönnyíti 
majd nem csak a diákok, de a szüleik hely-

zetét is. Nem utolsó sor-
ban a fűtési idényben 
a költségeket is csök-
kenteni tudják, ami eb-
ben a nehéz gazdasági 
helyzetben nem csupán 
előny, hanem szinte kö-
vetelmény. „Szeretettel 
várjuk az idén is a diá-
kokat. Sajnos, a tavalyi 
évhez képest kevesebb 
tanuló iratkozott be, így 
három tagozatot nyitunk 
meg. Környezetvédelmi 
technikus szakot szerb 
nyelven, ipari gyógysze-
rész szakot magyar nyel-

ven, valamint egy összevont, kéttannyelvű női 
és férfi fodrász szakot. Ahhoz, hogy a tanítás 
csak a délelőtti váltásban történjen, szükség 
van még némi átszervezésre, új tanterem 
kialakítására”-tudtuk meg az igazgató úrtól. A 
nyári szünet, mint minden évben, így az idén 
is munkával telt. Az önkormányzat támogatá-
sával a mikorbiológiai laboratóriumot újították 
fel. Régóta időszerű volt a padlózat cseréje, 
ami most már a rendeltetésének és az előírá-
soknak is teljes egészében megfelel. A festé-
sen kívül mindkét laboratóriumban történtek 
újítások, javítások. Terveik az idei tanévre vo-
natkozóan is vannak, amelyekről majd az év 
folyamán értesülhetünk.                             H.N.

Радови у лабораторији за микробиологију
A mikrobiológiai laboratórium felújítás közben

Egész nyáron szorgoskodtak a tiszaszentmiklósi
Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskolában

активности у основној школи
„Др тихомир остојић“ у остојићеву

Летњи распуст је био врло динамичан у овој школи. На-
кон поделе сведочанстава врата школе се нису затвори-
ла, већ се кренуло са другим активностима. Према својим 
могућностима школа се кречењем, фарбањем и осталим 
радовима одржава уредном. Поред тога, педагози ове 
школе се труде да и другим активностима током лета обо-
гате животе ученика. Тако је последње седмице августа 
одржана Недеља ликовне уметности. У овом програму је 
под вођством просветних радника учествовало 35 учени-
ка. Ученици из Јазова су чак бициклом долазили да би уче-
ствовали у раду ове секције. Радили су разним техникама: 
акварел, кредом, уљем, графитом или пирографијом. У го-
стима су им били Радомир Бркушанин, наставник ликовне 
уметности и сликар, као и сликари аматери из Остојићева 
Андреа Беата Бицок и Дарко Радновић. Остварења уче-
ника ће бити изложена 21. септембра на Дан школе. Циљ 
секције је буђење интересовања за уметност, развој маш-
те и стваралачких способности. О успеху ове секције го-
вори свакодневни раст броја ученика који су учествовали 
у њеном раду.                                        Бригита Динеш
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Légy áldott, Szent István király
„Mert amiképpen holt a test lélek nélkül,

akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.”
Jakab 2,26

Tiszaszentmiklóson a Tiszaszentmiklós Magyar kultúrkörben 2013. augusztus 
19-én Szent István napi rendezvényt szerveztek az egyesület tagjai és a helybeli egy-
háztanács. A rendezvény játékkal egybekötött történelmi délutánnal kezdődött, ame-
lyet helybeli származású pedagógusok, név szerint cs. Berák Benitta és reperger 
Miklós szerveztek. A gyermekprogramot a Bethlen Gábor Alap támogatta. 

Egy rövid film erejéig a tiszaszentmiklósi fiatalok betekintést nyerhettek az Ár-
pád-házi királyok életébe. Megismerhették Szent István király rögös életútját, a ke-
reszténység bevezetését, harcát koppánnyal és a koronázási jelképeket. Természe-
tesen a harci fegyverek, a lakóházak, a falvak felépítése sem maradt le a palettáról, 
amely nagyon színes volt ezen a délutánon. Pedagógusaink felhívták a figyelmüket 
arra, hogy István királyunk uralkodása alatt számos csatát kellett megvívni uralma, 
a kereszténység és az önálló Magyarország fennmaradásáért. Legnagyobb ellen-
felét, koppányt legyőzve – akinek négy részre vágott testét a négy legfontosabb 
magyar vár kapujára szegeztette ki – szilárdult meg uralma. Nem volt könnyű egy-
gyé szervezni az akkor eléggé széthúzó magyarokat, de neki sikerült. Törvényeket 
léptetett életbe, létrehozta a katolikus egyházat, az apátságokat és érsekségeket. 
Az állami hatalom szervezeti rendjének kialakításával, az igazságszolgáltatás rend-
szerének fenntartásával sikerült az államot megalkotnia és működtetnie. Mindaz, 
amit első magyar királyunk tett uralkodása alatt, a magyarság fennmaradásához 
volt szükséges.

Átszellemülve figyelhették 
Szent István történetét ezen a 
napon a tiszaszentmiklósi gyer-
mekek, mintha belecsöppen-
tek volna egy időutazásba az 
Árpád-háziak korába. Délután 
kézműveskedhettek is. Zászlót 
készíthettek, megismerkedhettek 
a lovacska elkészítésével ruha-
anyagokból. Árpád-kori tárgyakat 
és pénzérméket nézhettek meg 
Varga Erik gyűjtőnek köszönve. 
Valamint megtekinthették a hely-
beli Orchidea Nőegylet kézimun-
ka kiállítását is az érdeklődők. 
Népi játékokkal is felléptek a 
falu lakossága számára szervezett 
Szent István napi rendezvényen. 
kipróbálhatták a kürtőskalács 
sütését, amelyet a helybeli asz-
szonyok minden jeles ünnepen, 
fáradságot nem ismerve, kitartó-
an elkészítenek az egyesületben. 
Gyermekeink az estébe nyúló 
programban is részt vettek.

célunk az volt, hogy a 
tiszaszentmiklósi iskolások megértsék és szívükben őrizzék, hogy ennek a jeles 
napnak a megünneplése azért fontos, mert eggyé kovácsolja kis közösségünket, 
megerősíti azt, és összetartóbbá tesz mindannyiunkat. Ha az egész délután csak ezt 
tudtuk átadni ezeknek a fiataloknak, akkor is már megérte a fáradságot – mondta 
cs. Berák Benitta, a rendezvény egyik főszervezője.

A szentmisét (amelyet Szent István államalapító királyunk emlékére szolgáltat-
tak) Masa Tamás plébános úr celebrálta, ugyanakkor megszentelte az új búzából 
készült kenyeret. Balázs Ferenc, csóka község polgármestere mondta az ünnepi 
köszöntőt, majd Miklós Erzsébet nyugalmazott tanítónő beszélt Szent Istvánról. 
Fellépett a tiszaszentmiklósi asszonykórus, a helybeli Sóvirág gyermekcsoport népi 
játékokkal, valamint a modern tánccsoport. A rendezvény után paprikással vendé-
gelték meg a jelenlévőeket. Ezért a szép napért köszönet illeti a tiszaszentmiklósi 
egyháztanácsot és a Magyar kultúrkört valamint a két főszakácsot: kiss Ferencet 
és Tót Ferencet. A Szent István-napi rendezvény - a gyermekek nem kis örömére 
- tűzijátékkal végződödött.

könnycsalogató volt ez a kedves hétfő délután. könnycsalogató, mert hihetet-
len, hogy egy ilyen kis településen, ahol ez a maroknyi magyarság él, mekkora 
hittel és odaadással őrzik múltjukat, és ereklyeként védelmezik magyarságtudatu-
kat. Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk, és reméljük, hogy még sokszor 
megszervezhetik a Szent István-napi ünnepséget.                             Dienes Brigitta

Balázs Ferenc ünnepi köszöntője

A lelkes csapat

Зове нас школа

Као и сваке године у ОШ „Др Тихомир 
Остојић“ у Остојићеву и Јазову другог 
септембра се огласило школско зво-
но за почетак школске године. Још увек 
под утиском летњег распуста ученици су 
нестрпљиво чекали овај тренутак. У обе 
школе су старији ученици занимљивим 
програмом поздравили своје млађе дру-
гаре, а директор школе Антоније Цицмил 
је одржао кратак говор. Наши прваци и 
њихови родитељи су са одушевљењем 
пратили представу. Ученици из Остојићева 
и Јазова су са радошћу прихватили покло-
не од општине и Мађарског националног 
савета. Вредни радници наше школе су и 
у току овог летњег распуста учинили све 
да би створили адекватне услове у нашим 
школама. Наша установа у Остојићеву је 
постала богатија за 16 ученика на српском 
и 5 ученика на мађарском наставном 
језику, док је у Јазову 1 ученик на српском и 
3 ученика на мађарском наставном језику 
пошло у први разред.

Желимо вам успешан рад!
Б.Берак

Hívogat az iskola

Mint minden évben a tiszaszentmiklósi és 
a hódegyházi Dr. Tihomir Ostojić Általános 
Iskolában szeptember 2-án megszólalt az új 
tanévjelző iskolacsengő. A nyári vakáció él-
ményeivel telítődve várták nebulóink e jeles 
eseményt. Mindkét iskola alsó tagozatának 
idősebb diákjai kedves műsorral köszön-
tötték az újoncokat, és az iskola igazgató-
ja Antonije Cicmil biztató szavakat intézett 
az egybegyültekhez. Az elsősök és szüleik 
megilletődött tekintettel figyelték az előadást. 
Tiszaszentmiklós és Hódegyháza diákjai 
örömmel vették át a község ajándékát vala-
mint a Magyar Nemzeti Tanács tanszercso-
magját. A nyári szünetben ügyeskedő iskola 
dolgozóinak csapata mindent megtett annak 
érdekében, hogy továbbra is megfelelő kö-
rülményeket varázsoljanak iskolásaiknak. Az 
intézmény létszáma Tiszaszentmiklóson 16 
szerb ajkú és 5 magyar ajkú diákkal bővült, 
míg Hódegyházán 1 diák szerb tagozaton és 
3 magyar nyelven kezdte a tanítást.

Kitartó és eredményes munkát kívánunk 
nekik!

Dienes Brigitta

нема спајања одељења
У падејској школи је спремно 

дочекан почетак школске године

Наставници Основне школе „Серво 
Михаљ“ у Падеју се нису одмарали. Редов-
но су, током лета, долазили у школу, која 
се реновирала, преуређивала и кречила. 
Зборница је опремљена намештајем и ра-
чунаром, који је наставницима, од сада, 
стално на располагању. Од добијених сред-
става још неколико учионица је окречено, 
обојени су прозори и врата. Како нам је ди-
ректор школе Палушек Ендре и потврдио 
од добијених средстава су успели да уште-
де за кречење и реновирање. Захваљујући 
примерном ставу наставника, већи део 
радова су самостално извели. Иначе, ове 
године је школа обогаћена бројним савре-
меним, очигледним наставним средствима. 
Једно од њих је интерактивна табла, која је 
омиљена како међу ученицима, тако и међу 
наставницима.

Број првака је ове године нешто већи 
него претходне. У први разред на српском 
наставном језику се уписало 9 ученика, 
а на мађарском 11. Број ученика нижих 
одељења је омогућио ове године уместо 
спојених, отварање новог одељења. Због 
тога је било неопходно оспособљавање и 
опремање једне учионице, како би се на-
става несметано одвијала.

Што се тиче стручног кадра и ове годи-
не су се јавиле потешкоће у проналаску 
одговарајућих наставника за ликовну умет-
ност, енглески језик и музичку културу. Ове 
часове су наставници према могућностима 
поделили између себе.                              Ј.Г.

Nincsenek összevont 
tagozatok

A padéi iskolában felkészülten várták 
a tanévkezdést

A padéi Szervó Mihály Általános Iskolában a 
tanárok a nyáron sem pihentek, rendszeresen 
bejártak az iskolába, teljesen felújították, átala-
kították, átfestették és bebútorozták a tanárit, 
ahol számítógép is a pedagógusok rendelke-
zésére áll. A tanárihoz hasonlóan, a rendelke-
zésre álló pénz erejéig, néhány tantermet is 
sikerült kimeszelni, átfestették az ablakokat és 
ajtókat. 

Amint azt Palusek Endre iskola igazgató 
elmondta a működésre kapott pénzből spórol-
ták meg a festéshez és felújítási munkálatok-
hoz szükséges eszközöket. A tanárok példás 
hozzáállásának köszönve a munkálatok nagy 
részét sikerült önerőből elvégezni. Az idén szá-
mos taneszközzel, például a gyerekek és taná-
rok által egyaránt közkedvelt interaktív táblával 
gazdagodott az iskola, ami a korszerű, szemlé-
letes oktatás eszköze. 

Az elsősök száma idén valamivel több, mint 
tavaly. A szerb első osztályba 9, a magyar  ta-
gozatra pedig 11 diák iratkozott be. A szerb 
alsósok száma lehetővé tette, hogy idéntől új 
osztályt nyissanak és ne összevont  tagozatok-
ban tanuljanak a kisdiákok. Szerb nyelven is 
1-4-ig külön-külön osztályba járnak a gyerekek. 
Ehhez fel kellett újítani egy tantermet, amit be-
bútoroztak és felszereltek a zavartalan oktatás 
érdekében. 

Ami a szakkáderrel való ellátottságot illeti, 
a korábbi évekhez hasonlóan idén is gondot  
jelent megfelelő szaktanárokat találni képző-
művészetből, angol nyelvből és zenetanárból 
is hiány mutatkozik. Ezeket az órákat a lehe-
tőségek szerint osztották fel egymás között a 
tanárok.                                                         GJ
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У Суботу, 14. септембра у  13 часова одржаће 
се традиционално такмичење у кувању овчијег 
паприкаша уз незаобилазну пратњу тамбу-
рашког оркестра, а након такмичарског дела у 
кувању, од 17 часова одржаће се и презентација 
и дегустација „Добош“ торти и проглашење 
најукусније која ће бити награђена. 

Након проглашења победника, од 21 час 
почеће концерт младих „Звезда гранда“, Стефа-
на Петрушића и Иване Павковић. Овај концерт, 
за разлику од претходних година, такође ће се 
одржати на бини која ће се налазити на фудбал-
ском игралишту где ће се одржати и концерт пла-
ниран за недељу. 

Овогодишњи организатори фестивала на челу 
са Игором Илићем и Сањом Радин најавили су и 
неке новитете у тродневном програму. „За раз-
лику од претходних година, одлучили смо да 
излагање и проглашење најукусније добош тор-
те пребацимо у суботу јер смо закључили да ће 
тад и то такмичење моћи да се истакне у први 
план. Исто тако смо одлучили да уведемо про-
мене у положају бина и одржавању концерата, 
па ће се тако ове године једна бина где ће се 
излагати торте и одржавати фестивалски наступ 
добошара и других учесника поворке налазити у 
средини улице Маршала Тита, док ће друга бина 
на којој ће се поред наступа ди-џејева, сада од-
ржавати и други концерти, бити на фудбалском 
стадиону“, изјавила је Сања Радин. 

Организатори су се потрудили да изађу у 
сусрет разноврсној структури становника наше 
општине, па су тако обогатили свој програм. 
„Драго нам је да смо са представницима чокан-
ског вртића успели да договоримо програме и 
за најмлађе посетиоце нашег фестивала, па ће 
тако и они имати прилику да у суботу и недељу 
на платоу испред КОЦ-а учествују у разнов-

рсним уметничким ра-
дионицама као што су 
сликањe по телу, ра-
дови са пластелином  
и слично“, изјавио је 
Илић и додао да свим 
Чоканима обећава за-
баван културно – умет-
нички програм и да ће 
се потрудити да се сви 
лепо проведу.

Недеља, 15. сеп-
тембар је резервисана 
за вожњу фијакерима 
од 15 часова, па по-
том дегустацију хра-
не коју ће припрема-
ти удружења жена са 
територи је 

наше општине, као и обилазак других 
штандова различитих организација и 
компанија, као и штандова са уметнич-
ким рукотворинама. 

Фестивалски наступ добошара који 
сваке године лепо забави и насмеје 
публику свих узраста одржаће се у 17 
часова, а након тога уследиће део про-
грама који ће заокружити све наступе и 
објединити све извођаче овогодишњег 
фестивала – карневалска поворка која 
почиње у 18.30 часова. Поворка ће 
бити најупечатљивији део програма 
и чиниће је разноврсни извођачи из 

различитих места. Очекива-
но, главни и најмногољуднији 
део поворке биће добошари 
што из Чоке, што из разних 
других места. Фестивал ће и 
ове године промовисати наш 
познати бубњар и велики пријатељ „Чо-
канских добошара“, Драгољуб Ђуричић 
који ће бити на самом челу поворке. 
Потом ћете имати прилике да видите и 
извођаче који су били веома упечатљиви 
попут прошлогодишње групе уметника 
„Самбанса“ и сличних, а ту је и незаоби-
лазни дефиле мла-
дих мажореткиња. 
Од још једног фе-
стивала „Даје се на  
знање“ публика ће 
се опростити кон-

цертом новосадског бенда 
„Betty Boom“ од 21 часа.

Поред „Чоканских до-
бошара“, фестивал се 
организује уз подршку Оп-
штине Чока, „Локалне ак-
ционе групе“ и удружења 
грађана „Развој села“. „По-
ред општине Чока, посеб-
но бисмо се захвалили и 
Покрајинском секретаријату 
за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство и 
њиховом секретару Гора-
ну Јешићу и покрајинском 
посланику Предрагу 
Мијићу, као и Покрајинском 
секретаријату за културу и 
јавно информисање, КОЦ-у 
Чока и месним заједницама 
које су нам изашле у сусрет 
у складу са могућностима“, 
изјавила је за крај Сања 
Радин.                  

 И. Кертес

Szombaton, szeptember 14-én 13 órakor kezdődik a hagyományos 
birkapaprikás-főző verseny, a megjelenteket tamburazenekar szórakoz-
tatja. 17 órakor a dobostorták bemutatójára és kóstolására kerül sor, a 
legfinomabb torta készítője jutalomban részesül.

Az eredményhirdetések után, 21 órakor következik a Grand csillaga-
inak (Zvezde Granda), Stefan Petrušićnak és Ivana Pavkovićnak a kon-
certje. A színpadot a futballpályán állítják fel, itt tartják meg a vasárnapi 
zenés műsort is.

Az idei fesztivál szervezői, élükön Igor Ilićtyel és Sanja radinnal, 
újdonságokat is ígértek.

– Az előző évekhez képest változtatunk néhány dolgon. A dobostorták 
vetélkedőjét szombaton tartjuk, így nagyobb jelentőséget kap ez a ver-
seny. A színpadokat is máshol állítjuk fel. Az egyik, amelyiken a tortákat 
állítjuk ki, és amelyiken a kisdobosok és a fesztivál más szereplői lépnek 
fel, a Tito marsall utca közepén áll majd. A másik, amelyiken a DJ-k és 
a zenekarok szerepelnek, a futballpályán lesz – magyarázta Sanja radin.

A szervezők igyekeznek a lakosság minden rétegének a kedvébe jár-
ni. Gondoltak a legkisebbekre is, számukra a színház épülete előtti téren 
rendeznek programokat: testfestést, gyurmázást és hasonlókat. Ilić min-
den látogatónak kellemes szórakozást ígér.

Vasárnap, szeptember 15-én 15 órakor fiákeres felvonulás kezdődik. 
A délután folyamán községünk nőegyleteinek tagjai saját sütésű kalá-

csokkal kínálják a látogatókat. A felállított 
standokon népművészeti és egyéb kiállításo-
kat tekinthetnek meg az érdeklődők.

17 órakor kezdődik a dobosok fesztiváli 
műsora, ami eddig minden évben nagy si-
kert aratott. 18.30-kor indul a karneváli fel-
vonulás, a fesztivál összes szereplőjének a 
részvételével. A felvonulók között lesznek a 
csókai és más helységbeli dobosok is, őket 
az ismert dobos, Dragoljub Đuričić vezeti. 
kiváló együttesek és ügyes mazsorettek fel-
lépésében is gyönyörködhet a nézősereg. A 
fesztivált az újvidéki Betty Boom együttes 
21órakor kezdődő koncertje zárja.

A rendezvény támogatói csóka község 
önkormányzata, a helyi akciócsoportok, a 
razvoj sela polgárok csoportja és mások.

– köszönetet mondok csóka község ön-
kormányzatának, a Tartományi Mezőgaz-
dasági, Víz- és Erdőgazdasági Titkárság-
nak, Goran Ješić mezőgazdasági titkárnak, 
Predrag Mijić tartományi képviselőnek, a 
Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Tit-
kárságnak, a csóka Művelődési és Oktatási 
központnak, valamint a helyi közösségek-
nek a támogatásukért – jelentette ki Sanja 
radin.

Kertész I.

Közhírré tétetik
Kisbírók VIII. Nemzetközi Fesztiválja 
Csókán

 „Даје се на знање“
осми међународни фестивал

добошара у чоки
Осми међународни фестивал добошара „Даје се на знање“ 

у организацији удружења „Чокански добошари“ одржаће се 
од 13. до 15. септембра у Чоки. 

Фестивал почиње у петак, 13. септембра у 22 часа великом 
„Ас ФМ“ журком која је и прошле године на фудбалском игра-
лишту окупила велики број младих из општине Чока и околи-
не. То вече младе ће забављати популарни ди-џејеви овог 
радија DJ WD 87 и DJ Morning Indian. „С обзиром да је према 
нашим проценама на овој журци прошле године било око 800 
људи, ове године очекујемо око 1500, а очекујемо и већи број 
котлића на кувању и направљених добош торти у односу на 
прошлу годину“, изјавила је председница удружења „Чокан-
ски добошари“, Сања Радин.

közhírré tétetik, hogy csókán a kisbírók VIII. Nem-
zetközi Fesztiválját szeptember 13-a és 15-e között ren-
dezik meg.

A fesztivál szeptember 13-án, pénteken 22 órakor kez-
dődik a futballpályán egy nagy AS FM-bulival, aminek 
tavaly is nagy sikere volt. Ezen az estén a fiatalokat a 
rádió két lemezlovasa, DJ WD 87 és DJ Morning Indian 
szórakoztatja majd.

– Tavaly mintegy 800 fiatal volt ezen a zenés rendez-
vényen, idén 1500-at várunk. reméljük, hogy a főző-
versenyen is többen vesznek részt, mint tavaly, és do-
bostortából is több készül – mondta a csókai Dobosok 
egyesület elnöke, Sanja radin.

Карневалска поворка на челу са Драгољубом Ђуричићем
Karneváli felvonulás Dragoljub Đuričićtyal az élén

Дегустација хране одржаће се у недељу
Vasárnap lesz az ételkóstoló

Такмичење у кувању овчијег паприкаша је 
у суботу

A birkapaprikás-főző versenyt 
szombaton rendezik meg

Фестивалски наступ добошара планиран је за недељу
A dobosok fesztiváli műsora vasárnap lesz



            чоканска хроника   —   csókai krónika2013.  szeptember 9

Стонотениски клуб „чока“ позива своје навијаче, симпатизере и све чо-
кане да у петак 20.9.2013. године у 17 часова посете спортско - забавни 
спектакл који ће клуб приредити. Догађај се одиграва поводом просла-
ве 50-годишњице успешног постојања клуба. Уз музичко-сценски и за-
бавни спектакл, одржаће се ревијални мечеви најуспешнијих чоканских 
генерација, као и егзибициони меч биљане Голић и ердељи Силвије са 
пријатељима клуба илијом лупулескуом и александром каракашевићем.

За 50 година постојања клуб је урадио и постигао много. Толико тога има да 
је све стало у књигу коју сам клуб објављује поводом свог јубилеја. Све је поче-
ло давне 1963. године са групом младих ентузијаста које је предводио сада већ 
легендарни Сабо Иштван, а та прича се не завршава, већ траје до данас. Са 
бројем година 10, 20, 30, 40, 50 вртоглаво је растао и број играча, тренера, чла-
нова клуба, али и успеха медаља, 
пехара, репрезентативних наступа, 
победа на свим фронтовима.

Клуб постоји и траје, поставља 
пример будућим нараштајима, а 
успомене прошлим. За генерације 
које су биле да се сећају младо-
сти, дружења и такмичарског духа, 
који их је обузимао. За будуће 
генерације, које су и које ће бити, да 
виде, да схвате шта се, како и колико 
радило, толики низ година, да би се 
начинио један спортски мит - леген-
да, која превазилази ову нашу малу 
заједницу, мит који су генерације 
тврдоглаво и упорно градиле.

Од Чилеа, Новог Зеланда, Јапана 
и Кине (у Кини су видевши репре-
зентативце Чоке коментарисали: 
„Иду Чокани!“), Русије, града Чика-
га (не знам зашто неки кажу „Чока-
га“), Лондона, Италије, Француске, 
Шпаније и Португалије, ледене 
Скандинавије, до остатка Европе 
чуло се за Чоку и чоканско стоноте-
ниско чудо, преко појединаца, клу-
ба, чланова репрезентације или из 
неког другог извора.

Задивљујући је податак да је кроз 
клуб прошло пет хиљада активних 
учесника у раду клуба. То је, нажа-
лост, више него што данашња Чока 
има становника. Резултати су им-
пресивни у европским, па и светским оквирима, а познат је клупски мото да се 
само победе бележе и памте. Статистика бележи све: за 50 година је потроше-
но преко 250 килограма лоптица, што је фасцинантно ако знамо да је тежина 
једне 2,5 грама. Консултовани су водећи чокански математичари, који су из-
вукли једначину да је количина зноја проливеног у клубу довољна за пуњење 
чоканских „јамурина“. Сузе нисмо бројали, а било је и њих...

Још увек је чокански стони тенис, хвала на питању, у добром здрављу. Неки 
нови клинци нестрпљиво чекају да уче, науче и покажу шта су научили у овој 
чувеној спортској и животној школи.

Једно се мора запамтити, можда је негде и некоме стони тенис спорт, 
можда и врхунски, хоби, рекреација, посао, али у чоки је стони тенис 
начин живота...

Дођите, славите са нама. ово је успех свих чокана!

A Csóka Asztalitenisz Klub felhívja szurkoló-
it, támogatóit és minden csókai polgárt, hogy 
vegyen részt a 2013. 09. 20-án (pénteken) 17 
órakor kezdődő sport- és szórakoztató ren-
dezvényen, amelyet a klub fennállásának 50. 
évfordulója alkalmából szerveznek. A zenés-
szórakoztató műsor mellett a legsikeresebb 
csókai generációk tagjai revümeccseket 
játszanak, és sor kerül Biljana Golić és Er-
délyi Szilvia bemutató mérkőzősére a klub 
barátaival, Ilie Lupulescuval és Aleksandar 
Karakaševićtyel.

50 éves fennállása alatt a klub sok mindent 
megélt és elért. Annyi minden történt, hogy egy 
könyv telt meg a leírásukkal, amelyet az egye-
sület maga adott ki az évforduló alkalmából. A 
történet valamikor 1963-ban kezdődött lelkes 
fiatalok csoportjával, élükön a legendás Szabó 
Istvánnal, és tart még ma is. Az évek múlásával 
– 10, 20, 30, 40, 50 – rohamosan nőtt a játéko-
sok, edzők, klubtagok száma is, de a sikereké 
is: érmek, serlegek, válogatottbeli szereplések, 
győzelmek minden szinten...  

Az egyesület él és élni fog, példa a jövő nem-
zedékeinek, és emlék a régieknek. A régiekben 

felidézi az ifjúságukat, a barátságokat, a verse-
nyek lázát. A mai és az eljövendő generációknak 
példát mutat, hogy milyen és mennyi munka kell 
ahhoz hosszú éveken át, hogy megszülessen 
egy közösségünket túlnövő legenda, egy mí-
tosz, amit elszántan és kitartóan építettek.

Chilében, Új-Zélandon, Japánban, Kínában (a 
kínaiak, mikor a válogatottunkban csókai játékost 
ismertek fel, azt mondták: „Jönnek a csókaiak”), 
Oroszországban, Chicagóban (nem tudom, mi-
ért mondják egyesek Csokágónak), Londonban, 
Olaszországban, Franciaországban, Spanyolor-

szágban, Portugáliában, 
a Skandináv országokban 
és Európa többi részén 
is hallottak Csókáról és a 
csókai asztalitenisz cso-
dáról, köszönve egyének-
nek, a klubnak, a váloga-
tottnak...

Elképesztő az adat, 
hogy ennek a sportegye-
sületnek eddig összesen 
5000 aktív tagja volt, több, 
mint amennyi lakosa van 
ma Csókának. Csodálatra 
méltóak az elért eredmé-
nyek, Európa és a világ 
is ismeri a klub jelmonda-
tát: „Csak a győztesekre 
emlékeznek!” A statisz-
tika mindent feljegyez, 
azt is, hogy az elmúlt 50 
év alatt több mint 250 kg 
labdát fogyasztottak el a 
klubban. Ez akkor meg-
döbbentő adat, ha tudjuk, 
hogy egy pingponglabda 
súlya 2,5 gramm. Veze-
tő csókai matematikusok 
kiszámították, hogy a 
klubban kiömlött verejték 
összegyűjtve megtöltené 
a Nagygödröt. A könnyek 
mennyiségét nem számol-

ták, pedig abból is volt sok.
Köszönjük érdeklődésüket, a csókai 

asztalitenisz jó egészségnek örvend ma is! 
Az új tehetségek türelmetlenül várják, hogy 
tanulhassanak, és hogy megmutathassák, 
mit tanultak a sportnak és az életnek ebben a 
csodálatos iskolájában.

Egyvalamit tudni kell: Lehet, hogy vala-
hol valakinek a pingpong csak egy sportág, 
esetleg élsport, hobbi, rekreáció, munka, de 
Csókán az asztalitenisz életforma...

Jöjjenek, ünnepeljünk együtt, hiszen ez 
minden csókai sikere!

чока – град стоног тениса
Стонотениски клуб „чока“ обележава вредан јубилеј

Csóka – az asztalitenisz városa
A Csóka Asztalitenisz Klub jeles évfordulót ünnepel

испечен карпатски хлеб

Из широког спектра програма поводом 20. августа по-
себно се мора истаћи припрема хлеба од двеста килогра-
ма, који се пекао читавих шест сати. Удруженим снагама 
су пекари из Мађарске, Румуније, Пољске и наш уважени 
суграђанин Арок Јожеф испекли карпатски хлеб, који би се 
могао такмичити и за Гинисову књигу рекорда. Огромна ци-
повка, тешка око 200 кг, пекла се у Солноку, а припремана 
је на традиционалан начин ручно и са старинским помага-
лима. На Кошутов трг је изнешена на свечаној кочији, где 
ју је очекивала публика, више десетина хиљада посетила-
ца. Овај хлеб, који симболизује јединство мађарске нације, 
је то вече благословљен, исечен и подељен гостима. Арок 
Јожеф је са задовољством прихватио позив за учешће на 
овој манифестацији и са поносом представљао војвођанске 
Мађаре у справљању овог џиновског хлеба.                     Н.Х.

Az Árok pékség magas színvonalának híre messzire 
hallatszik, hála Árok József pékmester odafigyelésének és 
szaktudásának. Abban biztosak voltunk, hogy az újdonságok 
sora nem fejeződött be az óriási mézesszívvel, már vártuk mi 
lesz a következő emlékezetes alkotása a Magyar Fehérasz-
tal Lovagrend lovagjának. Péktársaival együtt megsütötték 
Szolnokon a kárpát-medence kenyerét. A Guinness-rekord-
ra is pályázó óriási cipó sütéséhez hozzájárult a Délvidék 
mellett a felvidéki révkomárom, a kárpátaljai Beregszász, 
a székelyföldi Sepsiszentgyörgy, a lengyelországi Tarnow, 
valamint a magyarországi települések közül Lipót. Való-
di összefogásról és szoros együttműködésről tettek tanú-

bizonyságot a kárpát-medencében élő magyarok. A só az 
erdélyi Parajdról érkezett, a friss forrásvíz, az élesztő és a 
burgonya is mind egy-egy magyarlakta vidék ajándékai, míg 
a kovászt 25 kg lisztből Árok József készítette. Erre az alka-
lomra készült el Magyarország egyik legnagyobb szabadtéri 
kemencéje, amely erdélyi mesterek hat heti munkáját dicsé-
ri. Az óriáscipó megsütéséhez kellően nagy péklapátokra 
és dagasztóteknőre is szükség volt, ezeket Berényi róbert 
jászalsószentgyörgyi bognármester faragta ki fából. A ha-
gyományokat minden tekintetben tiszteletben tartva fogtak 
hozzá a rekord nagyságú cipó elkészítéséhez.

Árok József: “Pityókás kenyeret sütöttünk hagyományo-
san, kézi dagasztással. A krumplit is helyben főztük, még 
a négylábú, akácfából készült burgonyatörő is száz éves 
volt. Nagy megtiszteltetés volt, amikor a zentai polgár-
mesteri hivatal és a Gazdakör elnöke meghívtak erre a 
nagyszabású rendezvényre, hogy képviselve a Délvidé-
ket, sokéves tapasztalatommal járuljak hozzá a nem min-
dennapi sütemény elkészítéséhez.” A pékek Deák András 
sepsiszentgyörgyi kemenceépítővel közösen helyezték 
kemencébe a félmillió búzaszem megőrléséből keletke-
zett, közel 200 kg lisztből készült süteményt a Művész-
telepen. Az elkészült óriáscipót díszszekéren, huszárok 
és táncosok kíséretében vitték a kossuth térre, ahol már 
több tízezren várták. A magyar nemzet összetartozását 
szimbolizáló kenyeret aznap este a szolnoki központi ün-
nepségen szentelték meg, szelték fel és osztották szét az 
ünneplők között - tudtuk meg Árok pékmestertől. Jövőre 
is hasonlóan nagyszabású rendezvénnyel és újdonságok-
kal készülnek a Tisza-parti városban az ünnepre. Folynak 
az egyeztetések, mi pedig kíváncsian várjuk.                                                            

H.N.

Kisült a Kárpát-medence kenyere
Az augusztus 20-ai ünnepi programok közül kiemelkedett a Kárpát-medence másfélszáz kilogrammos 

kenyerének elkészítése, amelyet a 45 perces kelesztés után hat órán át sütöttek.

Хлеб на свечаној кочији
Díszes szekéren érkezik az óriáscipó

Испечен карпатски хлеб
Kisült a Kárpát-medence kenyere
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актив жена у остојићеву
Разговор са Маријом Ковач, председницом Актива жена 

„Орхидеја“ у Остојићеву

Чланице секције ручних радова актива жена се редовно састају средом 
увече. Ковач Марија, председница удружења „Орхидеја“ нам је причала о 
досадашњем раду актива. Удружење је започело са радом 2004. године, 
да би се тек 2007. регистровало, а седиште им се од самог почетка на-
лази у просторијама Дома пензионера. Марија је од оснивања чланица, 
а од маја ове године и председница удружења. Чланице се баве разним 
врстама ручних радова: штрикањем, хеклањем, везом, сликањем на бо-
цама, израдом лутака од кукурузовине и ружа од креп папира. Из године у 
годину настоје да оду на нова места, да би сакупиле нова знања искуства. 
Актив има 27 чланова и веома радо одлазе на излете. Недавно су били у 

Врдничкој Бањи, у Етно парку у Бачком Јарку, у Но-
вом Саду у Матици српској, чији секретар је њихов 
земљак и где су веома срдачно примљене. Посети-
ле су синагогу и манастир Врдник. Покушавају да се 
укључе у тајне сеоског туризма у нади да ће једног 
дана и њихово село постати један такав центар. Ре-
довно учествују на МИРК-у и на Изложби креатив-
них жена, чији је организатор АПВ, која ће се ове 
године одржати у Кикинди. Биле су домаћини три-
бине здравља, а планирају и разне хуманитарне 
акције за предшколце. За дане села и Фестивал до-
бошара су увек спремне да својим домаћим пеци-
вима обогате програм. Имају изванредну сарадњу 
са Православном црквом и Мађарским културним 
кружоком, рукометним клубом „Слога“ и осталим 
женским удружењима. Председница је уверена да, 
као и претходних година, могу рачунати на подршку 
председника села, како би оне несебично могле 
своју помоћ узвратити. Иначе, своје активности 
углавном покривају сопственим снагама.

Желимо им много успеха у даљем раду!
Бригита Диенеш
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23. марта 2011. године на иницијативу 
игора Савићевића и наговор коц-а и ласла 
кормањоша оформљено је Удружење 
ликовних уметника „палета“ у чоки. 
на оснивачкој скупштини било је око 
двадесетак чланова, од којих су остали 
само прави заљубљеници у уметност.

У последње време не прође ниједан месец 
да нема неких изложби или да не чујемо шта 
се ново ради у „Палети“. Лепо је знати да у 
овако малој средини постоје људи пуни елана 
који ће својим уметничким радовима обојити 
нашу свакодневицу и истицати име Чоке где 
год да оду.

У разговору са Савом Штевановим, пред-
седником УЛУ „Палета“, сазнали смо понешто 
о активностима и плановима овог Удружења.

поред Вас, ко још чини „палету“?

– „Палету“ чине људи којима уметнички 
начин изражавања значи много.Ту су: Игор 
Савићевић, Буђи Лајош, Ана Толић, Војимирка 
Божин, Данијела Штеванов, Даница Чота, 
Јасмина Попов, Чорба Золтан и други. Оно што 
нам је веома важно да млади долазе код нас 
доносећи посебну енергију и нове идеје, а „Па-
лета“ је многим младим уметницима омогућила 
прву самосталну изложбу што је, свакако,  ве-
лика одскочна даска за сваког од њих.

Са којим циљем сте дошли на идеју да 
оформите „палету“?

– Примарни циљ је да се промовише умет-
ност и пружи шанса талентованој деци. Жеља 
нам је да их повучемо са улице и усмеримо на 
нешто креативно.

колико често излажете своје радове, 
како у чоки, тако и у околним местима?

– Током прошле године организовали смо 
19 изложби по галеријама и отвореним про-
сторима, што сматрамо великим успехом, а 
ове године одржано је већ 14 изложби. Пуно 
радимо, уз много елана и љубави и трудимо 
се да што чешће излажемо своје радове. Када 
год идемо негде са стране, презентујемо се 
заједнички својим остварењима, све под име-
ном „Палета.“ Излажемо ликовне радове, сли-
ке, иконе, декупаж, икебане и друго.Трудимо 
се да промовишемо Чоку на тај начин. Верујте 
да се пуно људи пријатно изненади када чује 
да и у Чоки постоји једно удружење ликовних 
уметника.

У протеклом периоду, шта је за Удружење 
било посебно значајно?

– У последње време изузетно је било 
успешно организовање радионица за декупаж 
.Уз помоћ КОЦ-а и на иницијативу Ане Толић, 
кроз радионице је прошло четрдесетак жена 
које су много научиле од едукатора Марије 
Берић и биле одушевљене радом и тиме што 
су научиле. Материјал су добиле, а своје ра-
дове носиле кући.

каква је сарадња са другим 
организацијама и суседним општинама?

– Изузетно добру сарадњу имамо са Кул-
турно-образовним центром у Чоки, увек нам 
излазе у сусрет када су у питању идеје које 
имамо. Свугде у околини нас дочекају са 
уважавањем. Одличну сарадњу имамо са 
Санадом, где је пред Божић била организо-

вана изложба икона, и 
са Новим Кнежевцом, 
где се гостопримство 
и жеља за уметношћу 
највише осети. Волели 
бисмо да више и боље 
сарађујемо са „Хелп 
центром“ и  Фестива-
лом добошара.

који су даљи пла-
нови „палете“?

– Планова и идеја 
има много и заинатили 
смо се да их оствари-
мо, јер све што на-
умимо, то и оствари-
мо. Тренутно нам је 
одобрен пројекат који 
смо приложили на 
конкурс објављен од 
стране Локалне само-
управе за декупаж, 

интарзију(техника декорације дрвених повр-
шина уметањем орнамената или фигура од 
дрвета) и пирографију(уметност украшавања 
дрвета оловком са усијаним врхом) где ће се 
организовати три радионице. 7. септембра у 
Кањижи на Међународном такмичењу фол-
клора ћемо излагати своје радове, припре-
мамо се за Фестивал добошара, где ћемо 
излагати сувенире(сатове, шоље) са озна-
ком Чоке и Дане лудаје у Кикинди. Имамо 
идеју да организујемо предбожићни односно 
новогодишњи вашар у Чоки.

шта сматрате Вашим највећим успехом 
и има ли нешто што Вам недостаје у раду?

– Веома сам поносан на чињеницу да пуно 
радимо, првенствено из љубави, и што смо 
пуни елана. Међу нама влада слога и веро-
ватно бисмо радили и да нема Удружења, 
само је овако много лакше. Оно што нам фали 
јесте просторија где бисмо се окупљали, деца 
и родитељи су заинтересовани и то нам је 
највећи проблем.

који су Ваши лични планови у наредном 
периоду?

– Познато је да се бавим интарзијом и 
наставићу даље са тим, јер се у томе прона-
лазим. То је у данашње време права реткост, 
још само два човека код нас се баве тиме. 
Планирам да почнем са израдом триптиха. 
Покреће ме љубав према стварању и то ми 
је најважније.

М.М.И.

Paletta – a szerelem, a tudás és a kreativitás szinonimája
Beszélgetés Sava Števanovval, a Paletta képzőművészeti csoport vezetőjével

   Палета – синоним за љубав, знање и креативност
Разговор са Савом штевановим, председником УлУ „палета“

2011. március 23-án Igor Savičević kezdeményezésére 
és a Csóka Művelődési és Oktatási Központ támogatásá-
val megalakult a Paletta képzőművészeti csoport. Az ala-
kuló gyűlésen a jelenlévők száma 20 körül volt, de mára 
már csak a képművészet igazi szerelmesei maradtak a 
csoportban.

Sava Števanovval, a csoport vezetőjével munkájukról és 
terveikről beszélgettünk. Elmondta, hogy a Palettát olyan 
emberek alkotják, akiknek a művészi kifejezés sokat je-
lent. Ezek: Igor Savićević, Bugyi Lajos, Аnа Тоlić, Vojimirka 
Božin, Danijela Števanov, Danica Čota, Jasmina Popov, 
Csorba Zoltán és mások. Fontos, hogy sok fiatal keresi 
meg őket, új energiát és ötleteket hozva, cserébe lehetősé-
get kapnak első önálló kiállításuk megtartására.

A csoportnak tavaly összesen 19 kiállítása volt, idén 
eddig 14. Festményeket, ikonokat, dekupázst (szalvéta-
technika), ikebanát stb. állítanak ki Csókán és más hely-
ségekben is.

Nemrég szerveztek egy dekupázs alkotóműhelyt, ahol 
mintegy negyven asszony tanulta meg Marija Berić okta-
tótól a szalvétatechnikát. Jelenleg folyamatban van egy 
projektjük, amelynek keretében dekupázs, intarzia (fafe-
lületek díszítése, a mintát egy vagy több eltérő árnyalatú, 
színű vagy csupán erezetű fa adja) és pirográfia (tűzírás 
– fára vagy más anyagra égetéssel viszik fel a mintát, áb-
rát) technikák elsajátítása céljából három műhelymunkát 
szerveznek. Terveikben szerepel, hogy szeptember 7-én a 
magyarkanizsai Nemzetközi Folklórfesztiválon állítanak ki, 
majd a csókai Dobos Fesztiválon helyi motívumokkal díszí-
tett emléktárgyakkal (órák, bögrék) lesznek jelen. A kikindai 
Töknapokon is szeretnének részt venni. Tervezik a kará-
csonyi, illetve újévi vásár megrendezését is Csókán.

A Paletta csoport tagjai összetartók, sokat dolgoznak nagy 
szeretettel és lelkesedéssel. Még sikeresebb munkájukhoz 
nagyon hiányzik egy helyiség, ahol összejöhetnének, ta-
lálkozhatnának a gyerekekkel, szülőkkel.                      M.M.I.

Изложба радова УЛУ „Палета“ 
на Цветној пијаци у Бечеју

A Paletta kiállítása az óbecsei virágpiacon

Tiszaszentmiklóson aktív a Női Aktív
Beszélgetés a tiszaszentmiklósi 

Orhidea Női Aktiv elnökével, Kovač Marijával
A tiszaszentmiklósi női egyesület tagjait vidám beszélgetés közben találtam szo-

kásos szerda esti kézimunka csoportjukon. Egy kiránduláson vettek részt, ahon-
nan hazaérkezve élménybeszámolót tartottak egyesületükben. Kovač Marija, az 
Orhidea Egyesület elnökasszonya mesélt az egyesület eddigi munkájáról. Az egye-
sület tagjai 2004-ben jöttek össze először. 2007-ben sikerült a Női Aktívát bejegyez-
tetni. A Nyugdíjas Otthon épületében kapnak helyet megalakulásuk óta. Kovač 
Marija az egyesület létrejöttétől kezdve tagja az egyesületnek, először alelnökként 
majd kapcsolattartóként, ez év májusától pedig elnökként és kapcsolattartóként. 
Marija beszámolt arról, hogy a tagsában különféle kézimunkákkal foglalkoznak: 
kötnek, horgolnak, hímeznek, üveget festenek, kukorica csuhéból babákat és krepp 
papírból rózsákat készítenek. Minden évben igyekeznek új helyekre eljutni, hogy 
tudásukat gyarapítsák, és tapasztalatokat cseréljenek más egyesületekkel. 27 aktív 
tagjuk van. Szívesen vesznek részt különböző kirándulásokon is. Most éppen a 
vrdniki fürdőben voltak, de jártak Tiszaistvánfalván az Etno Parkban, Újvidéken 
a Matica Srpskában, ahol falujuk szülötte volt a titkár, és ahol nagyon szívélyesen 
fogadták őket. Megtekintették a zsinagógát és a vrdniki kolostort is. Kirándulása-
ik során igyekeznek betekintést kapni a falusi turizmus rejtelmeibe, remélve hogy 
kis közösségük is gócpontja lehet majd egy hasonló szerveződésnek. Egyesületük 
tagjai évente részt vesznek a MIRK-en, és a tartomány által létrehozott kiállításon, 
melynek címe A vidéki nők kreatív munkáinak kiállítása, ami Nagykikindán lesz 
megtartva. Ebben az évben egy egészségügyi tribünnek is házigazdái voltak. Ter-
veik között szerepel többek között különféle humanitárius akciók megszervezése 
az iskoláskor előtti korosztály számára. A falunap alkalából is segédkeznek, és a 
csókai Dobosfesztiválon is jelen vannak helyi jellegű, házi süteményeikkel. Kivá-

lóan együttműködnek a pravoszláv egyházzal, a helybeli Tiszaszentmiklós Magyar 
Kultúrkörrel, a helybeli Sloga Kézilabda Klubbal, valamint a községükben lévő töb-
bi nőegylettel. Az elnökasszony bízik abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 
példaértékű támogatásra számíthatnak a falu elnökétől, mint az előzőtől, így ők 
is több segítséget nyújthatnak majd a tiszaszentmiklósi közösségnek. Aktivitásuk 
nagy részét ugyanis önerőből kell fedezniük.

Gyümölcsöző munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!
Dienes Brigitta
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Препоручујемо
кад бисмо се сахрањивали усправно, ти би био 

један од првих који је то заслужио.“ 
(М. Бећковић о Селимовићу)

Као и људи, и књига има разних. Неке су ту да нас 
насмеју, друге су мрачне , неке реалне, оптимистичне, 
неке нас натерају да застанемо и поново им се вра-
тимо, у друге се заљубимо на први поглед, поједине 
нас одвуку у нека друга времена и имају ту моћ да нас 
прикују за себе и увуку нам се под кожу једном заувек. 
Једна од таквих књига има необјашњиву снагу која се 
крије у слојевитости, а с друге стране, у једноставности 
и магији речи.

„Живот је шири од сваког прописа. Морал је зами-
сао, а живот је оно што бива.“

„Ходаћемо без разлога, радоваћемо се без разлога, 
смијаћемо се без разлога, с једним јединим разлогом, 
што смо живи и што се волимо.А куд ћеш већи 
разлог?“

„Живот је изгледао као чврста зиданица...а изнена-
дан потрес, бесмислен и нескривљен, порушио је по-
носну зиданицу као да је од песка.“

„Човек није дрво и везаност је његова несрећа.“
Објављена давне 1966. године, ова књига не престаје 

да буде инспирација и неким новим читаоцима који тек 
сад откривају овог писца.Тема је везана за неспоразум 
или судар појединца са светом, о томе шта се деша-
ва са човеком кад изађе из свог сигурног утврђења  и 
суочи се са незамисливим стварима. Ахмед Нурудин 
је, по Селимовићевим речима, синтеза многих ликова, 
али је он пре свега шејх текије коме после хапшења 
брата бива нарушена унутрашња хармонија и  ништа 
више није исто. Узнемирен и немоћан тражи одгово-
ре, суочава се с људима и жељан је освете.Порука је 
јасна: „Живот има смисла само ако се, уместо освете и 
мржње, одабере пут љубави и пријатељства.“ Тај други 
пут и светла страна живота оличена је у Хасану, чије 
је пријатељство безусловно, а доброта и љубав немају 
цену.

Ако до сада нисте, прочитајте непревазиђен роман 
Меше Селимовића „Дервиш и смрт“, пођите на пут 
са Ахмедом Нурудином и проживите његову несрећу, 
дозволите Хасановој безбрижности и искрености да 
вас освоји. 

Писан у првом лицу, овај роман доноси нешто лич-
но, реченице пуне емоција и рефлексија, док само дело 
носи бројне животне поруке То је једна од оних књига 
која са сваким новим  читањем пружа читаоцу нешто 
више и зато је увек одлична препорука .

М.М.И.

Augusztus utolsó péntekén a szajáni Ady 
Endre Művelődési Egyesület vendégszere-
pelt a helyi közösség udvarán. Az est folya-
mán bemutatkoztak az egyesület szakosztá-
lyai. Tánccal, énekkel szórakoztatták a népes 
közönséget, akiket a helyi közösség vezetői 
és a lelkes asszonyok frissen sült lángossal 
vártak. A péntek esti programban a szajániak 
bemutatták Lábadi Tibor rendezésében Török 
Dezső A Narancs című egyfelvonásos vígjá-
tékát is, amelyet a nézők szűnni nem akaró 
tapssal jutalmaztak. Ezt az előadást ötödik 
alkalommal mutatták be az amatőr színé-
szek, először helyben a szajániaknak, majd a 
kupuszinán áprilisban megrendezett Vajda-
sági Amatőr Színjátszók Találkozóján, ahol 3 
díjat is nyertek. Ezt követte a magyarországi 

árpádhalmi fellépés, majd a csókai színházi napok 
keretein belül a chart Days-en vitték színre ha-
sonlóan nagy sikerrel. 

„Elsősorban azért pont erre a darabra esett a 
választás, mert könnyen előadható, van hozzá ru-

hánk (itt a táncos ruhákra gondolok), amit jól fel 
lehetett használni, és kulisszánk is, így kevés át-
alakítással meg tudtuk oldani a díszletet. Másod-
sorban olyan könnyed darabot kerestünk, amely 
a közönség számára szórakoztató, kabarészerű 
és szeretik a nézők” – tudtuk meg a rendezőtől. 
Nikolić csilla az egyházaskéri helyi közösség 
elnöke elmondta, nagyon örül annak, hogy eny-
nyi év után ismét színházi előadást nézhettek itt 
helyben a lakosok. „Itt a faluban szívesen em-
lékezünk vissza azokra az időkre, amikor még 
évente több alkalommal mutattak be színdarabo-
kat. Akárcsak a mai estén, nagyon sokan eljártak 
megnézni az előadásokat. Ezért is nagy öröm 
számunkra, hogy a Művelődési és Oktatási köz-
pontnak köszönhetően sor kerülhetett a szajáni 
Ady Endre Művelődési Egyesület előadására.” A 
közönség soraiba a helybelieken kívül a szomszé-
dos településekről is érkeztek érdeklődők, Feke-
tetóról, kanizsamonostorról és csókáról. Az elő-
adás után a 75 éves szajáni születésű, de 53 éve 
Egyházaskéren élő Szabó Annát kérdeztem, hogy 

tetszett neki a darab. „Lelkesen 
vártam és néztem a földijeimet, 
nagyon jól éreztem magam. Leg-
közelebb is szívesen eljövök, 
csak legyenek még előadások.” 
A nézők elismerően nyilatkoztak 
az estéről, köztük a 29 éves Tóth 
klára is: „Már régen volt alkal-
mam színdarabot nézni, nagyon 
tetszett az előadás, különösen a 
falubemutató ének.” Az est vé-
gére a szervezők közel három-
száz lángost osztottak szét. Így 
jól lakva, vidám hangulatú tán-
colással zárták a napot.         

H.N.

Последњег петка 
у августу, у двориш-
ту Месне заједнице у 
Врбици, гостовао је 
КУД „Ади Ендре“ из 
Сајана, чији су се чла-
нови песмом и игром 
представили бројној 
публици. Дочекали су 
их представници Мес-
не заједнице и група 
жена са свеже пече-
ним мекикама. На ре-
пертоару у петак на-
шла се и хумористич-
ка једноделна пред-
става „Поморанџа“ у 
режији Лабади Тибо-
ра. Гледаоци су представу награ-
дили громким аплаузом, а слична 
реаговања су глумци аматери из 
Сајана доживели и у самом Сајану, у 
Купусини на сусрету Аматерских глу-
маца Војводине (освојена трећа на-
града), на наступу у Мађарској и чо-
канским позоришним данима „Chart 
days“. – „Овај комад смо одабрали 
из више разлога, а неки од њих су 
што за њега имамо костимографију 
и иза кулиса није потребно вели-
ко преуређење сцене. Комад је 
лак, готово кабаретског каракте-
ра“, сазнајемо од режисера. Чила 
Николић, председница МЗ Врбица 
нам је рекла да јој је драго што се 
после више година поново одржала 
позоришна представа у Врбици, што 
подсећа на прошла времена, када 
их је било више уз велики број гле-

далаца. Захваљујемо се КОЦ Чока 
што је омогућио гостовање КУД 
„Ади Ендре“ из Сајана. Осим меш-
тана, гледаоци су стигли из суседне 
Црне Баре, Банатског Моноштора 
и Чоке. Након представе смо упи-
тали 75-годишњу Сабо Ану 
из Сајана, која је 53 године 
живела у Врбици, како јој се 
свидела представа. – „Комад 
ми се јако допао и желим да 
дођем и следећи пут. Посеб-
но ми је драг сусрет са мојим 
Врбичанима“. Сличан одговор 
смо добили и од 29-годишње 
Тот Кларе, којој се у предста-
ви нарочито допала песма о 
представљању села. Органи-
затори су до краја вечери по-
делили близу триста мекика, 
па су тако сити, уз игру и плес, 
окончали овај дан.             Х.Н.

Учимо и обучавамо
Израђивачи ручних радова, група 

„Százszorszép“ при КУД „Мора Ференц“ из 
Чоке, је организовала радионицу на коју је 
позвала све заинтересоване. Инструктори су 
дошли из Новог Кнежевца, Кањиже, Бечеја, 
Сенте и Бачке Тополе. Присутни су прика-
зали поједине технике којима се служе од 
раније.

Савез израђивача ручних радова 
Војводине, чији су чланови и Чокани, сваке го-
дине организује радионице и колоније широм 
Војводине. На скупу је било стотињак учес-

ника из разних места, а присутни су могли 
да савладају технике израде везова, обраде 
глине, папира, кукурузовине, итд. Драго нам 
је да су се радионици прикључили и млађи 
чланови Вуловић Ванеса, Варади Вивиен, 
Варади Александра и Желудек Жофија. На-
дамо се да ће бити све више оних који ће не-
говати, очувати и проследити знања будућим 
генерацијама ове традиције. Апелујемо 
да младима у свему овоме помогну и ужи 
чланови породице. Група „Százszorszép“ 
броји 52 члана, веома су активни, што се 
манифестује њиховим учешћем на разним 
изложбама, колонијама и радионицама. До-
лазе програми за јесен, а након тога припре-
ме за зимске празнике и Божић.

Х.Н.

Tanulunk és tanítunk
A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület keretében mű-
ködő Százszorszép kézimunkacsoport augusztus 10-én, szombaton mű-
helymunkára invitálta meg az érdeklődőket. Az oktatók Törökkanizsá-
ról, Kanizsáról, Óbecséről, Zentáról és Topolyáról érkeztek. A résztve-
vő csoportok is bemutattak és tanítottak néhány technikát, amelyet már 
régebb óta alkalmaznak.

Az évente megrendezendő programok között helyet kap ez az egész 
napos foglalkozás is, amelyet a Vajdasági kézimunkakedvelők Szövet-
sége szervez. A szövetség, melynek a csókaiak is a tagjai, évente három 
alkalommal háromnapos tábort és nyolc egynapos műhelymunkát tart 
meg Vajdaság-szerte.

A csókai összejövetelen közel százan vet-
tek részt, a negyvenöt helybelin kívül érkeztek 
még Törökkanizsáról, Tiszaszentmiklósról, 
Hódegyházáról, óbecséről, Topolyáról, 
Tóthfaluból, Zentáról, Tornyosról. Nem két-
séges, hogy miért népszerűek ezek a ren-
dezvények, hiszen mindig lehet valami újat 
tanulni. Ez alkalommal a gömöri hímzés, a 
quillingezés (azaz papírcsíktechnika), az agya-
gozás, a kukoricacsuhézás, a szalvétatechnika 
alapjait sajátíthatták el az érdeklődők. Legnép-
szerűbb a gömöri csomóshímzés volt, amely a 
fehérhímzés egyik fajtája. A másik kedvenc 
a quillingezés volt, amelyet a vendéglátó ké-
zimunkacsoport legfiatalabb tagja Zseludek 
Zsófi tanított. A papírcsíktechnika a népsze-
rűségét leginkább annak köszönheti, hogy az 
alapok elsajátítása után különösen látványos 
dolgok készíthetők belőle. Nem igényel túl 
sok és különleges alapanyagot sem, mindösz-
sze magunkra, a papírcsíkokra, a sodróesz-
közre (fogvájóval is helyettesíthető) és egy 
kevés papírragasztóra van szükség. „Nagy öröm számunkra, hogy van 
néhány fiatal tagunk, akik ma is részt vettek a foglalkozásokon,Vulović 
Vanessza, Váradi Vivien, Váradi Alekszandra és Zseludek Zsófi szemé-
lyében, aki egyben oktató is volt a mai napon. Szeretnénk, ha a jövőben 
még több fiatal csatlakozna hozzájuk, akik majd őrzik és továbbadják 
a hagyományokat. Ehhez kérnénk a szülők, a nagyszülők segítségét is, 
akik időnként elhozzák őket a foglalkozásokra.”

A jelenleg ötvenkét tagot számláló Százszorszép kézimunkacsoport 
meglehetősen aktív. Nincs egyetlen tétlen hétvégéjük sem, képvisel-
tetik magukat nem csupán a kiállításokon, hanem a foglalkozásokon, 
a táborokban és a teadélutánokon is. A közeljövőben kishegyesre, a 
kátai-tanyára utaznak háromnapos táborozásra. Ezt követően a Nap-
sugaras ősz keretein belül az alsós gyerekeknek szerveznek kézműves 
foglalkozást a Móra Ferenc Magyar művelődési Egyesületben, majd 
pedig az év végi ünnepek közeledével a hagyományos karácsonyi ké-
szülődés veszi kedetét.                                                                      H.N.

Израђивачи ручних радова групе „Százszorszép“ 
A Százszorszép kézimunkacsoport

„A Narancs” Egyházaskéren„поморанџа“ у Врбици

Бројна публика                                                 A népes közönség

Инсерт из представе
Részlet az előadásból



            чоканска хроника   —   csókai krónika

Oda mennek, ahonnan mindenki menekül
A tűzoltóság fő feladata régen – annak szervezetszerű létrehozása előtt – a mai szemmel 
tradicionálisnak tekinthető tűzoltásra korlátozódott. Mára ez a figyelemreméltó hivatás 
az önkormányzati tűzoltóságok körében jóval összetettebb és sokrétűbb. Ide tartozik a 

tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, végül pedig a tűzvizsgálat.
A csókai tűzoltóállomás parancsnokát, Barlog Ferencet kérdeztem arról, hogy községünkben 

milyen gyakoriak a tűzesetek. 
„A tavalyi évhez viszonyítva drasztikusan kevesebb volt az idén a tűz. Tizenkilenc kisebb 

esethez kellett kivonulnunk, és egyiknél sem keletkezett komolyabb anyagi kár, míg a tavalyi 
év első hat hónapjában hetvennégy esethez kaptunk riasztást.”

Felvetődik a kérdés, hogy vajon minek tudható be ez a 
látványos csökkenés. reményeink szerint a felhívásoknak, 
a figyelemfelkeltő kampányoknak, amelyek a csókai Max 
rádióban és a kábeltelevízióban hallhatóak és láthatóak. 

rendszeresen tartanak előadásokat az óvodákban, iskolákban, 
vagy pedig fogadják a csoportokat az állomáson. A lakosság 
körében – a megelőzés tekintetében is – fontos szerepük van 
az önkéntes tűzoltóknak. A tűzmegelőzés feladata az épületek 
építésére, használatára és mindennemű tűzveszélyt magában 
rejtő tevékenységre vonatkozó előírások érvényesítése, 
betartatása. Erre azért van szükség, hogy a tűz keletkezésének 
esélye minimálisra csökkenjen, illetve tűz esetén az észlelés 
és ezzel együtt az első beavatkozás ideje a lehető legkorábban 
történjen.

községünkben nyolc hivatásos tűzoltó tart huszonnégyórás 
ügyeletet a hét minden napján. Ha a tűzmegelőzés valamilyen 
ok miatt nem tudja betölteni funkcióját és bekövetkezik a baj, 
akkor következik a tűzoltás, a műszaki mentés.  Annak ellenére 
is, hogy a kikindai körzet tűzoltóinak felszerelése elavult, 
a tűzoltókocsik átlag életkora meghaladja a harminc évet, a 
nagy piros autók puszta megjelenése is már megnyugvással 
tölti el az embereket. A tűzoltóparancsnok elmondása szerint 
a helyi önkormányzattal jó együttműküdés alakult ki az 
utóbbi években, így sikerült sugárcsöveket és pumpákat 
beszerezniünk, a tavalyi év során pedig a tűzoltóállomás 
vizesrészlegét is ily módon újították fel.

H.N.
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Керепеши Жолта (48) из Падеја познају 
многи житељи Чоке и околних места, јер 
је готово незаобилазна свака прослава 
и значајан догађај који он не забележи 
својим камерама. Међутим, мало коме 
је познат његов омиљени хоби, пливање 
краул техником или како то овдашњи 
заљубљеници у ову спортску дисциплину 
називају „мушко пливање“. Да је у овоме 
најбољи у Чоки, потврда је освојено друго 
место на 3. Великогоспојинском пливач-
ком маратону Бечеј – Нови Бечеј у дужи-
ни од 8 километара, који је организован 
у оквиру прославе Великогоспојинских 
дана 24. августа у Новом Бечеју. 

– Као и већина становника Падеја, 
научио сам да пливам пре поласка у 
први разред основне школе, али од тада 
па до 2. августа прошле године, моје 
пливање краул стилом било је у дужини 
до петнаестак метара, када сам морао 
да променим стил у прсно, да бих дошао 
до даха – говори Жолт. Он каже да се 
добро сећа 2. августа 2012. године, када 
Православци обележавају Дан светога 
пророка Илије и када се по веровању не 
треба купати у реци. 

– Отишао сам до падејске плаже на 
Тиси и ипак се одлучио да уђем у воду. 
Скочио сам у реку и запливао краул сти-
лом ка другој обали. Нешто се тада до-
годило, што ни сада не могу да објасним 
себи. Једноставно сам пливао без икак-
вог замора до друге обале удаљене око 
200 метара. Чудећи се што не осећам 
замор, одмах сам кренуо назад. Ни тада 
нисам осећао умор, а дисање ми је било 
равномерно. Поновио сам то још неко-
лико пута и за чудо, умор уопште нисам 
осетио. Сутрадан сам поново дошао до 
реке и поновио исто. Ни тада нисам осе-
тио никакав замор, па сам од тога дана, 
па све до краја сезоне купања свакоднев-
но повећавао даљину коју сам препли-
вавао. Ове године сам једва дочекао да 
почне сезона купања на Тиси да бих про-

верио да ли ово „чудо“ 
још траје. На моје ве-
лико задовољство, овај 
дар се задржао иако 
целе зиме нисам одла-
зио на базене. Свакод-
невно сам повећавао 
растојање које сам 
препливавао између 
падејске и ађанске пла-
же, пливајући низводно 
и узводно без престанка 
неколико километара. 
После свега одлучио 
сам да се окушам и на 
једном од пливачких ма-
ратона на Тиси. Одлучио 
сам се за новобечејски, 
који је најављиван у ду-
жини од 5 километара. 
Када сам се пријавио 
међу такмичарима сам видео да сам 
једини новајлија, јер се сви пливачи добро 
међусобно познају и углавном су активни 
пливачи. Тек на старту сам дознао да се 
плива на 2,5 или 8 километара. Пријавио 
сам се за дужу деоницу, што је наишло 
на чуђење осталих маратонаца, јер ми 
је то прво такмичење – објашњава Жолт. 
После 3,35 сати пливања и преваљене 
деонице од 8 километара, у конкуренцији 
тридесетак искусних учесника пливачких 
маратона, Керепеши Жолт је на циљ сти-
гао други у категорији пливача од 44 до 49 
година живота. 

– Веома ме је обрадовала медаља, а 
још више чињеница да сам у такмичар-
ском темпу испливао целу деоницу. Ра-
довао бих се да и други више времена 
проведу на реци и пливају без обзира на 
године живота. Пливање је најздравији 
спорт, а ко зна, можда се и њима догоди 
чудо, па пропливају мушки без умора – 
поручује најбољи пливач и први марато-
нац из чоканске општине.

Н. Колунџија

A padéi kerepesi Zsoltot 
sokan ismerik csókán és a kör-
nyéken is, hiszen alig van olyan 
rendezvény, amelyen ne jelenne 
meg kamerájával. Ám nagyon 
kevesen tudják róla, hogy ked-
venc hobbija a gyorsúszás (kraul, 
„felénk férfiúszás”). Ebben az 
úszásnemben csóka községben 
ő a legjobb. Ezt augusztus 24-én 
be is bizonyította, amikor a tö-
rökbecsei Nagyboldogasszony-
rendezvények keretében szerve-
zett 8 km-es óbecse–Törökbecse 
úszómaratonon második lett.

– Mint a padéiak nagy több-
sége, én is óvodás koromban ta-
nultam meg úszni. A gyorsúszás 
azonban egészen tavaly augusz-

tus 2-áig nem ment, mintegy 15 m után át kellett 
váltanom mellúszásra, hogy levegőhöz jussak – 
mesélte Zsolt. 

Felejthetetlen nap volt számára 2012. 
augusztus 2-a, amikor a pravoszláv hívők Szent 
Ilija napját ünneplik, és a hiedelmük szerint ezen 
a napon nem szabad vízbe menni. 

– Elmentem a padéi strandra, és elhatároz-
tam, hogy mégis megfürdöm a Tiszában. Be-
leugrottam a vízbe, és elkezdtem gyorsúszó 
stílusban úszni. Ekkor valami furcsa dolog 

történt: fáradtság nélkül úsztam mintegy 200 
métert, egészen a túlsó partig. Ezen nagyon 
csodálkoztam, és azonnal el is indultam visz-
szafelé. Nem fáradtam, egyenletes volt a lég-
zésem. Néhányszor megismételtem az oda-
vissza úszást, könnyen ment. Másnap ismét 
megpróbálkoztam ezzel, akkor sem éreztem 
fáradtságot. Aztán mindennap mentem úsz-
ni, egyre hosszabb távot sikerült megten-
nem. Idén már alig vártam a fürdési szezon 
kezdetetét. kíváncsi voltam, hogy tart-e még 
a „csoda”. Nagy örömömre az úszás tovább-
ra is jól ment, naponta több kilométert úsztam 
le. Elhatároztam, hogy megpróbálkozom egy 
maratonnal. A törökbecseire esett a választá-
som. Jelentkezéskor láttam, hogy én vagyok 
az egyetlen kezdő, a többiek már korábban is 
versenyeztek. két távon lehetett indulni, 2,5 
vagy 8 km-en. Én a hosszabbat választottam – 
mesélte Zsolt, aki 3,35 óra úszás után a 44-49 
évesek kategóriájában másodikként ért célba. 

– Nagyon örültem az éremnek, de még job-
ban annak, hogy képes voltam versenytem-
póban leúszni ezt a távot. Ajánlom minden-
kinek, hogy ússzanak minél többet. Az úszás 
a legegészségesebb sport, és hátha mással is 
megtörténik ez a csoda, hogy fáradhatatlanul 
tudnak hosszú távon úszni – mondta csóka 
község első maratonúszója.

N. Kolunždija

Снове сањамо 
да бисмо их остварили

Разговор са младим столаром Ческо Жолтом, 
који не седи скрштених руку и чека радно 

место већ га сам себи припрема
Мало је ученика који заврше осми разред, а већ 

размишљају о будућем занимању. Један од ретких 
је Жолт. „Још у осмом разреду сам редовно одлазио 
у једну столарску радионицу. Занимао ме је овај за-
нат. Све више ми се допадао, те тако није било ди-
леме у коју школу ћу се уписати“. Диплому је стекао 
у Грађевинској средњој школи у Суботици, чега се 
многи од нас и данас сећају. Наиме, за опкладу је 
за дипломски рад израдио дрвени бицикл. На њему 
је радио један и по месец и одушевио не само своје 
другове и познанике, већ и наставнике. Овако млад 
и креативан мајстор, отворен за иновације, понос 
је и дика наше општине. Након завршене школе 
није престао да се образује. Наставио је да се бави 
својим занатом и у потрази за новим искуствима от-
путовао је у Канаду, у Онтарио. Два месеца је радио 
у једној столарској радионици. Када се вратио кући 
одлучио је да отвори сопствену фирму. „Одавно же-
лим да се осамосталим, оснујем своју фирму, али 
сам тек однедавно препознао шансу за остварење 
мога сна. Успешно сам конкурисао за НАР програм, 
који почетницима пружа 
помоћ у покретању фирме. 
У оквиру програма сам, у 
јулу, био на обуци у Београ-
ду. Од тада сам у непреста-
ном контакту са ментором 
који ми помаже у свему око 
оснивања фирме“ - сазнали 
смо од младог предузетни-
ка. Средином септембра ће 
наша општина бити богатија 
за још једну новоосновану 
столарску радионицу чије 
ће име бити „Extrem wood“. 
До тада ће се радионица 
за обраду дрвета у потпу-
ности опремити. Овде ће 
Жолт правити врата, про-
зоре, ормане, полице и све 
оно што наручилац може да 
осмисли, а прави мајстор да 
оствари.                            Х.Н.

постао маратонац у 48. години живота
Керепеши Жолт из Падеја најбољи пливач у општини

48 éves korában lett maratonúszó
A padéi kerepesi Zsolt a község legjobb úszója

Керепеши Жолт са медаљом
са Великогоспојинског маратона

Kerepesi Zsolt 
a Nagyboldogasszony-maratonon

szerzett éremmel

Az álmok azért vannak,
hogy megvalósítsuk őket

A fiatal pályakezdő csókai asztalossal,
Cseszkó Zsolttal beszélgettem, aki nem munkahelyre várt, 

hanem létrehozott magának.
A nyolcadikosok közül, akik befejezik az általános iskolát, 

kevesen gondolnak arra a lehetőségre, hogy szakmát válasz-
szanak. Nem úgy, mint azt Zsolt tette. „Már nyolcadikos ko-
romban jártam egy asztalosműhelybe, mert érdekelt a szak-
ma. Mivel egyre inkább megtetszett, nem volt kérdéses, hogy 
milyen középiskolába iratkozom.” Szabadkán az építőipari 
középiskolában diplomázott, amelyre sokan emlékezhetünk 
is. A nem szokványos diplomamunkáját másfél hónapon ke-
resztül készítette, az osztálytársaival kötött fogadásból. Egy 
fa kerékpárt készítetett, amely azonnal elnyerte nem csak 
a tanárai, de a diáktársai és ismerősei elismerését egyaránt. 
Büszkék lehetünk mi csókaiak, hogy ilyen kreatív, innovatív 
mesteremberünk van helyben. Az iskolás évek elmúltával sem 
hagyott fel a tanulással, tovább foglalkozott a mesterséggel, és 
tapasztalatgyűjtés céljából kanadába, Ontarioba utazott, ahol 
két hónapon keresztül dolgozott egy asztalosműhelyben. Ha-
zatérve mindinkább megerősödött benne az igény, hogy céget 
alapítson. „régóta tervezek önállósulni, céget alapítani, ám a 
feltételeket csak nemrég láttam biztosítottnak. Sikeresen pá-
lyáztam a NAr programban, amely a pályakezdőknek nyújt 

segítséget a vállalkozásuk beindítá-
sához. Júliusban a program kerete-
in belül voltam többedmagammal 
Belgrádban egy képzésen. Azóta is 
tartom a kapcsolatot a mentorom-
mal, aki segít kiigazodni a cégala-
pítás körül adódó nehézségekben, 
és megkeresni a legmegfelelőbb 
megoldást.” –  tudtuk meg a kis-
vállalkozótól. Szeptember közepé-
re a tervek szerint már bejegyzett 
asztalosműhellyel lesz gazdagabb 
a városunk, amelynek neve Extrem 
wood. Addigra a műhely is elké-
szül, amelyben minden körülmény 
adott lesz a fa megmunkálásához. 
készülhetnek a szebbnél szebb aj-
tók, ablakok, szekrények, polcok és 
mindaz, amelyet a megrendelő és a 
mester közösen megálmodnak.            

H.N.
Ческо Жолт са својим дрвеним бициклом

Cseszkó Zsolt az általa készített egyedi kerékpárral

A csókai tűzoltóállomáson

Ватрогасна станица у Чоки



            чоканска хроника   —   csókai krónika

Регата неконвенционалним пловилима на реци Тиси, под називом „Лагани тиски спуст“, одржана је прошлог 
месеца пети пут за редом на реци Тиси код Новог Кнежевца. Међу учесницима, који су на 200 најразличитијих 
пловила превалили деоницу од „жуте куће“ па до градске плаже у дужини од осам километара, све више је и 
житеља чоканске општине. Поред чамаца, кануа и бродића, пловило се на ручно прављеним сплавовима од 
буради и палета, тракторским гумама, стиропору, даскама, ПЕТ амбалажи и разноврсним душецима. Једно 
од најоригиналнијих пловила, чији је „капетан“ из Чоке Сима Божин, била је велика тракторска гума, на којој 

су постављене даске и стиропор од дуванског расада. Уместо једра 
коришћен је сунцобран. 

– Имали смо „техничких“ проблема, али ево стигли смо и запловили 
на време. Испред мене су остали чланови посаде Милан Остојин и моја 
супруга Војимирка, па журим да разапнем једра, односно сунцобран и да 
их стигнем – говори Сима.

Другу посаду из Чоке, која је трећи пут на регати, сачињавали 
су Бранко Штрбац, Милош Миладинов и Милан Вуловић. 

– Чамац на надувавање је за шест особа, па ћемо бити комот-
ни. Спуштаћемо се низ воду лагано и без весала. Мало смо се 
задихали дувајући чамац на дах, али ту је освежавајуће пиће које 
ћемо хладити на дубини од 3 до 4 метра, где је вода хладнија – 
говори Милан Вуловић, који додаје да је овде због друштва, при-
роде и освежења. 

Из Остојићева дружина са „Словачке плаже“ први пут учествује 
на спусту. Нађ Атила, Слободан и Зоран Чолаков и Живојин Ште-
ванов дошли су, како говоре, због изазова.

– Сваки дан смо на „Словачкој плажи“ у Остојићеву, па само решили да се окушамо и овде. Ово је 
посебан изазов за Зорана, јер једино он и једна осмомесечна беба из Остојићева нису пливачи, иако је 
одрастао поред Тисе. Бацићемо га када будемо на сред реке, па нека „маше ручицама“. Тако сам и ја на-
учио – каже Живојин, уз образложење да су стари акцијаши и плове због задовољства. 

– За разлику од планинских река, тиски спуст одише мирноћом моћне воде која симболизује и од-
сликава војвођански темперамент. У складу са тим смо, пре пет година, када је први пут организована 
регата, изабрали и назив „Лагани тиски спуст“. Да смо направили праву ствар показује све већи број 
најразличитијих пловила, која се израђују за ову прилику и све већи број учесника спуста – оценио је на 
крају овог сплаварења организатор Саша Нецков.                                                Текст и фото:Н. Колунџија
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они иду тамо
одакле сви беже
Гледајући очима модерног човека, 

задатак ватрогасаца је некада (још 
много пре него што су настале органи-
зоване ватрогасне станице) био тради-
ционално ограничен само на гашење 
пожара. Данас је овај важан позив 
много захтевнији и разноврснији. 
Међу задатке ватрогасаца спадају и 
противпожарна превенција, технич-
ко спашавање, гашење пожара као и 
испитивање пожара.

Питали смо командира ватрогасне 
станице Чока Барлог Ференца колико 
су чести пожари у нашој општини. „У од-
носу на прошлу, ове године се број по-
жара драстично смањио. Деветнаест 
пута смо излазили за мање случајеве. 
Ниједном није било веће материјалне 
штете, као прошле године када смо 
само у току првих шест месеци 74 
пута имали узбуну.“ Питали смо шта 
је разлог значајно мањем броју узбу-
на. Надамо се да је у питању кампања 
упозорења на чоканском „Макс“ радију 
и кабловској телевизији. Континуирано 
се одржавају предавања у вртићима, 
школама и примају посетиоци у ста-
ници. Што се тиче превенције, велику 
улогу имају и добровољни ватрогас-
ци. Важно је придржавати се пропи-
са за превенцију од пожара прили-
ком градње или коришћења зграда и 
вршења било којих делатности које 
би могле изазвати пожар. Ово је не-
опходно да би се опасност од пожара 
свела на најмању могућу меру, тј. да 
се у случају пожара што пре интерве-
нише. У нашој општини седам дана 
у недељи осам ватрогасаца дежура 
24 часа. Уколико превенција из не-
ких разлога не да резултата и догоди 
се пожар, следи гашење и техничко 
спашавање. Упркос томе што је у ки-
киндском округу ватрогасна опрема 
застарела, а просечна старост ватро-
гасних возила прекорачила 30 годи-
на, ипак и само појављивање црвеног 
камиона умирујуће делује на људе. 
Према речима командира ватрогасне 
јединице последњих година је оства-
рена врло добра сарадња са Локал-
ном самоуправом, те су набављене 
млазне цеви и пумпе, а током прошле 
године је обновљено водено одељење 
у ватрогасној станици.                     Н.Х.

Megtartották az 5. tiszai regattát
Egyre több csókai a tiszai lassú ereszkedésen

A Tiszai Lassú Ereszkedés elnevezésű regattát, amelyen bármilyen 
úszó alkalmatossággal indulni lehet, a múlt hónapban immár 5. al-
kalommal rendezték meg Törökkanizsán. A résztvevők között, akik 
több mint 200 különféle „vízijárművel” tették meg a 8km-es távot, a 
Sárga-háztól a városi strandig, több csóka községbeli is volt. csóna-
kok, kenuk, kis hajók mellett sajátkezűleg, hordókból és raklapokból 
eszkábált tutajon, traktorgumin, sztiroporon, deszkákon, PET palac-
kokon és  felfújható matracokon is ereszkedtek.

Az egyik legérdekesebb úszó alkalmatosság a csókai Sima Božiné 
volt. Ő egy nagy traktorgumira deszkákat rakott, azokra pedig a do-
hánypalánták nevelésére használt sztiropor lapokat. Vitorlaként nap-
ernyőt használt.

– Volt egy kis műszaki problémánk, 
de azért idejében el tudtunk indulni. 
A legénységem tagjai a feleségem, 
Vojimirka és Milan Ostojin volt.. ki-
feszítem a vitorlát, vagyis a napernyőt, 
és már mehetünk is – mondta a „kapi-
tány”. A másik csókai legénység tagjai 
Branko Štrbac, Miloš Miladinov és Mi-
lan Vulović voltak. Ők már harmadszor 
indultak ezen a regattán.

– Hatszemélyes, felfújható csóna-
kunk van, kényelmesen elférünk ben-
ne. Evezők nélkül ereszkedünk. Egy 
kicsit kifulladtunk, mire felfújtuk a 
csónakot, de 3-4 méteres mélységig le-
engedve hűtjük az üdítőnket, az majd 
felfrissít – magyarázta Milan Vulović, 
aki hozzátette, hogy a társaság, a ter-

mészet szeretete és a kikapcsolódás miatt van itt.
Tiszaszentmiklósról egy társaság a Szlovák strandról először vett 

részt ezen az eseményen. Nagy Attila, Zoran Čolakov és Živojin 
Števanov a kihívás miatt indult a regattán.

– Mi minden nap együtt vagyunk a Szlovák strandon 
Tiszaszentmiklóson, és megbeszéltük, hogy ezt is kipróbáljuk. Ez 
Zoran számára külön kihívás, mert, habár a Tisza mellett nevelke-
dett, mégsem tud úszni. A folyó közepén majd a vízbe dobjuk, aztán 
szépen kapálózhat, én is így tanultam meg úszni – mondta Živojin, és 
hozzátette, hogy a szórakozás kedvéért jöttek ide.

– A hegyvidéki folyókkal ellentétben a Tisza a nagy vizek nyugal-
mát árasztja, és a vajdasági temperamentumot szimbolizálja. Ezért is 
választottuk ezelőtt öt évvel, az első regatta szervezésekor, a Tiszai 
Lassú Ereszkedés nevet. Azóta minden évben egyre több különböző 
úszó alkalmatossággal jelenik meg az egyre nagyobb számú résztve-
vő, ami bizonyítja, hogy ez egy jó ötlet volt – nyilatkozta a szervező, 
Saša Neckov.                                          Szöveg és kép: N. Kolundžija

одржана 5. регата на тиси
чокани све бројнији на „лаганом тиском спусту“

Стари акцијаши са „Словачке плаже“ 
из Остојићева

Régi munkaakciósok a tiszaszentmiklósi 
Szlovák strandról

последњи трзаји лета
Последњих дана августа, након кишовитог преподнева, ше-

там плажом по влажном песку, на чоканској страни Тисе. Ни-
где ни једног купача. Не знају да је пливање после кише пра-
ви доживљај. Први трагови на влажном песку су отисци мојих 
равних табана. Сунце које се промаља кроз све ређе облаке 
измамљује водену пару из песка, који се полако суши. У из-
маглици усамљено шетам плажом до воде. Њена површина је 
као огледало и само је понекад узбурка у лову залутали смуђ. 
Као када луком одапињемо стрелу, тако он репом „одапиње“ 
своје гипко тело. Рибице пливају у плићаку, зачас се распрше 
прескачући једна другу, а све у бегу од оштрих зуба.

Још увек стојим. Није чиста само вода. И ваздух је чист. Стојим 
у води. Још нећу да скочим. Крај мене неколико метара шмугну 
један тиркизноплави водомар смарагднозелених леђа и стомака 
боје рђе. Ретка врста птице, кратких крила, једва величине коса, 
ишчезе муњевитом брзином. Како се појави, тако и нестаде.

Прија пливање у прохладној води. Идилу, али и сезону купања 
затварају два радника. Скидају тушеве, славине и пумпу за воду, 
као и оградне ланце. И гостионичар се одселио.

Још неколико пута пливам дуж плаже. Зашто не идем мало 
дубље? Вода је примамљива. Ипак, не идем даље, као обич-
но. Не плива ни до стуба моста, да бих га обишла и вратила 
се. Ова уобичајена пливачка рута ме овај пут не привлачи. Неки 
унутрашњи глас ме спречава.

Усамљено пливам у близини тихе плаже и не излази ми из 
главе слика коју сам видео на мосту. На огради моста стоји цвеће 
и амблем Црвене звезде као помен 25-годишњем младићу из 
Кикинде, који је скочио са моста и 
погинуо. Место непромишљеног 
јуначења су фудбалски навијачи пре-
творили у споменик.

Завршила се сезона купања. Завр-
шио се један млад живот. Његови 
другови су заједно са њим скакали, 
али су имали више среће. Поред 
његовог портрета су поставили јастук 
са натписом „Много смо јачи“. Дра-
га децо, од кога сте јачи? У спорту 
постоје победници, али смрт се не 
може победити. Шта ли су другови 
погинулог младића желели свету по-
ручити овим натписом?

„Много смо јачи“ – поручују друго-
ви погинулог младића. Али коме?

Nyárutó a Tiszán
Augusztus utolsó napjaiban, egy esős délelőtt után lementem a Zentá-

val szemben a csókai folyóparton elterülő homokos-sáros strandra, sehol 
egy fürdőző. Nem tudják, hogy eső után igazi élmény az úszás. Az első 
nyomok a homokban az én lúdtalpam lenyomatai. Az egyre ritkuló felhő-
foszlányok közül előbukkanó melegen simogató nap a vizes homokból 
párát csal elő. A gőzölgő strandon egyedül lépdelek a kristálytiszta víz szé-
léig. A sima víztükröt csak néha borzolja fel egy-egy part közelben vadászó 
süllő. Farka, mint felajzott íj a nyilat, úgy lendíti, löki, lövi előre áramvonalas 
testét. A sekély parti vízben csapatosan úszkáló parányi, alig néhány centis 
halak szétrebbenek, egyik másik a víz fölé ugrik, hátha elkerülné a süllő 
tűhegyes fogait.

Még kivárok. Nem csak a víz, a levegő is kristálytiszta. Állok a vízben. 
Még nem vetem magam bele. Alig néhány méterre tőlem a víz felett ala-
csonyan egy türkizkék, smaragdzöldes hátú, rozsdavörös hasú jégmadár 
suhan el. Az alig rigó nagyságú, rövid szárnyaival követhetetlen gyorsaság-
gal verdeső, hangtalanul suhanó madár, egy tovatűnő, élő égkő. Ahogyan 
felbukkan, úgy el is tűnik.  

A hűs vízben jólesik az úszás. Az idillnek, és mint kiderült a fürdőidénynek 
két munkás vetett véget. Leszerelték a strand tusolórózsáit, a csapokat, a 
vízpumpát és strandot elkerítő láncokat. A kocsmáros is összepakolt már.

Még néhányszor fel- és leúszom az üres strand alatt, közel a parthoz. 
Miért nem megyek beljebb? Csábít a töretlen, sima víztükör. Mégsem 
úszom be, ahogyan szoktam, nem úszom fel a hídlábig, nem kerülöm meg 
és vissza a strandig. A szokott útvonalra most valahogy nem akaródzik rá-
térnem, egy belső hang megállít, nem úszom le a szokott távot.

Egymagam úszkálók csendesen a part közelében, és nem megy ki a 
fejemből a hídon látott kép. A híd korlátján a nem-
rég vízbefúlt 25 éves nagykikindai fiatalember ké-
pét virágok és Crvena Zvezda-s jelképek között 
függesztették ki, ott, ahol a mélybe ugrott és be-
végezte rövid földi életét. Az esztelen hősködés, 
a virtus, a meggondolatlanság mementója ez a 
futballszurkolók által állított emlék.

Vége a fürdőidénynek, vége egy fiatal férfi 
életének, akinek barátai, akikkel együtt ugrott a 
hullámokba, de akik nála szerencsésebbek vol-
tak, az áldozat portréja mellé egy párnát kötöttek, 
azzal a felirattal, hogy Mnogo smo jači. Gyerekek, 
vajon kiktől vagytok erősebbek? A sportban van-
nak győzelmek, de a halált nem lehet legyőzni. A 
társukat elveszítő fiatalok vajon mit akartak üzen-
ni a világnak a rögtönzött hídra felállított, vegyes 
érzelmeket kiváltó emlékhellyel?                         GJ

Посада из Чоке
A csókai matrózok

Лагано низ реку – Учесници „Лаганог тиског спуста“
Lassan lefelé a folyón – a Tiszai Lassú Ereszkedés résztvevői

Nagyon erősek vagyunk, üzenik a vízbefúlt fiatalember barátai...
– de kinek?
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A Háló katolikus indíttatású keresztény mozgalom, mely 
nyitott minden jóakaratú ember felé. Az egyházon belül 
működik, célja, hogy építse a kapcsolatot a keresztény kö-
zösségek között. küldetése, hogy evangéliumi gyökereit 
korszerűen a mai világban megjelenítse.

A Háló magyar kezdeményezés, őrzi és építi nemze-
ti értékeinket, és egyúttal közös szolgálatra törekszik más 
nemzetekkel. Tevékenysége elsősorban a kárpát-medencé-

ben zajlik, évente hozzávetőleg 60-70 egynapos találkozót 
szervez a térség különböző településein.

2013.augusztus 31-én, szombaton immár kilencedik 
alkalommal tartottak Háló találkozót 
csókán a Szentháromság templomban. 
Hajdú Sándor, helyi plébános idén is 
szivélyes házigazdának bizonyult, aki a 
Háló csókai dolgozóival Tóth Máriával 
és férjével Árpáddal a találkozó főszer-
vezői voltak.

Tóth Árpád eképpen számolt be az 
eseményekről: Dicsőség Istennek, hogy 
Délvidék különböző helyiségeiből igen 
szép számban érkeztek vendégek, több 
mint 110-en. A találkozón új barátságok 
születtek, a régiek megerősödtek. Az augusztus végi sikeres 
csókai találkozót az Úr szeretete mellett a napsugár is bera-
gyogta, hiszen igen kellemes nyári idő volt aznap. A Háló ta-
lálkozó reggel fél kilenckor kezdődött a vendégek fogadásá-
val, majd Halmai Tibor, a délvidéki régió vezetője üdvözöl-
te az egybegyűlteket. Losonc Inez édesanyja gitárkiséretével 
karizmatikus dalokat énekelt, ezzel megadva a kezdőhangu-
latát a tíz órakor kezdődő előadásnak. A ráhangolódás kitű-
nően sikerült köszönve Inez gyönyörű hangjának.

Ft.Viszmeg Bernardin zombori kármelita atya volt a 
találkozó előadója. A találkozó mottója a következő gon-
dolatok voltak:„Bizakodjál, jó az Úr!” és „Remény nél-
kül a hit halott”. Tartalmas, mély mondanivalóval átszőtt, 
ugyanakkor gyakorlatias, a mindennapi életben felhasz-
nálható útmutatásai lenyügözték a hallgatóság figyelmét. 
Beszélt a kitartó hittel elmondott ima erejéről, az ima által 
az Úrral való kapcsolattartás fontosságáról, a tanúságtétel 

jelentőségéről, hiszen a legtöbb megtérést 
éppen annak köszönhetjük. Az előadást 
követően a kiscsoportos beszélgetések 
alkalmával mindenkinek lehetősége volt 
hitéről beszélni, tanúságtételt tenni, ta-
pasztalatait másokkal is megosztani.

A délutáni program kultúrműsorral foly-
tatódott a Művelődési Ház színháztermé-
ben. Először a csókai Orpheus egyesület 
Pannonia férfikórusa lépett fel. Hajnal Attila 
kórusvezető vezetésével népdalcsokorral 
kedveskedtek a vendégeknek. Színvonalas 
előadásukba beleszőtték az adorjáni kisfiú, 
Aurél mókás előadását, mely megkacagtat-
ta a hallgatóságot. Tápai Tibor csókai vers-
mondó két szavalattal ajándékozta meg a 
jelenlevőket. A műsort Losonc Inez fejezte 
be énekszámaival. Ezúttal ideillő világi da-
lokat adott elő, ismét bizonyítva kivételes 
tehetségét. Ezt követően csonti István (nyu-

galmazott építészmérnök, amatőr régész, helytörténész) tartott 
előadást csóka történelméről, amelyet a hallgatóság nagy ér-
deklődéssel kísért. Visszatárve a Szentháromság templomba, 

folytatódtak a kiscsoportos beszélgetések.
A találkozó a tizenhét órakor kezdődő 

szentmisével fejeződött be, amelyet Ft. 
Hajdú Sándor házigazda plébános vezetett, 
két „hálós” plébános közremüködésével.

A résztvevők lelkileg feltöltődve, hit-
ben megerősödve váltak el, és indultak 
haza a szélrózsa minden irányába, maguk-
kal víve Isten áldását, a testvéri szeretetet 
és az optimizmust, hogy a délvidéki háló 
dolgozik, fejlődik.

Tóth Árpád a szervezők nevében ezúton 
szeretné megköszönni a Művelődési és Oktatási központnak a 
tehnikai és szervezési segítséget, a csókai önkormányzatnak az 
anyagi támogatást, a csókai hívőknek önzetlen segítségüket, a 
akik egy-egy tálca édes, illetve sós kaláccsal segítették a ven-
dégek élelmezését, illetve a padéi Szarvák pékségnek, amely 
szintén nagyobb mennyiségű sós kalácsot adományozott és az 
ebédhez szükséges kenyeret biztosította. köszönet a háttérben 
dolgozóknak, kik felszolgáltak a vendégeknek, és munkájukkal 
hozzájárultak a találkozó sikeréhez.                                      Á.O.

У само центру чоке, на по-
мало скривеном месту, групи-
ца ентузијаста већ годинама 
креира разне садржаје и про-
граме за младе. Говоримо о 
удружењу младих „аctive“ 
које вредно ради ових дана.
трочлана екипа у саставу: биљана Михаљев, Роберт Ме-
сарош и тамаш Марки непоколебљива је у намери да по-
крене свест младих о значају волонтеризма и активизма 
као и о укључивању младих у друштвени живот.

Ова независна омладинска организација постоји од 
1999. као неформална група младих и тако функционише 
до пролећа 2002. када је регистровано удружење младих у 
Чоки под називом „Аctive“. 2011. године удружење је пререги-
стровано на Потиски регион и општине Чока, Кањижа, Нови 
Кнежевац, Сента, Ада, Бечеј, Нови Бечеј. Главни циљ НОО 
„Аctive“ је да активношћу и деловањем служи омладини овог 
региона, залаже се за решавање њихових проблема и да им 
обезбеди могућност за потребну забаву на високом нивоу. 

До сада је реализовано много активности у окви-
ру организације, приређене су разне трибине, турнири, 
такмичења, промоције. Међу овим спортским, културним, му-
зичким манифестацијама посебно су се издвојиле следеће: 
„Gyere ide Celebration da beremo Flowers”, „Млади лидери-
мисли глобално, уради локално”, „Млади су закон“ - Ресурс 
центар за Севернобанатки округ“ и други.

Актуелни пројекти, финансирани од стране Министар-
ства омладине и спорта, који се већ увелико остварују 
су: „Млади су закон“-Ресурс центар за Севернобанат-
ки округ“ и „Све(т) за младе“ и трајаће све до полови-
не децембра ове године. За први пројекат пријавили су се 
на конкурс за финансирање омладинских идеја, одабране 
су најбоље и организован је тренинг за писање пројеката. 
Замисли и идеје су преточене у 9 детаљних омладинских 
пројеката у Севернобанатском округу при чему је покриве-
на свака општина. Кроз игре без граница, цртање графи-
та, изградњу теретане на отвореном у Кикинди, уређење 
јавног простора у Ђали, непрестано се подстиче омладин-
ски активизам и волонтеризам.

По речима чланова организације највећи проблем је 
што су млади врло често пасивни, немају воље и треба 
их покренути. С друге стране деси се да се у појединим 
руралнијим местима сви активирају, жељни да дају свој до-
принос, јер схватају да им је то једно од ретких дешавања.

„Све(т) за младе“ је петомесечни пројекат који се 
реализује у сарадњи са 3 канцеларије за младе на 
територији општина Сента, Кањижа, Нови Кнежевац. То-
ком 5 месеци организује се 8 дешавања у сваком од три 
места, а то су концерти, турнир у одбојци, пицигену, акције 
хуманитарног карактера-скупљање школског прибора за 
најугроженију децу, едукација на тему заштита животне 
средине и слично.

Чланови НOO „Active“ најпоноснији су на европске 
пројекте који им омогућавају повезивање са младима из 
много држава.Права је реткост да су у последње три годи-
не реализована чак три европска пројекта које финансира 
Европска комисија односно програм „Млади у акцији“ који 
подразумева омладинске размене и тренинге.

У духу омладинског удружења „Active“, позивамо све 
младе да активно узму учешће у свему што им се пружа, да 
буду храбри и мењају оно што им се не допада, да дају до-
принос својим идејама, јер ће самим тим урадити нешто ко-
рисно за себе и своје вршњаке.                                                           М.М.И.

Све(т)
за младе

Háló találkozó volt Csókán

Обележавање Међународног дана младих 12. августа у Сенти

A találkozó résztvevői
Учесници скупа

Ft. Hajdú Sándor, Ft.Viszmeg Bernardin 
és Tóth Árpád a találkozó kezdetén

излет на ергели келебија
Захваљујући новцу, који су Дневном боравку за децу и младе са 

сметњама у развоју донирали Месна заједница Чока и СЗР „Ауто Терек“ 
из Чоке, реализован је 22. августа 2013. године излет деце и младих са 
сметњама у развоју на ергели Келебија у близини Суботице.

На излет је ишло 9 деце, корисници услуге Дневног боравка, заједно 
са стручним радницима и једним родитељем. Најпре су деца у пратњи 
стручних радника возећи се фијакерима обишла ергелу. Судећи по 
осмесима деце и њиховој неизмерној срећи вожња је била веома 
пријатна. Деца су заједно са водичем обишла и салу са радном и парад-
ном опремом, где су се том приликом упознала са колекцијом од преко 
35 фијакера, каруца, чеза и саоница. Потом су на реду биле штале са 
липицанерима, са чијим историјатом је децу и стручне раднике упознао 
водич. Током боравка на ергели деца су била у прилици да виде коње и 

да уз помоћ искусних инструктора јашу пони коње у парку ергеле, за шта су показала велику заинтересованост. 
Након свих активности уследио је ручак на тераси ресторана ергеле и повратак кући. Захваљујући одласку на 
излет деца су била у прилици да се друже, промене средину и на тренутак забораве проблеме које носи њихова 
свакодневница.                                                                                                                                                          Ардала Т.

Удружење спортских риболоваца „Тиса 130“ из 
Санада, поред многих активности, је ове године 
почело и са радом „школице пецања“. Око 20-
оро деце, узраста од 7 до 15 година, обукло је 
наранџасте мајице са грбом удружења и кренуло 
у пецарoшке воде.

Упоредо са отварањем ове школице Санад је 
одмах постао и један од чланова Потиске лиге „Jó 
Pajtás“, где се малишани такмиче са вршњацима 
на њима непознатим теренима у Кањижи, Ади, 
Зрењанину, Бечеју и Темерину. То су све тере-
ни са каналима уређеним за такмичења где се у 
једном колу нађе и до 60-оро малишана на стази. 
Иако без искуства, деца су у досадашњих пет кола 
Потиске лиге освојили два трећа места. Веома су 
задовољни и пуни ентузијазма за предстојећа 
такмичења. „Настојимо да сва деца уписана 
у школицу, без обзира на риболовачко знање 

и искуство учествују на такмичењима како би 
осетили такмичарску драж овог спорта и заво-
лели пецање не само као спорт већ и као на-
чин размишљања, нарочито према опхођењу 
са природом“, истичу чланови такмичарске 
комисије и управног одбора УСР „Тиса 130“.

Година која следи пуна је планова како за ово 
удружење тако и за „Школицу пецања“. За сада 
је један од већих задатака организовање једног 
кола Потиске лиге. Као будуће домаћине очекује 
их велики и мукотрпан рад на организацији једног 
од највећег такмичења у Бачкој и Банату, а можда 
и на територији читаве Војводине. Највећи план 
ове школице јесте свакако упис што већег броја 
малишана како би видели да и пецање може бити 
и те како занимљиво и динамично попут било ког 
другог спорта.

Д.Кнежевић

наранџасти мали риболовци



            чоканска хроника   —   csókai krónika2013.   szeptember 15

премијера „Јадрана“
ФК из Санада играо на свом терену 

после више од деценије паузе
После 13 година терен Фудбалског клу-

ба „Јадран“ у Санаду коначно је послужио  
својој сврси. У недељу, првог септембра, 
одиграна је прва утакмица на овом изузетно 
спремљеном терену, после толико времена 
паузе. Санад је био домаћин екипи из Крсту-
ра, која заједно са њима игра у општинској 
лиги.

Фудбалски клуб „Јадран“ није био у 
функцији више од десет година, али се у 
недељу могло закључити да је тај пери-
од далеко иза њих и да им предстоје мно-
го боља и лепша времена. Након опсежних 
припрема, не само играча већ и фудбалског 
терена, све је било спремно за премијеру. 
Целокупна организација утакмице је била 
на завидном нивоу, како на самом терену 
тако и око њега. Играчи су својом игром по-
казали да су спремни за сваки изазов и да су 
жељно и са нестрпљењем чекали своју при-
лику да се покажу пред својим навијачима. 
Иако је већина њих током лета играла по 
турнирима малог фудбала, видело се да им 
је ово недостајало. Многобројна публика је 
доказ колико су се људи ужелели поподнева 
на фудбалским утакмицама, а како и не би 
кад су имали прилику да уживају у утакми-
ци пуној динамике и неизвесности. Старији 
становници Санада присетили су се како је 
то некада изгледало када се сваке недеље 
играла утакмица у њиховом селу. Чини се да 
је цело село тог поподнева дошло да подржи 
своје младе фудбалере.

Утакмица је после велике борбе, али без 
инцидената и било каквих прекида, завр-
шена изједначеним резултатом 1:1, где је 
гол за домаћине постигао Драган Ђурђев. 
Фудбалски клуб „Јадран“ је до сада одиграо 
два кола пре ове утакмице од којих је једна 
завршена нерешеним  резултатом, а друга 
поразом. Следећу, четврту утакмицу, играју у 
гостима у Мајдану, против Фудбалског клуба 
„Тромеђа“, док ће 15. септембра поново на-
ступати на свом терену против ФК „Славија“ 
из Банатског Аранђелова.

Д. Кнежевић

кУп „Јамурина“ у дубинском пецању
Удружење спортских риболоваца „Златица“ из Чоке организовало је такмичење у дубинском 
риболову КУП „Јамурина 2013“ на језеру Јамурина у Чоки. У конкуренцији 20 спортских и ре-
креативних риболоваца, најуспешнији је био Тапаи Јанош, коме је припала златна медаља за 

улов рибе укупне тежине 1.225 грама. 
Сребрна медаља засјала је на врату 
ветерана Бечкеи Антала, чији је улов 
тежио 540 грама, а бронзано одличје 
је освојио Фаркаш Иштван са 420 гра-
ма рибе, колико је имао и Фехер Зол-
тан. Као и већина такмичења спорт-
ских и рекреативних риболоваца и 
ово је организовано по правилима 
Међународне организације спортских 
риболоваца – ЦИПС. Сва уловљена 
риба је враћена у воду, а после 
проглашења резултата, риболовци су 
се почастили овчијим перкелтом, који 
је припремио Цара Роберт.

Н. Колунџија

турнир у малом фудбалу у падеју
Турнир у малом фудбалу, који 

је ове године одржан између 16. 
јула и 8. августа у организацији 
Месне заједнице, постаје падејска 
традиција. Главни организатор 
турнира је била Гујаш Тинде. 
Пријавило се укупно дванаест еки-
па из Чоке, Сајана, Остојићева, 
Мокрина и Падеја. Свих 64 утакми-
ца одгледала је навијајући бројна 
публика, а навијало се не само 
сениорима, него и подмлатку у 
вантакмичарском делу турнира. 
Трећепласирана екипа падејски 
„Кинези“ су поред пехара добили и 
награду од 10.000 динара, а друго-
пласирана екипа „Пионер“ 20,000 динара. Најбоља екипа месаре „Тина“ је поред пехара до-
била награду од 30.000 динара. Организатори су били веома дарежљиви. Наиме, поделили 
су награде у седам различитих категорија. За најбољег играча проглашен је Данијел Рада-
нов, а за голгетера Вељко Терзин. Најбољи голман је Сава Вадавски, најсимпатичнији играч 
Мирко Бојин, а најбољи одбрамбени играч Арок Атила. Награђен је и најстарији играч Бозоки 
Јосип, а додељене су награде и за фер-плеј Месној заједници Падеј и Месној заједници 
Сајан. Организатори и догодине очекују екипе!                                                                      Х.Н.

промене у руководству
Фк „тиса“ у падеју

Фудбал у Падеју има веома дугу традицију. 
Клуб је основан 1935. године под именом 
„Падејац“. Крајем јула ове године руководство 
је одржало ванредну седницу на којој је под-
нело оставку, а истовремено је изабрано и 
ново, привремено руководство. За новог пред-
седника изабрана је Гујаш Тинде, а за технич-
ка питања ће бити одговорна Стана Ђембер. 
Председништво је петочлано, а чланови су: 
Радован Игњин, Потлока Јожеф, Небија Ха-
лид, Жељко Радић и Губа Карољ. Нови члано-
ви управног одбора су Миодраг Радић, Данијел 
Сувачарев и Барта Марија. Сениорски први 
тим броји 21 члана, чији је тренер Арок Атила 
из Чоке. У плановима новоизабраног руковод-
ства је да, поред постојећег сениорског тима, у 
скорој будућности оформе тим деце од 35 чла-
нова старости између 8 и 13 година.           Х.Н.

турнир „пријатељи рукомета 2013“
окупио преко сто рукометашица

на „Слогином“ терену
Међународни турнир „Пријатељи рукомета 2013“ који РК „Слога“ из 

Остојићева већ девет година традиционално организује на свом терену и ове 
године окупио је више од 100 рукометашица из Србије и  иностранства. Овај 
турнир, за који су многи рукометни стручњаци рекли да је један од највећих 
ове врсте у Војводини, одигран је у суботу, 24. августа и трајао је цео дан.

Укупно је учествовало девет екипа, три пионирске, четири сениорске и 
две екипе најмлађих узраста. Управо најмлађе категорије су и отвориле тур-
нир након поздравног говора председнице клуба, Мелинде Шеган која је по-
желела добродошлицу свим учесницима турнира. Прву утакмицу одиграле 
су девојчице из Српске Црње и Остојићева и ту ревијалну утакмицу освојила 
је гостујућа екипа.

Потом је уследио такмичарски део и прве су на терен изашле пионир-
ске екипе „Слога“ и „Црвена звезда“ из Мокрина. Мокринчанке су из веома 
неизвесног меча изашле као победнице савладавши екипу домаћина 12:9. 
Другу утакмицу у пионирској категорији играле су опет Мокринчанке, али овај 
пут са екипом „Обилић“ из Новог Кнежевца. Победник ове утакмице био је 
јасан већ после неколико минута игре а коначни резултат само је потврдио 
ову чињеницу - 18:2 у корист „Црвене звезде“. Мокринчанке су том победом 
освојиле и највећи пехар у млађој категорији. За друго место бориле су се 
Кнежевчанке и Остојићевчанке и „Слога“ је победила убедљивим резулта-
том 17:2. Треће место тако је отишло девојчицама из „Обилића“.

У сениорској категорији у којој су учествовале четири екипе, прво полу-
финале играле су екипе „Бордањ“ из Мађарске и „Младост“ из Српске Црње. 
Црња је надиграла много мање искусне играчице из суседне државе резул-
татом 14:1 и тако постала први финалиста. У другом полуфиналу састале су 
се домаће рукометашице и „Инструктори“ из Александрова. „Слога“ је овде 
показала надмоћ над противничком екипом и коначан резултат био је 19:5. 
Тиме су одређени парови за борбу за треће и прво место.

У борби за треће место боље су биле играчице из Александрова (23:18). 
Потом су се у финалу састале екипа домаћина и „Младост“ из Црње. Иако 
је на почетку утакмице деловало да ће коначни резултат бити неизвестан 
до самог краја меча, ипак су рукометашице из Српске Црње биле у бољој 
форми која је пресудила и победиле „Слогу“ резултатом 23:12. Тиме је „Мла-
дост“ из Српске Црње освојила турнир у сениорској категорији. Тренер РК 
„Младост“, Горан Пекез био је презадовољан игром својих играчица, али и 
целокупним турниром. „Ово је трећи пут да учествујемо на овом турниру и 
увек остваримо запажен резултат којим сам задовољан, а посебно бих же-
лео да похвалим организацију турнира, јер је велики успех окупити преко 100 
спортиста на терену у једној тако малој средини“, изјавио је он и додао да се 
нада позиву организатора и на следећем јубиларном десетом турниру.

С друге стране, и тренер РК „Слоге“, Биљана Шевић била је задовољна 
целокупним остварењем својих играчица. „Очекивала сам да ће пионирска 
екипа бити успешнија од сениорске, али задовољна сам и са два друга ме-
ста“, рекла је она.

Након такмичарског дела, председница клуба је са бившим председником 
Пајом Крајчо уделила захвалнице, дипломе и пехаре свим пријатељима и 
учесницима турнира и заокружила још један успешан дан за овај клуб. „Дра-
го ми је да сваке године успевамо да окупљамо оволики број девојчица и 
љубитеља овог спорта, као и то да су сви гости задовољни организацијом 
и да смо успешно прешли и све језичке баријере са гостима из иностран-
ства са којима градимо дивно спортско пријатељство“, закључила је Ме-
линда и успут се захвалила покровитељима манифестације, Општини 
Чока, Културно – образовном центру Чока, Месној заједници Остојићево и 
медијском покровитељу „Радију Макс“. На самом крају свечаног затварања 
управа клуба је доделом захвалница и мајица изразила посебну захвалост 
некадашњим играчицама а данас великој подршци и правим промотеркама 
клуба.                                                                                                          И. Кертес

Сениорска селекција „Слоге“

Пионирска селекција „Слоге“

Победници КУП-а „Јамурина“ у дубинском риболову

ноћни турнир
у малом фудбалу

Традиционални ноћни турнир у малом 
фудбалу и ове године је у августу окупио 
фудбалске екипе из околине. Главни органи-
затори турнира ове године су били новоос-
новани фудбалски клуб „Јадран“из Санада  
и Месна заједница Санад уз помоћ спонзора 
Културно-образовног центра Чока и „Сента-
промета“ из Сенте.

Стари је обичај да се турнир одржава пред 
крај лета. Ове године је трајао од 16.8. до 
24.8.2013.године. Било је пријављено 8 еки-
па из Санада и околине, које су се спортски 
бориле за сваки гол и победу.

Финале је одржано 24.8.2013. пред великим 
бројем гледалаца и страствених навијача. Уз 
фер-плеј борбу и неизвестан исход, до самог 
краја су се бориле две екипе из Сенте. Из тог 
дуела је као победник изашла екипа „Корнер“, 
другопласирана екипа била је Аутосервис „Пе-
вац“, а треће место је освојила екипа „Зрно“ 
из Остојићева. На четвртом месту су заврши-
ли фудбалери екипе „Банатско“ из Банатског 
Аранђелова.

У нади да ће се турнир одржати и наредне 
године, растали су се и навијачи и спортисти.

 С.Олушки

Победничка екипа
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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

Чока је 24.августа 2013. била домаћин 
нашим најмлађим стонотенисерима и 
стонотенисеркама. Млађи кадети и млађе 
кадеткиње су у организацији СТК „Чока” 
отпочели такмичарску сезону 2013/2014. 
године. Турнир категорије „Б“ (мастер) је у 
потпуности у надлежности СТС Србије, а 
резултати са истог су бодовно рангирани 
за званичне ранг листе СТСС.

Покровитељ турнира је био 
Покрајински секретаријат за спорт, а тур-
нир је отворио помоћник покрајинског 
секретара Чикош Јанош. Званичници 
клуба, предвођени председником До-
гнар Воргић Отилијом, су са гостима 
положили венце својим оснивачима 
Кираљ Илони и Сабо Иштвану.

На трећем по реду Меморијалу „Ишт-
ван Сабо“ учешће је узело 44 млађе 
кадеткиње и 51 млађи кадет из триде-
сетак клубова. Од домаћих најмлађих 
такмичара најбољи резултат су оства-
рили: Наташа Олушки и Лука Илијашев. 
Учествовали су и Гујаш Фани, Стефан 
Лазић, Желудек Андор и Милан Комлу-
шан. Овога пута најбољи су били:
МЛАЂЕ КАДЕТКИЊЕ
1. Пеле Оршоја СТК „Бачка Топола“
2. Менгел Анђела СТК „Рапид“
3. Шћепановић Софија СТК „Ц. Звезда“
3. Томињак Радмила СТК „Војводина БГ“

МЛАЂИ КАДЕТИ
1. Филиповић Петар СТК „Врање“
2. Бенке Акош СТК „Војводина БГ“
3. Скелеџија Тибор СТК „Лав Јевремовац“
3. Цокић Александар СТК „Спартак“

Најбољи „пулени“ су својим трене-
рима обезбедили ласкаво признање 
„Најбољи тренер“, које се у виду пре-
лазног пехара додељује у част Иштвана 
Сабоа, легендарног тренера СТК „Чока“. 
Овог пута признања „Најбољег тренера” 
припала су Цини Габору из Бачке Тополе 
и Браниславу Миленковићу из Врања.

Augusztus 24-én Csóka látta 
vendégül az asztaliteniszezők 
legfiatalabb nemzedékét. A Csóka 
Asztalitenisz Klub által szervezett 
tornán a fiatalabb serdülő korosz-
tályba tartozó lányok és fiúk is 
megkezdték a 2013/2014-es ver-
senyszezont. Ez a torna „B” ka-
tegóriás (master) volt, a Szerbiai 
Asztalitenisz Szövetség felügye-
lete alatt zajlott, az elért eredmé-
nyek alapján a versenyzők hiva-
talos ranglistapontokat szereztek.

A verseny megkezdése előtt 
Dognár Vorgić Ottília klubelnök, 
az egyesület vezetői és a vendé-
gek koszorút helyeztek el Király 
Ilona és Szabó István sírján.

A torna védnöke a tartományi sporttit-
kárság volt, a rendezvényt Csíkos János 
titkárhelyettes nyitotta meg.

A III. Szabó István Emlékversenyen 
mintegy harminc klubból 44 lány és 51 fiú 
indult. A házigazdák legfiatalabb verseny-
zői közül Nataša Oluški és Luka Ilijašev 
szerepeltek a legjobban.

A csókai klubot még Gulyás Fanni, 
Stefan Lazić, Zseludek Andor és Milan 
Komlušan képviselték. A torna legjobbjai:
FIATALABB SERDÜLŐ LÁNYOK:
1. Pele Orsolya, Topolya
2. Mengel Anđela, Rapid
3. Šćepanović Sofija, Crvena Zvezda
3. Tominjak Radmila, Vojvodina, 
Bácsföldvár

FIATALABB SERDÜLŐ FIÚK:
1. Filipović Petar, Vranje
2. Benkő Ákos, Vojvodina, Bácsföldvár
3. Skeledžija Tibor, Lav Jevremovac
3. Čokić Aleksandar, Spartacus

A legsikeresebb versenyzők az elért 
eredményeikkel nevelőjüknek a LEG-
JOBB EDZŐ címet, és Szabó István-
ról, a legendás csókai edzőről elneve-
zett vándorserleget szerezték meg. 
Idén a topolyai Cini Gábor és a vranjei 
Branislav Milenković vihette haza ezt a 
serleget.

повратак на велика врата
чокански турнир у малом фудбалу 2013.

III МеМоРиЈал „иштВан Сабо“
„Само рад не замара“

III. SzABó ISTVáN EMLéKVErSENy
„Csak a munka nem fáraszt”

A tiszaszentmiklósi Sloga nyerte a községközi kupát
A tiszaszentmiklósi Sloga labdarúgó csapata a törökkanizsai Obilić feletti 4:2-es győ-

zelemmel a községközi kupa győztese lett. A mérkőzést augusztus 28-án játszották a 
Sloga pályáján. A góllövők Sövényházi Alen, Nebojša Bauk, Aleksandar Dimić és a csa-
patkapitány Željko Nikolin voltak. A kupaküzdelmek október 23-án folytatódnak.

Slobodan Pilić, a Sloga igazgatója büszke a sikerre. Szerinte a fiúk győzni akarása 
döntött ezen a meccsen. Elmondta, hogy ebben az idényben a Tisza menti liga bajnoki 
címének megszerzése a cél. A szezont jól kezdték, az első három meccsüket megnyer-
ték. Az első mérkőzésen legyőzték a tornyosi Radnički Gladiolust 4:0-ra, ezen a találko-
zón Nebojša Bauk három gólt lőtt, a negyediket Aleksandar Dimić szerezte. A következő 
ellenfél a szanádi Jadran volt, az eredmény 5:1 lett. A góllövők: Nebojša Bauk (2), Stevan 
Martinović, Sövényházi Alen és Duško Bauk. A harmadik találkozón a Horgos 1911 csa-
patát múlták felül 2:1-re. Ezen a meccsen a tiszaszentmiklósiak góljait Aleksandar Dimić 
és Strahinja Banov szerezték.

Dragan Mijić edző elégedett a csapat eddigi teljesítményével. Elmondta, hogy fiatal, 
tehetséges játékosai vannak, akik rendszeresen járnak edzésre, a klubban jó a hangulat, 
és egyre több szurkoló támogatja őket. A Sloga jelenleg a táblázat második helyén áll, 
ugyanannyi pontot gyűjtöttek, mint az éllovas Obilić.                                         Kertész I. 

Фк „Слога“
из остојићева освајач 
Међуопштинског купа

Фудбалски клуб „Слога“ је побе-
дом над екипом „Обилић“ из Новог 
Кнежевца после више од двадесет го-
дина успео да освоји Међуопштински 
куп. Екипа из Остојићева је у среду, 
28. августа надиграла Кнежевчане 
резултатом 4:2. Голове за домаћина  
постигли су Ален Шевењхази, 
Небојша Баук, Александар Димић и 
капитен Жељко Николин. 

Наставак такмичења у купу уследиће 23. октобра. Управа ФК „Слога“ са великим 
одушевљењем је дочекала овај успех и директор Слободан Пилић је изјавио да су 
пресрећни и презадовољни јер су освојили зацртани циљ. „Момци су се борили, 
показали су да су бољи и да имају већу жељу за победом, а ми смо их само прати-
ли“, поручио је он и додао да је ове сезоне циљ и прво место у првенству.

„Слога“ је почела и нову сезону у Потиској лиги, по први пут са 15 клубова. Из 
прве три првенствене утакмице Остојићевчани су изашли као победници. Прву 
утакмицу одиграли су са екипом „Раднички Гладиолус“ из Торњоша и победили 
резултатом 4:0. Стрелци у овој утакмици били су Небојша Баук са три постигнута 
гола, а један је постигао Александар Димић.

Другу првенствену утакмицу „Слога“ је играла са „Јадраном“ из Санада. Резул-
тат је био 5:1 за Остојићево. Голове за домаћина су постигли Небојша Баук (два), 
Стеван Мартиновић, Ален Шевењхази и Душко Баук. У трећој утакмици против 
екипе „Хоргош 1911“ резултат је био 2:1 за „Слогу“. Стрелци за Остојићево били су 
Александар Димић и Страхиња Банов.

Тренер Драган Мијић каже да је и више него задовољан досадашњим резулта-
тима свог тима. „Имамо један квалитетан и млад тим играча и могу рећи да су од-
зиви на тренинзима добри, да имамо добру атмосферу у клубу, али морам посебно 
похвалити и публику која се из утакмице у утакмицу повећава и која нам је највећа 
подршка за овакве успехе“, рекао је он.

Остојићево је тренутно друго на првенственој табели са истим бројем бодова 
као и првопласирана екипа, „Обилић“.                                                          И. Кертес

Након дугог низа од скоро двадесет година, повремено прекиданог покушајима разних 
организатора, поново је обновљен надалеко чувени ноћни турнир у малом фудбалу у Чоки.

Организатори су група младих ентузијаста окупљених око „клуба малог фудбала 
чока 2012”. Овај клуб је настао 2012. године и тренутно окупља око тридесетак члано-
ва. Циљ је да популаризује футсал у нашој средини и да окупи ентузијасте који иначе 
упражњавају мали фудбал и окупљају се око бившег рукометног терена. У плану је и 
одржавање и унапређивање услова игре на том терену. Прво организовано дешавање је 
била овогодишња Општинска лига у малом фудбалу, коју планирају поновити ове сезоне. 
Планирају и ангажовање једног тренера који би радио са млађим селекцијама.

Потпомогнути од стране Локалне самоуправе и Културно-образовног центра Чока, као 
и читавим спонзорским пулом, дванаест вечери су пружили Чоканима прави фудбалски 
угођај. Преко три хиљаде гледалаца је уживало у фудбалским надмудривањима, по пра-
вилима малог фудбала - футсал 4+1. Екипа је било дванаест, распоређених у две групе. 
Било је ту различитог квалитета, од полупрофесионалаца, до тоталних аматера, али је 
свим екипама заједничка била љубав и страст према малом фудбалу.

Четири екипе су се издвојиле као најбоље и пласирале у полуфинале. Утакмицу за 
треће место су одиграли млади играчи екипе „Легенде“ против екипе „Бифе Санадац“. 
Легенде су декласирале индиспониране Санадце. У финалу је виђен прави фудбалски 
окршај двеју спортских кладионица, гостију из Кикинде, СК „Соццер“ и играча из СК 
„Корнер“. У тврдом и неизвесном мечу, који је на тренутке био на ивици прекида, победила 
је Спортска кладионица „Корнер“, резултатом 4:3.

Уз новчане награде најбољим екипама уручене су награде и за:
- најбољег стрелца турнира – Дарио крџалин – СК „Соццер“ – 15 голова
- најбољег голмана турнира – Дарко томашев СК „Корнер“
- најбољег играча турнира – лука Цвијан СК „Соццер”
- а посебну награду за фер-плеј је добио играч СК „Корнер” – предраг Михаљев.

Председник „Клуба малог фудбала Чока 2012“ Киш Јовак Виктор изјављује да је 
задовољан организацијом турнира и одзивом публике, те да су грешке записане и да ће 
бити отклоњене. Прави тест за клуб и за турнир ће бити његова дуговечност.


