билтен општине чока
год. IX број 83. септембар 2015.

бесплатни примерак — ingyenes példány

Tanfelszerelés az elsős diákoknak

Az iskolakezdés első napján, szeptember elsején a Jovan Popović Általános Iskolában a negyedikes tanulók ünnepi műsorral fogadták az iskolába induló 26 szerb és 12 magyar elsőst. A kisdiákokat Bagdal Julijana
igazgatónő üdvözölte és sikeres előmenetelt kívánt nekik, majd az önkormányzat nevében Balázs Ferenc községi elnök és helyettese Zoran
Jovanov minden kisdiáknak egy-egy tanfelszereléssel, füzetekkel, írószerszámokkal és rajzfelszereléssel megtöltött iskolatáskát adott át. Az önkormányzat minden iskolaév elején gondol az iskolába induló elsősökre, és
tanszercsomaggal segíti az iskolakezdésüket.
GJ

IX. évf. 83. szám

2015. szeptember

У школске клупе село 106 нових ђака

Сваком прваку торба и школски прибор дар Локалне самоуправе

Првог дана нове
школске године у
клупе је село 106
ђака првака, што
је највише у последње три године.
Свакоме од њих су
представници Локалне самоуправе
Чоке
поклонили
ђачку торбу и комплетан
школски
прибор, вредности
3.000,00
динара.
У Основној школи
„Јован Поповић“ из
Чоке, са одељењима у Санаду и Црној
Бари у два одељења уписан je 51 првак, а ђачке
торбе и школски прибор уручили су им председник општине Ференц Балаж и заменик председника Зоран Јованов, пожелевши им лепе школске дане и пуно звездица и петица у дневнику. Пре
него што су ушли у учионице, у холу школе ђаци
четвртих разреда приредили су им добродошлицу
пригодним програмом сачињеним од рецитација,
песама и плесова. Директорка школе Јулијана
Багдал, такође је пожелела добродошлицу првацима и успешно школовање свим ученицима

Звонило је!

Првог септембра школске 2015/2016.
године пригодним програмом дочекани
су у Основној школи „Др Тихомир Остојић“ у Остојићеву и Јазову ђаци прваци.
Старији ученици су за прваке припремили рецитације, музичке тачке, а затим је
све присутне поздравио директор школе
Антоније Цицмил.

csóka község közlönye

w w w. c o k a . r s

Свечаности су присуствовали представници Локалне самоуправе Мелинда
Шеган и Јанош Тертеи, који су првацима
уручили торбе са школским прибором.
Иштван Шош је присуствовао приредби
у име Месне заједнице. У Јазову је ове
године 11 ученика пошло у први разред.
Бригита Диенеш

Врбица
и ове године
без ђака првака

ове школе, којих је преко
400. Она каже да је летњи
распуст искоришћен да се
уреде учионице и комплетира школски инвентар,
па ученици могу да се похвале да похађају једну од
најопремљенијих
школских установа, уз стручни
наставни кадар.
Н. Колунџија

У ОШ „Серво
Михаљ“ у Падеју, у
два одељења уписано је укупно 24
првака, од којих ће
наставу на српском
језику слушати 6, а
на мађарском 18.
У Остојићеву је 31
првак, а наставу на
српском слушаће
19 ученика, док ће
на мађарском 12,
од којих је 10 из Јазова. У ОШ „Јован
Поповић“ је укупно
51 првак од којих
наставу на српском
похађа њих 37, а
на мађарском 14.
Одељење ове школе у Санаду има 15
првака, а у Црној
Бари 3. У Врбици
ни ове године нема
првака.

Huszonnégy elsősnek csöngettek be Padén

Ismét elérkezett szeptember, és ezzel
együtt az új tanév is kezdetét vette. Az idei
évben 24 kis elsős ülhetett be először a padéi Szervó Mihály Általános Iskola padjaiba,
melyből tizennyolc gyerkőc a magyar, míg
hat a szerb osztályt erősíti.
Az új generáció természetesen tanítónőket is kapott. A szerb nyelvű osztály élén
Đukanović Vesna áll, a magyar osztályban
pedig Jakus Katica képviseli a tanerőt.
Az újdonsült tanulókat szeptember 1-jén
Csóka község képviseletében Palatinus Marija
és Pintér Csaba köszöntötte egy ajándékcso-

maggal, melyben megvolt minden, ami a tanévkezdéshez kellhet, kezdve a tornaszatyortól,
a különféle ceruzákon át a törlőgumiig.
A magyar ajkú diákokat pedig a Magyar
Nemzeti Tanács külön is megajándékozta
szeptember másodikán. Az ő csomagjukban is
iskolakezdéshez szükséges dolgokat lehetett
találni, valamint egy kis labdát, mely a még
megtartandó játékot szolgálta szimbolizálni.
Ez utóbbi ajándékozásnál a Nemzeti Tanács
képviselőjén kívül úgyszintén jelen volt Pintér
Csaba valamint Balázs Ferenc községi elnök.
Pintér Patrícia

Becsöngettek!

A Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskolában szeptember elsején alkalmi ünnepség
keretében köszöntötték a 2015/2016-os
tanévben az első osztályba induló kisdiákokat Hódegyházán és Tiszaszentmiklóson.
Az elsősöket az ünnepségre szüleik, nagyszüleik is elkísérték. Az iskola termeiben
megtartott alkalmi műsorban zömmel
idősebb iskolatársaik verssel, zenével,
kedveskedtek a leendő elsősöknek, majd
Cicmil Antonije iskolaigazgató üdvözölte
az egybegyűlteket.
Az ünnepségen jelen voltak Csóka
község önkormányzatának képviselői

Šegan Melinda és Törtei János személyében, akik az önkormányzat ajándékát adták át a nebulóknak. Az ingyenes
kezdőcsomagban füzetek, írószerek és
egyéb, az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen eszközök voltak. Ezen kívül minden
elsős gyermek egy iskolatáskát is kapott
ajándékba az önkormányzattól. Jelenlétével megtisztelte a tanévkezdést a helyi
közösség képviseletében Sós István is.
A hódegyházi általános iskolában ebben
a tanévben 11 elsős ült az iskolapadba
szeptember első napján.
Dienes Brigitta

Звонило за 24 првака у Падеју

Стигао нам је септембар и са њим нова
школска година. Ове године је 24 првака село
у клупе ОШ „Серво Михаљ“, 18 у одељењу на
мађарском, односно 6 на српском наставном
језику. Учитељице Весна Ђукановић и Катица
Јакуш воде одељења. Прваке су 1. септембра
у име Општине Чока поздравили Марија Палатинуш и Чаба Пинтер дарујући им поклон

пакете са школским прибором. Ученике у одељењу на мађарском језику 2. септембра даровао је Мађарски национални савет, а у пакету се поред школског прибора нашла мала
лопта, која симболише игру. Поред представника МНС, присутни су били Чаба Пинтер и
председник општине Ференц Балаж.
Патриција Пинтер
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чоканска хроника — csókai krónika

Folyamatos támogatás a mezőgazdaságban

Csóka község önkormányzata az idén is közvetett úton támogatja a mezőgazdaságot, és a mezőgazdasági termelőket.
Az állami földek bérbeadásából származó jövedelem egy
részét, amellyel az önkormányzat rendelkezik, a kültéri (határi) csatornák kiépítésére illetve karbantartására, a dűlőutak
karbantartására, a talajminták kivizsgálására, a jégvédelmi
állomások felszerelésére, az öntözési rendszer kiépítésére
és a fásítási munkálatokra fordítják. A közel 15 millió dinár,
amelyet a község biztosít ezekre a célokra, a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság eszközeivel vannak társítva, (1:1,25
arányban), így mintegy 33 millió dinár értékű mezőgazdasági beruházásra kerül sor ebben az évben Csóka község
területén – nyilatkozta Balázs Ferenc községi elnök. Minden helyi közösségben ki vannak jelölve azok a csatornák,
amelyek felújításra várnak. A dűlőutak karbantartása is része
ennek a költségvetésnek, hiszen nagyon lényeges ezen utak
állapotának javítása, hogy a mezőgépek és kapcsolható eszközök zavartalanul közlekedjenek rajta. Csókának, Padénak
és Tiszaszentmiklósnak nyújtottak segítséget az idei évben,

intézményeknek illetve mezőgazdasági egyesületeknek, akik
saját munkájukkal járultak hozzá az utak javításához, mégpedig ott, ahol szerintük arra a legnagyobb szükség volt. A
mezőgazdaság támogatásához a jégvédelmi intézkedések is
hozzá tartoznak, köztük a jégvédelmi rakéták megvásárlása,
amelyre közel 1 millió dinárt fordítottak az idén. Községünkben 8 jéglövő állomás van. Az ott dolgozók munkakörülményeinek javítása céljából az önkormányzat védőruházatot vásárolt számukra, valamint szerény juttatásaikat kiegészítendő
üzemanyag vásárlással segítették őket.
A talaj összetételének függvénye a jövő évi várható hozam.
Éppen ezért jelenleg is folyamatban van a mezőgazdasági termelők részére a talajminták kivizsgáltatása, mégpedig az őszi
foszfor, kálium kivizsgálása. Erre a tevékenységre 3 millió
dinárt látott elő az önkormányzat, amelynek a mezőgazdasági
osztályán most is beadhatók az ilyen jellegű igények. Emellett
a tavaszi búzák fejtrágyázásának nitrogén tartalmának megállapítására pedig az év végén nyújthatják be igényeiket a termelők.
Hamarosan öntözésre is használható lesz a Tiszaszentmiklós
és Csóka közötti úgynevezett KeraBarán lévő pumpa, amellyel eddig
csak a vízelvezetést tudták megoldani. Olyan feltételek kiépítése van folyamatban, amellyel ezt az 500 hektáros területet öntözni is lehet majd
– nyilatkozta a község első embere,
valamint hozzátette, hogy ezekkel a
munkálatokkal párhuzamosan fásítási program indul Csóka község területén. Minden helyi közösségben felmérésre kerülnek azok az állami földterületek, amelyek erdészeti területté
lesznek átminősítve, és ezt követően
megkezdődhet a fásítás, majd pedig
ezeknek a területeknek a folyamatos
gondozása és karbantartása.
H.N.

септембар 2015.

Врело и сушно лето
преполовило род

Дан поља јесењих усева у Сенти
На Традиционалном Дану поља јесењих усева, у организацији Пољопривредне стручне службе из Сенте, пред више
стотина пољопривредних произвођача са подручја општина
Сента, Ада и Чока, који обрађују око 100 хиљада хектара
ораница, приказани су јари усеви у завршним фазама вегетације. Према речима агронома Душка Кенђура, саветодавца стручне службе, ова година памтиће се по изузетно сушном јуну и јулу месецу и температурама које су достизале
40 степени, што су биљке веома тешко подносиле.
– Тамо где је испоштована пуна агротехника и плодоред,
због оваквог времена, очекивано смањење приноса је 30 до
40 процената, док тамо где ово није испоштовано оно износи 50-60 одсто, а има парцела где је кукуруз потпуно без
зрна, јалов. Поред кукуруза највише је страдала соја, док
су сунцокрет и шећерна репа претрпели мало мању штету,
– каже Кенђур. Према његовим речима шећерна репа има
бољи садржај шећера, али дошло је до ретровегетације.
– Репа је била у великом стресу и изгубила лисну масу
због недостатка влаге. На пуно парцела потпуно је одбацила листове, а после киша у августу месецу, које су закасниле за све јаре усеве, а допринеле су развоју биљних
болести; нагло је кренула вегетација и поново се појавила
лисна маса. То је довело до пада процента шећера, који је
и поред тога на просеку од око 15, што је више него лани,
– објашњава Кенђур.
Као и претходних година у сарадњи са Удружењем пољопривредника одржано је и такмичење у орању „Сенћанска златна бразда“. Такмичење у бацању раоника и вожњи
трактора са приколицом уназад. Изложена је најсавременија механизација за обраду земљишта, а најстарији
произвођачи демонстрирали су како се некада радило са
запрегом. Приказано је преко 100 хибрида кукуруза, као и
огледна поља паприке и кромпира под системом за наводњавање, где су приноси ове године, за разлику од сувог
ратарења већи и за ¾.
Н. Колунџија

Младен Попов шампион у бацању раоника

Непрекидна подршка пољопривреди

Локална самоуправа и ове године пружа подршку пољопривреди и пољопривредницима. Део прихода добијеног
од изнајмљивања државног земљишта, којим располаже
Локална самоуправа, биће усмерен на изградњу одводних
канала, за одржавање атарских путева, за испитивање узорака земљишта, за опремање противградних станица, изградњу система за наводњавање и пошумљавање. Близу 15
милиона динара, намењених за ове циљеве, удружени су
са средствима Покрајинског секретаријата за пољопривреду (однос 1:1,25), те ће тако ове године 33 милиона динара
бити усмерено на пољопривреду, на територији општине
Чока, – рекао је председник општине Ференц Балаж.
У свакој месној заједници су назначени приоритети.
Одржавање путева је део ове инвестиције, што је од велике важности, како би се пољопривредне машине несметано кретале. Ове године је помоћ упућена Чоки, Падеју
и Остојићеву, установама и пољопривредним удружењима, која су допринела поправци путева. Милион динара је
намењено за куповину противградних ракета. У нашој општини има 8 противградних станица. Локална самоуправа
је купила заштитну одећу за стрелце како би им побољшала услове рада и обезбедила гориво.
Од састава земљишта зависи годишњи принос. Управо
због тога је у току испитивање узорака земљишта, испитивање фосфора и калијума. Локална самоуправа је за ту

сврху наменила 3 милиона динара. Поред тога, пољопривредници могу до краја године упутити захтев за вештачко
ђубриво за јару пшеницу.
Ускоро ће моћи да се користи пумпа за наводњавање
између Чоке и Остојићева на такозваној Кери-Бари. У току
је обезбеђивање таквих услова у којима ће се моћи наводњавати површина од 500 хектара, – рекао је први човек
општине Ференц Балаж и додао да је упоредо у току озелењавање на територији општине Чока. У свакој месној
заједници ће доћи на ред процена јавног земљишта, које
ће бити пошумљено и одржавано.
Х.Н.
Младен Попов из Остојићева трећу годину заредом
осваја титулу најбољег бацача раоника, традиционалног такмичења ратара. Овога пута, већ са првим хицем
од 19,80 метара убедљиво је надмашио све такмичаре
и заслужено понео титулу шампиона.

Mladen Popov győzött az ekevasdobó versenyen

A tiszaszentmiklósi Mladen Popov harmadik egymást
követő évben nyerte meg az ekevasdobó versenyt. Ezúttal
már az első, 19,80 méteres dobásával túlszárnyalta összes
ellenfelét és megérdemelten lett bajnok.

Tanszercsomag az MNT-től

Szeptember 2-án Csókán, Padén és Hódegyházán Jerasz
Anikó, az Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnöke tanszercsomagokat adott át a magyar elsős
kisdiákoknak. A gazdag csomagban az írószerek és füzetek mellett gyurma, metalofon, rajzblokk, labda stb. is volt,
amivel a diákok kiegészíthetik az iskolainduláshoz szükséges felszerelésüket.
Az MNT hagyományos tanszercsomag akciójával segíti
minden évben az iskolába induló magyar diákokat, és
ezzel részben átvállalja a szülőkre nehezedő iskolakezdési

költségeket. Csóka községben az idei tanévet a tavalyi
67 elsőshöz képest több mint száz kisdiák (61 szerb és
45 magyar) kezdte meg. Padén van a legtöbb magyar elsős,
összesen 18 nebuló ült be az iskolapadokba, Csókán 12,
Hódegyházán 10, Feketetón 3, míg Tiszaszentmiklóson
mindössze két magyar diákot írattak be az első osztályba.
Egyházaskéren az összevont alsó tagozatban négy
negyedikes tanulóval működik az iskola.
A képen Jerasz Anikó tanszercsomagokat ad át a csókai
magyar elsős kisdiákoknak.
GJ
Другог дана школске године у посету
чоканским првацима дошли су и представници Мађарског националног савета на челу са председницом Извршног
одбора Анико Јерас која је заједно се
председником наше општине обишла
ученике наше школе и такође им поделила корисне поклоне. „Полако већ
почињемо са припремама за спортска
такмичења и у септембру и у октобру,
Дечију недељу, Мале олимпијске игре и
многе друге активности које нас очекују
у будућности, а ево већ сад у петак, 4.
септембра наша деца биће и учесници
Сајма спорта у организацији УГ Моба из
Чоке који ће се одржати у нашој фискултурној сали“, поручила је за крај директорица школе Јулијана Багдал.
И. Кертес

A forró és száraz nyár
megfelezte a termést
A hagyományos Őszi termések napján a zentai Mezőgazdasági Szakszolgálat szervezésében több száz mezőgazdasági termelő tekintette meg a tavaszi vetésű növényeket,
amelyek fejlődésük utolsó szakaszába érkeztek. Duško
Kenđur, a szakszolgálat tanácsadó munkatársa elmondta,
hogy ez az év a nagyon száraz és meleg júniusról és júliusról lesz emlékezetes.
– Azokon a parcellákon, ahol a szükséges agrotechnikát
teljes mértékben alkalmazták és ügyeltek a vetésforgóra, a
terméscsökkenés várhatóan 30-40% lesz, a többieknél 5060%. Vannak olyan kukoricatáblák, ahol a csöveken egyáltalán nincs szem. A kukorica mellett a szóját károsította
nagyon az időjárás, míg a napraforgóban és a cukorrépában kevesebb a kár. A cukorrépánál az a probléma, hogy a
szárazságban elhullatta a leveleit, ezeket az augusztusi esők
hatására újra hajtja, ami a gyökér cukortartalmának csökkenéséhez vezet – magyarázta Kenđur.
A Mezőgazdasági Szakszolgálat és a Zentai Gazdakör megszervezte az Aranybarázda elnevezésű szántóversenyt. Rendeztek tolatási versenyt pótkocsis traktorral, és
ekevasdobásban is összemérték erejüket a résztvevők. Bemutatták a lóvontatású ekével történő szántást, meg a legmodernebb mezőgazdasági gépeket is. Az érdeklődők több
mint száz kukoricafajtával ismerkedhettek meg, és megtekinthették azokat a mintaparcellákat, amelyeken paprikát
és burgonyát termesztenek öntözéssel. Itt a hozam 75%-kal
nagyobb, mint a nem öntözött területen.
N. Kolundžija

2015. szeptember
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Припреме села
пред обележавање годишњице
рођења Тихомира Остојића

Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény

ПУ „Радост“ Чока

ЈП Дирекција за изградњу општине Чоке уз подршку потпредседнице МЗ Остојићево Мелинде Шеган организовало је у четвртак,
3. септембра чишћење и уређење центра у Остојићеву. Радници
ангажовани на јавним радовима Дирекције покосили су траву, почистили улице и уредили простор око споменика Тихомиру Остојићу у центру овог села пред манифестацију којом ће се прославити
Дан школе и села,
али и 150 година од
рођења чувеног академика др Тихомира
Остојића, по којем су
Остојићево и основна школа добили
име.
На слици потпредседница МЗ Остојићево са радницима
ЈП Дирекције за изградњу.
И. Кертес

Falucsinosítás
Tihomir Ostojić születésének évfordulójára

Адаптација објеката
у Остојићеву и Јазову

Летњи распуст је једини период који се може искористити за адаптацију објеката, пре свега јер деца
не бораве у установи, а временске прилике одговарају извођачима радова. Ове године су се, после дужег временског периода, стекли услови за уређење
објекта у Јазову, који је један од најстаријих објеката
и једини који није имао своју кухињу, те су деца годинама ужинала у просторијама школе. Током августа
месеца изведени су радови хидроизолације, замена
дотрајале дрвене столарије PVC столаријом, адаптирање две мање просторије у кухињу и оставу, кречење фасаде и целокупног унутрашњег простора, а
неопходни су били и електроинсталатерски радови,
као и замена дела олука на објекту. Санирање радова на објекту вртића „Рибица“ у Јазову финансирана
су из буџета Општине Чока, са позиције Капитално
одржавање објеката за потребе образовања, а вредност радова била је око два милиона динара. Извођач радова била је фирма МГ Градња из Суботице.
Кроз радне акције родитеља и запослених, деца су
почетком септембра почела да бораве у новоуређеним просторијама.

Csóka község Építkezési Igazgatósága – KV és a tiszaszentmiklósi
HK támogatásával Šegan Melinda szeptember 3-án, csütörtökön,
megszervezte a falu központjának takarítását és rendezését. Az
Igazgatóság közmunkára alkalmazott dolgozói a központban lenyírták a
füvet, megtisztították az utcákat, és a Tihomir Ostojić emlékműve előtti
területet is rendezték. Ezek az előkészületek az iskola és a falu napjának
megünneplésére és az ismert akadémikus, akiről a falu és az általános
iskola is a nevét kapta, Tihomir Ostojić születésének 150. évfordulójára
való megemlékezésre szervezett rendezvénnyel kapcsolatosak. A képen
Tiszaszentmiklós HK alelnök asszonya az Építkezési Igazgatóság KV
dolgozóival.
Kertész I.

Пољопривредници из Остојићева
уредили део атарских путева

Удружење пољопривредника „Остојићево“ из Остојићева организовало је радну акцију уређења атарских путева у том месту
26. августа 2015. године. Чланови удружења и мештани, који су
желели да помогну користили су сопствену механизацију, док је
Општина Чока финансирала куповину 1.000 литара горива. Током
целодневне акције петоро пољопривредника је тањирало путеве,
20 њих је тракторима и приколицама вукло земљу и попуњавало
рупе, један је тракторском кашиком равнао земљу која је
насута, а шећерана ТЕ-ТО Сента позајмила је улт, захваљујући којем су товарили земљу.
Радна акција у току

Како је председник Удружења пољопривредника „Остојићево“ Радован Будовалчев рекао атарски путеви Кера
-бара и Батка су насути земљом, а део путева у Риту и
Ђурђи је истањиран.
– Атарски путеви, које смо уредили, омогући ће нам да
се пуно лакше и брже крећемо тракторима, комбајнима,
јер се и овако стара механизација неће толико хабати.
Урадили смо колико су нам ресурси дозволили, али се надамо да ћемо ускоро моћи да уредимо и остале атарске
путеве, – рекао је Будовалчев.
Радну акцију подржала је и Месна заједница Остојићево,
а радове је обишао и председник Општине Чока Ференц
Балаж.
Д. Грбин

Из истих извора је током лета дошло до замене
подова у објекту вртића у Остојићеву. У свим просторијама постављени су ламинатни подови, а Месна заједница Остојићево и Земљорадничка задруга
„Реми-траде“ Суботица овом приликом донирале су
тепихе за све собе овог вртића. Вредност радова у
Остојићеву била је око пола милиона динара, a радове је изводила фирма „Гростстик“ ДОО из Новог Сада.
Д.С.

A nyári szünidő az egyetlen alkalmas időszak az
óvodák épületeinek tatarozására, mert a gyerekek
nem járnak az intézménybe, és az időjárás is kedvez
a munkálatok kivitelezésére.

Idén nyáron sor került a hódegyházi óvoda épületének felújítására. Ez az egyik legrégebbi épület,
és nem volt saját konyhája, a gyerekek az iskolában uzsonnáztak. Augusztus folyamán elvégezték a
hidroizolálást, kicserélték a nyílászárókat, kialakítottak egy konyhát és egy raktárt, befestették a homlokzatot és az összes belső falat, villanyt vezettek és
kicserélték az esőcsatorna egy részét. Az óvoda felújítása közel kétmillió dinárba került, ezt a községi
költségvetésből fizették ki. A munkálatok kivitelezője a szabadkai MG Gradnja vállalat volt. A szülők
és a foglalkoztatottak munkaakcióval segítettek a
tatarozásban, így a gyerekek szeptember elején birtokukba vehették a felújított óvodát.
A községi költségvetésből pénzelték a nyár folyamán a tiszaszentmiklósi óvoda felújítását is.
Itt minden teremben laminált padlót raktak le. A
Tiszaszentmiklós helyi közösség és a szabadkai
székhelyű Remi-trade Földműves Szövetkezet támogatásával szőnyeget vásároltak minden szobába.
A munkálatok összértéke mintegy félmillió dinár
volt, a kivitelező pedig az újvidéki Groststik kft.
D.S.

Значај земљишта у органској пољопривреди

Основни предуслови за започињање органске по- ганских ђубрива јесте заоравање жетвених остатака,
љопривреде јесу природни услови, здраво и незага- јер се на тај начин утиче на очување микробиолошке
ђено земљиште и вода. У зависности од својстава зе- флоре земљишта, јер се спаљивањем жетвених остамљишта и способности да интегрише примењене агро- така она уништава, што даље утиче на смањење њетехничке мере и испоручи их биљкама зависи у великој гове плодности.
мери планирање и успешност ове производње.
Да би се на некој земљишној парцели одвијала орПродуктивност одређеног система биљне прои- ганска пољопривреда поред незагађеног земљишта
зводње највише зависи од плодона мора бити просторно изолована од
ности земљишта што предстазагађивача као што су саобраћајнице,
вља садржај лакоприступачних
индустријски или други објекти као и
хранива у земљишту које биљке
парцеле под конвенционалном пољомогу да усвајају. Једна од компопривредом што се постиже живом ограненти које утичу на плодност јесу
дом или другом физичком препреком.
биолошка својства земљишта.
Поштујући ове прописе добија се
Применом органских ђубрива
,,здраво” земљиште које посредством
као што су стајњак, компост, зесвоје биолошке активности и природне
ленишно ђубриво, итд. повећава
плодности обезбеђује добијање здравсе микробиолошка активност у
ствено безбедне хране.
земљишту што утиче на повеДипл. инж. Наташа Вујић
ћање количине приступачних
хранива за гајене биљке, док се истовремено
побољшавају и физичка својства земљишта
односно структура, запреминска маса, водопропустљивост, порозност, итд. што доприноси
Az organikus termesztés egyik alapfeltétele a szennyezetlen
испуњавању производних функција земљишта.
Један од битних фактора поред уношења ор- termőtalaj és víz biztosítása. A termesztés sikeressége nagyban

A termőföld fontossága
az organikus termesztésben

Csókai Községi Közigazgatás
Gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési
és lakás-kommunális tevékenységek Ügyosztálya

Општинска управа Чока
Oдељење за привреду, пољопривреду, развој,
урбанизам и стамбено-комуналне делатности

Értesítjük a mezőgazdasági termelőket
hogy а FÖLDTERÜLET VIZSGÁLATÁNAK
teljes körű vegyi elemzésére vonatkozó KÉRELMÉT
átvehetik Csóka község 1-es számú irodájában vagy
a www.coka.rs honlapon (az ÉRTESÍTÉS részben).
A kitöltött kérelmeket 2015.10.15-ig adhatják át
Csóka község 1-es számú irodájában.

Обавештава пољопривредне произвођаче
да ЗАХТЕВЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА
за комплетну хемијску анализу могу преузети
у канцеларији број 1 зграде општине Чока или
са сајта www.coka.rs ( у делу ОБАВЕШТЕЊА )
Попуњене захтеве предати у канцеларији број 1
у згради општине Чока до 15.10.2015. године.

Gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési
és lakás-kommunális tevékenységek Ügyosztályának főnöke
Sövényházi Éva s.k.

A tiszaszentmiklósi és
a hódegyházi épületek
tatarozása

Шеф одељења за привреду, пољопривреду,развој,
урбанизам и стамбено комуналне делатности
Ева Шевењхази с.р.

függ a termőföld tulajdonságaitól.
A növények terméshozama attól függ, hogy a talaj mennyi
könnyen felszívható tápanyagot tartalmaz. Ez mellett fontos
tényező még a talaj biológiai tulajdonsága. Organikus trágyák
(istállótrágya, komposzt, zöldtrágya stb.) alkalmazásával növelhető a tápanyagtartalom, és javíthatók a föld mikrobiológiai
és fizikai tulajdonságai is. A termés-betakarítás után megmaradó növényi részek talajba dolgozásának is pozitív hatása van.
Az organikus termesztésnél biztosítani kell, hogy a parcella védett legyen minden szennyező anyagot kibocsátó forrástól
(utak, gyárak, hagyományosan művelt földterületek stb.). Ez
élősövénnyel vagy más fizikai akadállyal érhető el.
Csak az organikus termesztésre vonatkozó szabályok betartásával termeszthető egészséges élelmiszer.
Nataša Vujić okl. mérnök
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Templombúcsú Egyházaskéren

A Szent János tiszteletére szentelt templom búcsúját augusztus utolsó vasárnapján ünnepelték. Ilyenkor hazatérnek
az egykori falubeliek, meglátogatják az itt élő rokonokat, ismerősöket, barátokat. Ahogyan azt Jean-Pierre Montcassen
mondja: „Semmi kétség, mégiscsak ott a legjobb, ahol régtől
fogva ismerik az embert, ahol természetes íze van az életnek.”
Márpedig ezen a bánsági kis településen már idejekorán készülődni kezdenek az ünnepre, kicsinosítják házaikat és udvaraikat, várják a hazatérőket. A faluba érve ezen a napon
már pontosan látszik, melyik háznak vannak még lakói, mert
azok előtt járművek sorakoznak, zeneszó szűrődik ki, és finom illatok csalogatják a betérőt a konyhák irányába. H.N.

A Szent János-templom
Црква Свети Јанош

Црквени буч у Врбици

У Врбици се последње недеље у августу одржава црквени
буч у сеоској цркви подигнутој у част Светог Јаноша.

Како до сертификата
у органској пољопривреди?

Уколико произвођач одлучи да се бави органском пољопривредом неопходно је да контактира овлашћену контролну
организацију која има акредитацију и дозволу за рад у овој
области. По избору контролне организације произвођач преузима упутство и формулар за пријаву. Овлашћена контролна организација проверава податке из пријаве и закључује се
уговор, након чега произвођач добија евиденциони број. Од
дана закључивања уговора почиње период конверзије.
Период конверзије представља временски период који је
потребан да се са конвенционалног начина пољопривреде
пређе на органски начин. Он износи у зависности од специфичних услова за биљну производњу најмање две године
код једногодишњих биљних врста, најмање три године за
вишегодишње биљне врсте. Период конверзије у сточарској
производњи износи 12 месеци за коње и говеда за производњу меса, 6 месеци за мале преживаре,свиње и животиње за производњу млека, 6 недеља за живину за производњу јаја и 10 недеља за живину за производњу меса.
Такође, од дана закључивања уговора произвођач је у
обавези да своју производњу врши у складу са Законом о
органској производњи. Он је дужан да води евиденцију према упутству контрoлне организације и да омогући вршење
контроле надлежних лица.
Након истека периода конверзије, контролна организација издаје сертификат да је пољопривредна производња
у складу са Законом о органској производњи, чиме произвођач стиче право на коришћење националног лога за органску пољопривреду и лога и кода овлашћене контрoлне
организације. Сертификат важи годину дана и сваке године
се мора обнављати.
Дипл. инж. Наташа Вујић

Hogyan lehet megszerezni
az organikus termelői tanúsítványt?

Amennyiben a mezőgazdasági termelő organikus termesztéssel akar foglalkozni, első lépésként fel kell keresnie az illetékes ellenőrző szervezetet. Ott megkapja az utasításokat és a
jelentkezési űrlapot. A kitöltött űrlapon szereplő adatokat ellenőrzik, majd sor kerülhet a szerződés aláírására. Ekkor a termelő
nyilvántartási számot kap. A szerződés megkötésének napján
kezdődik az organikus termelésre történő átállás időszaka.
Az átállási időszak az az idő, ami szükséges a konvencionális termelésről az organikusra történő átálláshoz. Ez a körülményektől függően az egyéves növényeknél legalább két év, az
évelőknél legalább három év. Az állattenyésztésben ez az idő a
lovaknál és a vágómarháknál 12 hónap, a kisebb kérődzőknél,
sertéseknél és a tejükért nevelt állatoknál 6 hónap, a tojóknál 6
hét, a vágóbaromfinál 10 hét.
A szerződés megkötésének napjától a termelőnek be kell tartania az organikus termelésre vonatkozó előírásokat, dokumentálnia kell a termelés teljes folyamatát, és alá kell vetnie magát
az illetékesek részéről történő ellenőrzésnek.
Az átállási időszak eltelte után az ellenőrző szervezet kiadja
a tanúsítványt arról, hogy a termelés megfelel az organikus termelés követelményeinek. Ezzel a termelő jogot nyer a nemzeti
ökológiai logó, valamint az ellenőrző szerv logójának és számkódjának a használatára. A tanúsítvány egy évre szól és minden
évben meg kell újítani.
Nataša Vujić okleveles mérnök

Субвенције спашавају овчарство

Овца Чоканска цигаја враћа се на севернобанатске пашњаке

Удружење одгајивача оваца „Чоканска цигаја“ из Са- вуну, – говори агроном Тодор Голић, чије овце су на излонада организовала је другу изложбу оваца свих раса, на жби награђене првим местом и пехаром.
којој је приоритет дат раси Чоканска цигаја, која се захваЊегов колега Ђорђе Кнежевић из Санада награђен је за
љујући овом удружењу и изузетном отпорношћу, враћа на најквалитетнију шиљежад, а Милош Јегдић из Српског Крсевернобанатске ливаде и пашњаке.
стура за најбољег овна ове расе. Са фарме „Рита“ овце су
– У питању је призната раса овце настале на Пољо- купили овчари из целе Војводине и Јужне Мађарске, који су
привредном газдинству „Рит“ у Чоки, а која, за разлику од их користили за освежавање и побољшање карактеристика
мерина, ил д франса или винтербега, знатно лакше под- свога стада. У чистој раси остало је свега око 500 грла и то
носи услове узгајања на ариднајвише у Санаду, Остојићеву и Чоки.
ном подручју Баната, отпорнија
– Субвенције Министарства поје на болести и даје млеко и јагљопривреде, које за уматичену овцу
њад изузетног квалитета, – обизноси 7.000 динара, представљају
јашњава председник Удружења
велику помоћ за све власнике стада,
„Чоканска цигаја“ Милош Милаа допринеће да се знатно повећа број
нов, који има највеће стадо ове
уматичених грла, којих је свега десеовце са преко 150 грла.
так процената од укупног броја оваца.
Приликом приватизације ПГ
Томе доприносе и субвенције Покра„Рит“, распродато је и стадо
јинског секретаријата за генетски реЧоканске цигаје, што су овчари
сурс, што ће допринети да се повећа
оценили као велики губитак.
број грла Чоканске цигаје и да се ова
– На лицитацији сам 2004.
изузетно корисна животиња врати на
Тодор Голић са награђеним овцама
године купио десетак грла Чонаша поља, – каже Милош Миланов.
Todor Golić a díjnyertes juhaival
канске цигаје и данас имам стаН. Колунџија
до од 60 комада. У питању је мање захтевна овца, коју каЦигаја се вратила и у „Рит“
рактерише црна глава и ноге, ситније конституције од данас доминантних раса, али изузетно издржљива, отпорна Нови власници Пољопривредног газдинства „Рит“ из Чоке
на заразну шепавост, шугу и друге болести, а која добро увидели су важност и значај ове расе оваца, па су недавно
подноси сушу и топло време и задовољава се скромном набавили 60 грла Чоканске цигаје са жељом да поново
испашом. Поред тога она даје квалитетно млеко, јагњад и постану расплодни центар ове племените животиње.

A támogatások megmenthetik a birkatenyésztést
A csókai cigája visszatér az észak-bánáti legelőkre

– A 2004-es licitáción tízegynéhány cigáját vásároltam,
A szanádi Csókai Cigája Juhtenyésztők Egyesülete másodízben rendezett birkakiállítást, amelyen kiemelt figyelmet ma 60 körüli állományom van. Ezek apróbb termetű juhok,
szenteltek a csókai cigája fajtának. Ez a fajta, hála az egyesü- fejük és lábuk fekete. Kiválóan alkalmazkodtak a meleg,
száraz környezethez, más fajtáknál ellenállóbbak a különféle
letnek, lassan visszatér az észak-bánáti legelőkre.
betegségekkel szemben. Jó mi– Ez egy elismert fajta, amelyet
nőségű a tejük és a gyapjuk is –
az egykori csókai Rét mezőgazdamagyarázta Todor Golić agronósági birtokon tenyésztettek ki. Ez az
mus, akinek birkái a kiállításon
alföldi körülményekhez legjobban
első díjat nyertek.
alkalmazkodott fajta, igénytelenebb
és ellenállóbb más fajtáknál, a báA szanádi Đorđe Knežević
náti szikes legelőkön egész évben
a fajta legszebb toklyóiért, az
tartható, nem sántul le és jól szaókeresztúri Miloš Jegdić pedig a
porodik − mondta az egyesület ellegszebb kosért kapott elismerést.
nöke, Miloš Milanov, aki több mint
– A Mezőgazdasági Miniszté150 egyedet nevel ebből a fajtából.
rium támogatása, ami törzskönyA Rét vállalat privatizációjakor
vezett egyedenként 7000 dinár,
a csókai cigája teljes állományát elhozzájárulhat ahhoz, hogy jeárverezték, amit a tenyésztők nagy A juhászok legfiatalabb generációja Uška szamárral lentősen megnőjön a törzskönyНајмлађа генерација чобана са магарицом Ушком
hibának tartanak.
vezett juhok száma. A genetikai
állomány megőrzése céljából a tartományi titkárA cigája visszatért a Rétre is
ság is támogatja a tenyésztőket, ezért reméljük,
A Rét Mezőgazdasági Birtok új tulajdonosai belátták a csókai cigája hogy a csókai cigája egyre nagyobb számban terjelentőségét, ezért a közelmúltban 60 darabot vásároltak. Céljuk, hogy jed el – mondta Miloš Milanov.
e kiváló fajta tenyésztési központjává váljanak.
N. Kolundžija

Monostori szilvatermés

Roskadoznak a fák Mészáros Ferenc gyümölcsösében, aki
ottjártunkkor is a szép egészséges
gyümölcsöket szüretelte a fáról.
Több mint 150 szilvafa sorakozik
katonás sorokban a háromnegyedholdnyi gyümölcsösben, a ház
mögötti néhai kertben, gazdasági
udvarban. Adódik a kérdés, hogy
mikor kezdett gyümölcsészettel
foglalkozni, és miért pont szilvatermesztésbe kezdett? Válasza
igen egyszerű, először is nem szerette kapálni a kertet, habár most
a fűnyírás sem tartozik kedvenc
elfoglaltságai közé, hiszen nagy területről van szó, amely rendszeres
gondoskodást igényel ahhoz, hogy
Mészáros Ferenc a gyümölcsfák között
☐
Ференц Месарош међу воћкама
mindig rendezett legyen. Többféle gyümölccsel is próbálkozott a kezdetektől fogva, azaz Nagy károkat okoznak, és nagyon sokan vannak, szinte feke2010 óta, amióta az első fáit Borza sógorával elültették, de téllik az ég, ahol megjelennek. Az idén gazdagon termettek
igazán ennek a gyümölcsnek megfelelő a talaj összetétele, a fák. A betakarítás már rég elkezdődött, érik a cefre is a
így a körte, barack, cseresznye és meggyfák helyére is ha- hordókban, hiszen a gyümölcsöt leginkább folyékony formarosan valamilyen szilvafa került. Három fajtát ültetett, mában, pálinkaként értékesíti. Készül azonban a télirevaló
hogy bármilyen is az időjárás, valamelyik mindig teremjen is, hiszen ő maga nem alkoholos ital formájában fogyasztja
− mesélte Feri, akinek megtérült a szakkönyvek olvasgatása, a szilvát, de minden más formában igen. Ezért összejön a
tanulmányozása, hiszen ezekből a szakkönyvekből tett szert család, szedik, főzik a szilvát, sokszor mindjárt helyben a
tudására, a gyakorlati tennivalókra. Itt mindig van munka − gyümölcsfák alatt készül a lekvár, ettől frissebb már nem is
folytatta, de szívesen jövök ki akár metszőollóval a kezem- lehetne.
H.N.
ben és formálgatom a fák koronáit, vagy locsolom a fákat, ez egy hobbi is egyben, nem
Више од 150 стабала шљиве, засађена у готово војничким редовима,
csak keresetkiegészítés. Megnyugtat. Amíg
nem jönnek a seregélyek − mondja viccesen, налазе се у воћњаку Ференца Месароша, у економском дворишту
bár némi irónia is kihallatszik a mondandó- иза куће. Ове године су богато родила. Породица скупља шљиве за
ból. Velük mindig harcolok, amennyire lehet. зимницу, ракију,

Моношторске шљиве

2015. szeptember

A bölcsőde és az óvoda
szeptembertől újra várja lakóit

A forró nyár búcsút intett, az óvoda megnyitotta kapuját
az újonnan beiratkozott, valamint a visszatérő bölcsisek és
ovisok számára.
„Hogy eltelt ez a pár év! Észre sem vettem, és egy kialakult
személyiséggel, értelemmel, és az ehhez párosuló akarattal rendelkező kis ember cseperedett az imént született kisbabámból.
Ezzel együtt elérkeztem az élet egyik nagy lépcsőfokához: óvodába indul gyermekem” – motoszkálnak ezek a gondolatok
sok szülő fejében szeptember elején. A legtöbb családban a bölcsődébe vagy óvodába indulás az első olyan időszak a szülő és
a gyermek életében, amikor hosszabb időre el kell szakadniuk
egymástól. Legyen szó bölcsiről vagy oviról, a szülő számára
mindig kellemes élmény, amikor először viszi gyermekét oda.
Ugyanis az elválástól való természetes szorongás mellett a szülő nem kis büszkeséget is érez ilyenkor, hogy lám, lám az ő kis
csemetéje egy új közösség tagja lett, mellyel egy új szakasz
kezdődik a család életében.
Az óvodába kerüléssel veszi A csókai Öröm Iskoláskor
kezdetét a családtól való levá- Előtti Intézmény hat óvolás, amivel a kisgyermek éle- dájában közel 250 gyermek
tében változások egész sora
indult ősztől óvodába. A
indul el. Tulajdonképpen itt
kezdődik meg a társas együtt- tiszaszentmiklósi és hódélés eszközeinek és szabálya- egyházi óvodákban nyáron
inak folyamatos elsajátítása, felújították az épületeket,
amely a későbbiekben lehetővé teszi a sikeres társadalmi így megújult, szép környezet fogadta ősszel az ide
beilleszkedést.
Az óvoda az első hely a érkező gyermekeket.
kisgyermek életében, ahol
szervezett szabályok határozzák meg a mindennapok történéseit, ugyanakkor itt még erőteljesen érvényesülnek a családi élet
sajátosságai is. Az óvónők de az egész munkaközösség is arra
törekszik, és olyan oktató-nevelői program alapján foglalkozik
a gyerekekkel, amelynek elsődleges célja, hogy a gyermek testileg és érzelmileg biztonságban érezze magát, valamint életkorának megfelelő ismeretekkel gazdagodjon.
Az óvodai nevelés sohasem helyettesíti, csak kiegészíti a
családi nevelést. Az oktató-nevelői munka a szülők által lerakott alapokra építkezik, azt lehet a gyerekekben erősíteni,
továbbfejleszteni, amit otthonról, a családi fészekből
hoznak magukkal. Fontos az
óvónő és szülők közötti bizalmon és tiszteleten alapuló
kapcsolat megteremtése, mert
a gyermek biztonságérzete és
sokrétű fejlődése csak ilyen
közegben valósulhat meg.
Á.O.

A Magyar Nemzeti Tanács képviselői
a Dr. Tihomir Ostojić
Általános Iskolában
Szeptember 2-án a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében
Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke, Balázs Ferenc,
Csóka község polgármestere és Urbán Róbert, a hódegyházi
helyi közösség titkára tetemes beiskoláztatási csomaggal
lepte meg az újonnan beiratkozó elsősöket Hódegyházán
és Tiszaszentmiklóson. A gyerekek öröme leírhatatlan volt,
amikor a kíváncsiskodó nebulók belekukkantottak a gazdag
tanszercsomagba. A Magyar Nemzeti Tanács évek óta segíti
az iskolakezdést, amely nagymértékben megkönnyíti a szülők
iskolakezdéssel felmerülő gondjait is.
Dienes Brigitta

Представници Мађарског националног савета у ОШ „Др Тихомир Остојић“

Анико Јерас, председница Извршног одбора,
Ференц Балаж, председник општине Чока и Роберт
Урбан, представник Месне заједнице Јазово

обрадовали су 2. септембра поклон пакетом прваке
ОШ „Др Тихомир Остојић“ у Остојићеву и Јазову.
Бригита Диенеш

Hírszösszenetek az oktatásban

Кратке вести
у образовању

Под
покровитељством
Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу
и националне мањине У ОШ „Др Тихомир
Остојић“ у Остојићеву реновиран је током лета
кабинет мађарског језика и замењен намештај
у канцеларијама.
Издвојено одељење у Јазову, где се часови
физичког васпитања одвијају у школском дворишту или у учионицама, постало је богатије за нову
спортску опрему. Нова опрема треба да надомести
фискултурну салу.
Запослени су се током
лета потрудили да уреде
све учионице кречењем, поправкама, како би школска
година почела у најбољем
реду.
– Захваљујемо се запосленима који су из сопствених прихода уређивали нашу
установу, – рекао је директор
школе Антоније Цицмил.
Бригита Диенеш

A tiszaszentmiklósi általános iskolában a Tartományi Kisebbségügyi Titkárság jóvoltából sikerült az iskola magyar tantermét és
az irodák bútorzatát felújítani a nyár folyamán. Ezáltal is eredményesebbé és szebbé szerették volna tenni a tanév kezdetét.
A hódegyházi kihelyezett tagozat, ahol a tanulók a tornaórákat
kinn a szabadban, rossz idő esetén a tantermekben kell, hogy tartsák, gazdag tornafelszereléssel gyarapodott. Az új szerek kifejezetten a tornaterem hiányosságát pótolják. A hódegyházi tanulók ebben a tanévben már az új tornafelszereléseket is birtokukba vehetik.
A helybeli oktatási intézményt a nyári szünidő alatt az iskola munkásai önerőből felújították. A falakat szükség szerint átmeszelték, az
elromlott felszereléseket megjavították, hogy szeptember első tanítási napján a diákok és pedagógusok
megfelelő környezetben kezdjék az
oktató-nevelő munkát. Az iskolában
dolgozó munkásokat illeti a köszönet, hiszen intézményünk önerőből
igyekezett széppé és tisztábbá varázsolni környezetünket − mondta az
intézmény vezetője Cicmil Antonije.
Dienes Brigitta

„Hogyan lehet újrakezdeni,
ha minden elveszett?”
Színi előadás Padén

Вртић и забавиште
у септембру
поново очекују децу

Препоручујемо

Tamási Áron Vitéz lélek című művét mutatta be három felvonásban a Budapesti Ward Mária Gimnázium színjátszó köre. A
15-22 éves korú társaság első alkalommal indult turnéra, melynek
a négy vajdasági állomása közül, Zenta és Hódegyháza után, Padé
volt a harmadik. A Takáts Rafael Kultúrkörben tartandó előadásra
augusztus 22-én került sor. A gondolatébresztő komoly játék ma
is aktuális kérdéseket boncolgatott úgy, mint az újrakezdés vagy
a kitartás. A tizenhárom tagot számláló társulat fiatalsága ellenére
kellő komolysággal és hozzáértéssel adta elő a darabot.
A színjátékot Némethy Kálmán, történelem szakos tanár rendezte.
Pintér Patrícia

„Само на крају разговора, кад је све већ било
договорено, кажем: – Иначе сам добро, али пас
често пита за тебе, а ја му кажем да је све у
реду, да сигурно имаш посла, да те меље живот, да имаш неке ствари важније од љубави и
заљубљених разбојника и њихових паса на реци,
објашњавам псу да је најважније да ти рачун у
банци буде пун бројки, али пас не разуме, пас је
глуп, пас се креће само по свом свету састављеном од природних закона, од мириса и срца, пас
не разуме ништа. Ја лепо псу објасним да ћеш
за 20-30 година, чим отплатиш све кредите и
купиш све што нормалан човек треба да има,
да се јавиш да се опет љубимо, а пас ништа не
схвата, уопште не разуме тај концепт. Али такви су пси, само гледају како да те отрују неким
примитивним погледима на свет.“
М.М.И.

Mese, mese, mátka...

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe.
Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra, és
adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes,
értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrizendő
mesebeli kincseket!
Ennek a gondolatnak a szellemében szervezi meg
Benedek Elek születésnapja tiszteletére a Magyar
Népmese Napját a Csóka Művelődési és Oktatási
Központ Városi Könyvtára és a Líra Egyesület
immár második alkalommal. Ennek szellemében
mese foglalkozásokra hívjuk a Városi Könyvtárba
az ovisokat, az alsós és felsős diákokat, valamint
a középiskolásokat szeptember 22. és 30. közötti
időszakban. Majd az itt készült munkákból kiállítást
szervezünk az előcsarnokban, jó idő esetén a szabadtéri
színpad körül az udvaron. A kiállítás megnyitójára,
október elsejére, meglepetéssel készülünk, hiszen
Kupuszináról Toldi István mesemondó is elfogadta
meghívásunkat, akinek a tarsolyában számtalan
érdekes mese vár arra, hogy közönség elé kerüljön.
Éppen ezért minden mesekedvelőt, kisgyereket, óvóés tanító nénit, anyukákat, apukákat, nagyszülőket
szeretettel meghívunk és várunk október 1-én,
csütörtökön délután 17 órakor a Művelődési Ház
előcsarnokában Az őseink kincses tarisznyája című
mesedélutánra!
H.N.

Debbie Macomber: Csillagos éj

Carrie Slayton, a fiatal és tehetséges újságírónő egy
chicagói lap társasági rovatának munkatársa, ám a
munkájával nem igazán elégedett, így hát elhatározza, hogy felmond. A főnöke azonban nem akarja
elengedni, inkább egy igazán izgalmas feladattal
bízza meg: készítsen interjút a titokzatos Finn Daltonnal, akinek a zord, ám mégis gyönyörű Alaszkáról szóló bestsellere a könyves toplisták élén áll,
és rajongótábora egyre nő. Carrie feladatát azonban
megnehezíti, hogy a férfi kerüli a nyilvánosságot, senki sem tudja,
hol lakik, ráadásul egyetlen újságírónak sem ad interjút. Carrie kitartó kutatás után végül rátalál az íróra az alaszkai vadonban. A lányt teljesen
elbűvöli a vidék szépsége és nem mellékesen a férfi személyisége is. Minden különbözőségük ellenére mély vonzalom alakul ki kettejük között, és
Carrie-nek döntenie kell: ha megírja a cikket, elveszíti Finnt, ha viszont a
szívére hallgat, le kell mondania a karrierről.
H.N.

Könyvajánló

Топлом лету је дошао крај, а забавиште је широм отворило своја врата за новоуписану децу и децу која су већ
пошла у вртић. Септембар је месец када родитељи размишљају како време лети, како им је дете стасало за полазак
у вртић. Полазак у вртић и забавиште је период када се
дете и родитељи раздвајају на дуже време. Родитељи су
поносни што им дете постаје део нове заједнице. Заправо, ово је почетак прилагођавања заједници и предуслов
за успешно функционисање у друштву. Забавиште је прво
место где се дан одвија према устаљеним правилима. Васпитачице и сви запослени се труде да се деца осећају безбедно и да стичу знања сходУ септембру је близу но свом узрасту. Васпитање у
250 деце пошло у 6 забавишту не замењује већ се
вртића ПУ „Радост“. надограђује на васпитање роПреко лета су ренови- дитеља. Веома је важно да се
ране зграде вртића у између родитеља и васпитача
Остојићеву и Јазову, негује поверење и поштовање,
те су деца дочекана у јер само у таквом окружењу
дете може да се осећа безбедпријатном амбијенту.
но и да се развија.
А.О.

Ана Чонић, предузетник, инспирисана књигом Ивана Токина
„Најнормалнији човек
на свету“ срдачно је препоручује свима: – Књига у
коју сам се заљубила овог
лета. Коју као да је написао неки мој баш добар
другар. Књига ни о чему посебно... О граду,
реци, једном момку, једном псу и девојчици
и, наравно, једној девојци... И целом животу
између тога. Ни о чему посебно, а опет, о
свему. Књига која ти помери угао гледања
на живот за пар степени. Феноменална запажања дивних ситница у свакодневици. Непретенциозна, обична, а дивна књига. У њој можете
прочитати, рецимо, ово:
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Az új kenyér ünnepén

Hatodik alkalommal rendezték meg első magyar királyunk,
Szent István ünnepét Tiszaszentmiklóson. A rendezvények
zömét a helybeli magyar egyesület az egyháztanáccsal karöltve szervezte meg. A rendezvény a faluban egy új kereszt
megszentelésével kezdődött, msgr. Fiser János plébános jóvoltából. A megemlékezés a helybeli római katolikus plébánia udvarán folytatódott ünnepi szentmisével és az új kenyér
megszentelésével. Ünnepi köszöntőt mondott Balázs Ferenc,
Csóka község polgármestere és Miklós Erzsébet nyugalmazott tanítónő. A rendezvényt támogatta a Bethlen Gábor Zrt.,
Csóka község és a Csóka Művelődési és Oktatási Központ.
Az ünnepi szentmisét rövid művelődési műsor követte. A
helybeli kisdiákok, a csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Sóvirág tánccsoportja és a helybeli Sóvirág
kórus fellépésükkel tették ünnepélyesebbé Tiszaszentmiklóson ezt a
jeles napot. A műsor vezetését Margit Nikoletta vállalta fel. Gazdag
vacsora és tűzijáték követte a fellépést. Reperger Miklóst, a helybeli kultúregyesület elnökét, aki
évekkel ezelőtt kezdeményezte
a Szent István-napi rendezvény
megszervezését, kérdeztem az
esemény létrejöttéről:

– Hiszem, hogy nekünk kései utódoknak rendeltetésünk, hogy
óvjuk, ápoljuk és megemlékezzünk elődeinkről. Ma, ebben a rohanó világban ápolnunk kell és felvállalni, hogy teszünk valamit az itt
maradt maroknyi közösségért. Meg kell újítanunk azt, ami esetleg
elromlott, keményen kiállni és küzdeni az új dolgokért, és felvállalni
azokat. Építő jelleggel kell élnünk a mában, táplálkozni a múltból,
főleg a pozitív dolgokból. Szent István életútja és életműve példaértékű kell, hogy legyen a mai nemzedék számára.
Dienes Brigitta

На празнику Новог хлеба

Свечаност у част првог мађарског краља
Светог Иштвана (Свети Стефан) одржана је по
шести пут у Остојићеву, већим делом у организацији црквеног савета и локалног удружења.
Свештеник Јанош Фишер освештао је нови крст
на почетку свечаности. Сећање је настављено
у порти римокатоличке цркве светом мисом и

Zentai kovászból,
beregszászi forrásvízből,
révkomáromi pityókából,
parajdi sóból és
alföldi lisztből készült
a 250 kilogrammos
Kárpát-medence kenyere.

Kisült a Kárpát-medence kenyere

Az augusztus 20-i ünnepi
programok között az idén is
sokan voltak kíváncsiak a
rekordméretű kenyér elkészítésére, amelyet öt határon túli város pékmesterei
dagasztottak, köztük Árok
József és fia, Attila. Igazán
rutinosnak számítanak ebben a nem mindennapi feladatban, hiszen már évek
óta vesznek részt ebben a nagy és nemes munkában a Szolnoki
Művésztelepen, ahol két évvel ezelőtt épült meg Közép-Európa
legnagyobb fatüzelésű székely kemencéje.
Pityókás kenyeret sütöttek hagyományosan, kézi dagasztással. A krumplit is helyben főzték, minden a hagyományos
eljárásnak megfelelően készült el, tudtuk meg Árok József
pékmestertől, aki egyben a legidősebb még aktív pék a Kárpátmedencében, hiszen ötvenhárom éve indult el ezen pályán. 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 ünnepségen szentelték meg, szelték
fel és osztották szét az ünneplők között. Az óriáskenyér mellett
öt kisebb − 80 kilogrammos − cipó is készült az öt határontúli
pékmester számára, hogy ne csak a rendezvény jóhírét vigyék
haza, hanem otthon a cipókat is szétoszthassák.
H.N.

освештавањем новог хлеба. Свечане говоре
одржали су Ференц Балаж, председник општине и Ержебет Миклош, учитељица у пензији.
Након свечане мисе уследио је кратак културни
програм. Свечаност су подржали Фондација „Бетлен Габор“, Општина Чока и КОЦ Чока.
Бригита Диенеш

Kisokos tábor másodszor

Augusztus utolsó hetében szervezte meg a Csóka Művelődési és Oktatási Központ a Kisokos informatikai tábort
Csókán a Teleházban. A tábor elsődleges témája a programozással való megismerkedés volt, amely végigkísérte az egész
hetet – mondta Dienes Zoltán, a tábor vezetője. Emellett a
szórakozás más formáira is jutott idő, nem múlhatott el nap
játék nélkül. Csapatépítő játékok, ügyességi játékok és logikai játékok váltották egymást. A nap végén pedig vendégelőadók látogatták meg a kisokosokat, így megismerkedhettek
Szögi Csaba íróval, költővel és a matematikai logikával Kis
Jovák Viktor előadásában. A tábor a Szekeres László Alapítvány támogatásával került megszervezésre. A csoportképen a
táborozók láthatóak.
H.N.

Испечен хлеб
Карпатског басена
Хлеб Карпатског басена тежак 250 килограма
испечен је помоћу сенћанског квасца, изворске
воде из Берегова, кромпира из Ревкомарома,
соли из Парајда и брашна.
У оквиру програма поводом 20. августа припреман је хлеб рекордне величине, где су
учествовали пекари из 5 држава, међу којима
је био и Јожеф Арок са сином Атилом. Припрема је текла по традиционалним методама,
како нам је објаснио Јожеф Арок, који је најстарији активан пекар у Карпатском басену.
Х.Н.

Ötödszörre is Arany Páva – nagydíjas a Rákóczi férfikar

Камп „Паметница“ по други пут

Културно-образовни центар Чока је у последњој недељи августа организовао информатички камп „Паметница“.
Примарна тема током целе недеље по речима вође кампа
Диенеш Золтана било је упознавање програмирања. Нашло се времена и за опуштање. Ту су биле игре вештина,
логичке игре и игре којима се негује колективни дух. Крајем дана су дошли и гости предавачи, међу којима је био
Чаба Сеги, песник и писац, као и Киш Јовак Виктор, који је
одржао предавање о математичкој логици. Камп је организован под покровитељством Фондације „Ласло Секереш“.
На слици учесници кампа.
Х.Н.

Szíveri Szabolcs, a kórus művészeti vezetője arról számolt be, hogy
A csókai Rákóczi férfikórus ismét sikeresen szerepelt a KÓTA – Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének leg- feledhetetlen élményekkel tértek haza az egri megmérettetésről, amely
egyrészt arra szolgál, hogy az itt felléutóbbi, Egerben megrendezett minősítőjén,
pő csapatok képesek legyenek tartani
és immár ötödik alkalommal érdemelték ki
egy állandó szintet a produkciójukban,
az Arany Páva nagydíjat. A neves rendezvagyis ez egyfajta motiváció is szávényre azokat a népzenei csoportokat invitálták meg a szervezők, amelyek a KÓTAmukra, másrészt a fellépőket a bírálóminősítők 19. ciklusában elérték az Arany
bizottság tagjai értékelik, és elmondják,
Páva fokozatot. Balázs Ferenc községi
hogy milyen volt a produkciójuk, illetelnök önkormányzati irodájában fogadta
ve tanácsokat adnak, amit az elkövetaz aranytorkú kórustagokat. Jerasz Anikó
kezőkben igyekeznek megszívlelni a
az MNT végrehajtó bizottságának elnöke
népzenei együttesek. Ezért külön öröm
is gratulált a sikereikhez, valamint Kormászámukra, hogy hosszú évek óta sikerül megtartaniuk ezt a magas szintet, és
nyos László a Csóka Művelődési és Oktatási Központ igazgatója és Morajkó József
így már ötödik alkalommal érdemelték
a csókai helyi közösség elnöke, hasonló siki az Aranypáva nagydíj minősítést a
Fogadás a községi elnöknél
kereket kívántak nekik az elkövetkező időXIX. Egri Népzenei Gálán.
Пријем код председника општине
szakban is.
H.N.

По пети пут
Златни паун

Мушком хору „Ракоци“
главна награда

Чокански мушки хор „Ракоци“
је опет успешно наступио на такмичењу „КОТА“ и заслужено по
пети пут добио награду Златни
паун. Ференц Балаж, председник
општине Чока примио је чланове
хора златног грла у свом кабинету, а на успеху су им честитали и Анико Јерас, председница
Извршног одбора МНС, Ласло
Кормањош, директор КОЦ и Јожеф Морајко, председник Месне
заједнице Чока.
Х.Н.

2015. szeptember

Братимљење и отварање изложбе

Са почетком у 16 часова у недељу, 6. септембра, дошло је
до братимљења између УЛУ „Палета“ Чока и УЛУ „Крила
анђела“ из Нових Козараца и изложба је свечано отворена.
На обострано задовољство, удружења су се обавезала на неговање
пријатељства, заједничко наступање и развијање уметности на овим просторима. „Идеја се јавила још прошле године с обзиром да смо основали
удружење и одржали девет ликовних саборовања. Са председником УЛУ
’Палета’ Савом Штевановим сам разговарао да и овде тако нешто заживи и ево, хвала Богу, десило се. Заједничка идеја била је да се споје
два удружења која се баве сличним послом, да спојимо, не само људе
већ и да видимо шта људи стварају током два, три дана. То је за мене
јако важно јер иза сваког сликара у просеку стоји 20-30 година искуства
и то не би смело да се омаловажи. Ми смо данас потписали ту повељу о
братимљењу и надам се да ћемо и даље још боље и чвршће сарађивати,
мада су Буђи Лајош и Сава Штеванов већ неколико пута били на мојим
саборовањима у Новим Козарцима, такође смо заједно учествовали на
Међународној колонији у Румунији “, рекао је магистар Милан Рељић,
председник и оснивач УЛУ „Крила анђела“ из Нових Козараца.

Művésztelep Csókán

Szeptember 4-étől 6-áig a Paletta Képzőművész Egyesület megrendezte Csókán az
első, Bánát képei elnevezésű művésztelepet.
A Csóka Művelődési és Oktatási Központ
épületének udvarában és előcsarnokában 12
Belgrádból, Kostolacról, Nagykikindáról,
Óbecséről, Kozarciról és Szerbia más városaiból érkezett festő alkotott ezen a három
napon. A művésztelep célja a képzőművészet
közelebb hozása a közönséghez, a kultúra és
a művészet fejlesztése szűkebb környezetünkben.

A művésztelep elnevezésének megfelelően az alkotások témái Bánáthoz és a síksághoz kapcsolódtak.
A résztvevők elismerően szóltak a szervezésről és a kedves vendéglátásról. A
találkozó vasárnap ünnepi ebéddel és
kiállításmegnyitóval fejeződött be.
M.M.I.
Затим је уследило свечано отварање изложбе, где се присутнима обратио Сава Штеванов, председник удружења, и Игор Савићевић,
историчар уметности, који је описао ову колонију у пригодном тексту: „Сликарски поступак
учесника прве ликовне колоније Слике Баната у Чоки је изнедрен љубављу, а слике носе
у себи типичан сензибилитет, искреност
казивања, непосредност и разноврсност тематског избора и ликовног доживљавања и
обраде.”
У срдачној атмосфери, учесницима колоније су подељене захвалнице, а организатори се
посебно захваљују Културно-образовном центру као и МЗ Остојићево, МЗ Падеј, Новој и
Старој ливници, Сенташпеду,Тип-топу и трговини „Д и Ј“. Сви заинтересовани могу погледати изложбу у наредних недељу дана.
Отварању изложбе присуствовао је и
Никола Лукач, начелник Севернобанатског
округа, који је, између осталог рекао: „С обзиром да пратим дешавања ликовних колонија,
сада сам се уверио да је УЛУ ’Палета’ за први
пут сjајно организовало колонију. Изузетно је
задовољство да у Севернобанатском округу
постоје уметници који достојно репрезентују
своја места и значајно је да са целе територије Србије препознају квалитет и радо долазе. Убудуће ће сигурно доћи и академски
сликари из целе Србије и Европе.
М.М.И.

Kapcsolatteremtés
és kiállításmegnyitó

Vasárnap, szeptember 6-án 16 órakor a
csókai Paletta és a torontáltószegi (Novi
Kozarci) Krila anđela (Angyalszárnyak)
képzőművész egyesületek elnökei aláírták
a testvéregyesületi kapcsolat létrehozásáról szóló okmányt. Sava Števanov és
Milan Reljić magiszter, az egyesületek
elnökei elmondták, hogy az eddigi sikeres
együttműködésüket szeretnék még szorosabbá tenni ezzel a kapcsolatfelvétellel.
Ez után került sor a Bánát képei elnevezésű művésztelepen résztvevő festők
képeiből rendezett kiállítás megnyitójára.
Az egybegyűlteket Sava Števanov üdvözölte, és köszönetet mondott a támogatóknak. A kiállítást Igor Savičević művészettörténész méltatta. A megnyitón jelen
volt Nikola Lukač, az észak-bánáti körzet
vezetője is, aki kiemelte a művésztelepek
fontosságát, és reményének adott hangot,
hogy a csókai rendezvény évről évre egyre tömegesebb lesz.
M.M.I.

Даје се на знање:
Међународни фестивал добошара у Чоки

Јубиларни 10. Међународни фестивал добошара „Даје се на знање“ биће одржан 27.
септембра 2015. године у центру Чоке, на раскрсници Потиске и улице Маршала Тита. Организатори Фестивала, Културно-историјско
удружење „Чокански добошари“ и Удружење
грађана „Развој села“ припремили су богат целодневни програм за све посетиоце.
Фестивал ће почети окупљањем гурмана,
који ће се такмичити у традиционалном кувању
овчијег перкелта. Скуп такмичара заказан је за
10:00 часова, а сви који су заинтересовани да
учествују, могу се пријавити на број телефона
063/10-84-011 код Владана Суботина, најавили су организатори.
Док се перкелт буде крчкао у котлићима, посетиоце ће забављати тамбурашки оркестри,
а у понуди су још и туристички обилазак Чоке
фијакерима, дегустација етно хране, коју ће
припремити чланице удружења жена из чокан-

Програм фестивала

10:00 – Такмичење у кувању овчијег перкелта
11:00 – Концерт тамбурашких оркестара
14:00 – обилазак Чоке фијакерима
16:00 – Дегустација хране
17:00 – Наступ добошара
18:30 – Избор најбоље добош торте
19:00 – Карневалска поворка
20:00 – Концерт изненађења
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ске општине, дечији кутак за најмлађе посетиоце, а за све оне који огладне, познати кувар
Владан Суботин припремаће гулаш.
Ревијални наступ добошара, централни део
манифестације, почеће
у 17:00 часова, када ће
добошари на централној
бини уз добро познате
речи „Чујте и почујте, даје
се на знање“ позвати грађане да се окупе и чују
најновију вест.
Након наступа добошара, у 18:30 часова на
бини ће бити постављене
добош торте, од којих ће
само једна понети титулу
најукусније и најлепше,
захваљујући
стручном
жирију.
На крају дана, у 19:00
часова, Потиском улицом
кретаће се карневалска
поворка бубњара, коју ће
предводити познати бубњар Драгољуб Ђуричић и тада ће Чока играти у истом ритму, ритму
бубњева.
За сам крај Међународног фестивала
добошара организатори најављују концерт
изненађења.
Д. Грбин

Ликовна колонија у Чоки

У периоду од 4. до 6. септембра 2015. године у Чоки се
одржала Прва ликовна колонија „Слике Баната“ у организацији Удружења ликовних уметника „Палета“ из Чоке.
У дворишту и холу
Култ урно-образовног
центра окупило се 12
сликара из Београда,
Костолца, Кикинде, Бечеја, Козараца и других
градова Србије , који су
у креативном раду, сликању и дружењу провели ова три дана. Утисци
и коментари са колоније
били су позитивни што
сведоче и речи сликарке Сандре Станковић из
Кикинде да се још нигде
није овако пријатно осећала и била тако лепо
угошћена. По речима
чланова УЛУ „Палета“
колонија има за циљ
осавремењивање уметничког израза, комуникацију уметника са обичним човеком и унапређење културе и уметности у
нашој средини. Председник удружења Сава Штеванов каже:
„Задовољни смо како све протиче. Ми, сликари, се увек лепо
дружимо. За Прву колонију окупило се таман довољно учесника и то из свих крајева Србије. Планирамо да ово буде
само почетак и да организујемо две колоније годишње“.
Назив колоније „Слике Баната“ алудира на теме
сликара, које су, углавном, биле везане за Банат и равницу.
Учесницима колоније у недељу је био уприличен свечани
ручак, дружење и отварање изложбе.
М.М.И.

Az alkotás öröme
a tiszaszentmiklósi általános iskolában
A tiszaszentmiklósi általános iskolában immár 10. alkalommal tartották meg a képzőművészeti tábort a helybeli gyerekek részére. Ebben az évben a környékbeli festők
is találkozhattak az iskolában. Jelenlétükkel megtisztelték és színvonalasabbá tették
a rendezvényt: Brkušanin Radomir és Andrea Bančik Zentáról, Milenko Aćimović
Belgrádból, Milutin Micić Nagybecskerekről, Zita Aleksič és Igor Smiljanić Nagykikindáról akadémikus festőművészek. Brkušanin Radomir festőművész és tanár, aki a
tanulókkal való foglalkozáson kívül a képzőművészeti hét megszervezéséből is bőven
kivette a részét, elmondta, hogy évről évre egyre több a jelentkező a táborba, amely
ebben az évben jubillált. A közel negyven jelentkezőből 15 diákot választottunk ki,
akiknek igyekeztünk minél gyakorlatiasabb tanácsokat adni a festészetről. Ez alkalommal a képzőművészeti hét az isRadomir Brkušanin kola névadójának lett szentelve,
hiszen születésének 150. évfordulójára is emlékeztünk. Az elkészült munkák megtekinthetők
lesznek szeptember 21-én, amikor az iskolanapot is ünnepeljük.
Ki kell emelnem, hogy fából egy
krokodil is elkészült, amely az
iskola udvarát díszíti és a gyerekek padként is használhatják
az udvarban − hallhattuk Cicmil
Antonijetől, az intézmény igazgatójától.
Dienes Brigitta

Közhírré tétetik:
Kisbírók nemzetközi fesztiválja Csókán

A jubiláris, 10. Közhírré tétetik! nemzetközi kisbíró-fesztivált 2015. szeptember 27-én rendezik meg Csókán a Tisza
mente és a Tito marsall utca kereszteződésében. A találkozót
a Csókai Kisbírók TörténelmiMűvelődési Egyesület és a Falufejlesztő Egyesület szervezi.
Az egésznapos rendezvény
gazdag műsort ígér.
A fesztivál 10 órakor kezdődik a birkapörköltfőző
versennyel. Aki részt akar
venni ezen a vetélkedésen, az
a 063/10-84-011-es telefonszámon jelentkezhet Subotin
Vladannál.
A főzőverseny ideje alatt a
látogatókat tamburazenekarok
szórakoztatják. Megszervezik a fiákeres városnézést, a
községi nőegyletek tagjai által készített
etnoételek kóstolóját és a gyermeksarkot.
Az ismert szakács, Vladan Subotin által
főzött gulyással csillapíthatják éhségüket
a fesztiválozók.

A rendezvény központi eseménye, a
kisbírók fellépése 17 órakor kezdődik.
Ekkor a központi színpadon minden kisbíró a hagyományos „Közhírré tétetik!”
nyitómondat után elmondja a „legfrissebb” híreket.
18,30-kor következik a dobostorták
bemutatója. Egy szakmai zsűri választja
majd ki közülük a legszebbet és legfinomabbat.
19 órakor indul a Tisza mente utcában a
dobosok karneváli felvonulása, amelyet az
ismert dobos, Dragoljub Đurišić vezet. Ekkor egész Csóka a dobok ritmusára táncol.
A nap záróműsora egy meglepetéskoncert lesz.
D. Grbin

A fesztivál műsora

10:00 – Birkapörkölt-főző verseny
11:00 – Tamburazenekarok koncertje
14:00 – Fiákeres városnézés
16:00 – Ételkóstolás
17:00 – Kisbírók fellépése
18:30 – Dobostorták versenye
19:00 – Karneváli felvonulás
20:00 – Meglepetéskoncert
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Драже им цртање
од распуста

У школској радионици у Остојићеву заједно
стварали ученици и академски сликари
Од 40 пријављених ђака, срећу да заједно стварају са професионалним сликарима, на ликовној
колонији, која је ове године посвећена 150-годишњици рођења др Тихомира Остојића, због ограниченог простора, имало је свега њих петнаест најталентованијих. На 10. јубиларној ђачкој ликовној колонији у Основној школи „Др Тихомир Остојић“ у Остојићеву, родном месту овог нашег истакнутог књижевника,
филозофа и историчара, овога пута, поред ученика,
учествовало је и шест професионалних академских
сликара из Београда, Зрењанина, Кикинде и Сенте.
– Деца су у прилици да виде и упознају професионалне сликаре, да науче нове технике ликовног и
уметничког стваралаштва. Захвалан сам уметницима
који су издвојили времена да их упуте и у тајне ликовне
уметности, – каже директор школе Антоније Цицмил,
чије све особље је било на окупу и поред школског
распуста, доприносећи успешној реализацији.

– Колонија је трајала пет дана, од 24 до 29. августа,
а сва настала уметничка дела, као и претходних девет
година, остају у школи и биће изложена 21. септембра,
када се обележава Дан школе, – говори Цицмил.
Учесници колоније, поред ученика од 4 до 8. разреда били су и професионални сликари Миленко Аћимовић из Београда, Милутин Мицић из Зрењанина, Радомир Бркушанин и Андреа Бенчик из Сенте и Зита
Алексич и Игор Смиљанић из Кикинде. Окупио их је
Радомир Бркушанин, који каже да желе деци да покажу како то професионални уметници реализују своја
уметничка дела, да их едукују, да упознају и виде ликовне вредности.
– Пет дана смо интензивно радили у школској радионици, а то никоме није сметало, јер је истинском
уметнику инспиративан сваки простор, – каже Бркушанин. Милутин Мићић, сликар из Зрењанина говори да
је школска колонија заиста професионална захваљујући деци и одличној организацији.
– Обавеза наша је, када су школа и деца у питању,
да се изборимо за квалитет, а видим да су овде велики
потенцијали. Тренутно радим са децом са прућем и настојим да дођу до креативности која је запостављена
у овом времену, што нам је био мотив да дођемо овде.
Миленко Аћимовић – Аћим, сликар из Београда први
пут је у Остојићеву.
– Допада ми се ова школа која је лепа, уредна, чиста
и сређена. Изненађен сам да толико деце у доба распуста хоће да дође да се бави сликањем, – чуди се Аћим.
Н. Колунџија

Kánikulában is szorgosan

A Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Százszorszép kézimunkacsoportja az egyesület székházában a
nagy hőség ellenére is megszervezte a szokásos augusztusi műhelymunkáját, ahova a környező településekről
is meginvitálták a kézimunkakedvelőket. Az egyesület
nagytermében már a reggeli órákban gyülekeztek a résztvevők, hogy ismét tanuljanak valami újat, vagy éppen
tanítsanak valamit. A szokásos forgatagban mindenki
megtalálta a számára legérdekesebb elfoglaltságot, és a
kellemes társalgás mellett új technikákat elsajátítva térhettek haza a találkozóról.
H.N.

Вредно и по највећој топлоти

Удружење „Százszorszép“ при МКУД „Мора Ференц“
је упркос топлоти окупило љубитеље ручних радова на
уобичајену августовску радионицу у просторијама друштва. Дружење је почело у раним јутарњим часовима
у оквиру кога је свако могао да изабере активност која
му је најзанимљивија.
Х.Н.

Új helyszínen tartották meg
Tiszaszentmiklóson a kézműves tábort

Huszonegyedik alkalommal szervezte meg Tiszaszentmiklóson a
helybeli magyar kultúrkör a kézműves tábort. A harminc résztvevő a
falubeli gyermekek mellett Szabadkáról, Királyhalmáról, Felsőhegyről,
Buránysorról, Zentáról, Adáról, Csókáról érkezett.
Egy éjszakai vihartól és egy délutáni záportól eltekintve a rendezvény ideje alatt hatalmas kánikula uralkodott. A tábort az idén új helyszínen, a Miletić utca 30-as szám alatti ház udvarában tartották, amelyet
egy helybeli lakos bocsájtott a kultúrkör rendelkezésére. A körülmények talán nem voltak olyanok, mint korábban, de a visszajelzésekből
ítélve, ez senkit sem zavart, a táborlakók nagyon jól érezték magukat.
A napok vidámságban, jó hangulatban teltek el, hiszen nem csak a
délelőtti és a délutáni foglalkozások, de az esti program is változatos
volt. Barát Kingával és Rakić Violettával nemezeltek, gyurmáztak, papírt márványoztak, álomfogókat készítettek az érdeklődők,
Csizmadia Berák Benitta gipszöntést, szövést, foltvarrást, Tóth
Lívia batikolást, Csorba László agyagozást oktatott, a csapatjátékokat
Csipak Levente irányította.
Esténként karaokézni, táncolni, diszkózni lehetett, volt Ki mit tud?, és
nem maradt el a tábortűz melletti szalonnasütés sem. Mindezek mellett
még arra is jutott idő, hogy a csoport egy délutánt a padéi Sövényházitanyán töltsön el lovaglással és a tavaly óta új lakókkal – mosómedve,
emu, minikenguru, lámakölykök stb. – gyarapodott állatkert látogatásával, valamint megnézze Csókán a Tanyaszínház előadását. A két kellemes kirándulásért köszönet illeti Sütő Istvánt és Kormányos Lászlót,
a csókai Művelődési és Oktatási Központ igazgatóját.

Az esemény a hagyományokhoz híven idén is az elkészült munkák
kiállításával és záróműsorral fejeződött be. A táborlakók mellett közreműködött a csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Barna
gesztenye citeracsoportjának két tagja és Mihók Attila hangszerszólista. A népes közönség nagy tapssal jutalmazta a fellépőket.
(Tha)

5. Фестивал дечијег фолклора
у Остојићеву

Традиционални Дечији фестивал фолклора, 5. по реду, у организацији КУД-а „Др Тихомир Остојић“ биће одржан 10. октобра 2015. године
у Дому омладине у Остојићеву са почетком у 18:00 часова. Фестивал ће
окупити око 15 културно-уметничких друштава из целе Србије и преко
250 деце основношколског узраста.
Циљ Фестивала је да се деца друже, склапају пријатељства, а уједно да негују и чувају народну традицију, развијају љубав према култури
и свом родном месту од малих ногу, а такође доприноси и развоју туристичке понуде у општини Чока, објашњавају организатори.
Фестивал ће бити одржан под покровитељством Покрајинског секретаријата за културу и информисање, Културно-образовног центра
Чока и Месне заједнице Остојићево.
Д. Грбин

Камп добошара

У Санаду је, од 27 до 30. августа, одржан Камп
добошара, где је петнаест ученика из Чоке и Санада
имало прилику да поред дружења уче и о основама добошарења. Камп је спроведен у организацији
Основне школе Јован Поповић из Чоке у сарадњи
са Културно-историјским удружењем „Чокански добошари“, а средства за организацију добошарског
кампа обезбеђена су од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

– Главни циљ кампа добошара је био да се окупи
петнаест ученика од петог до осмог разреда Основне школе „Јован Поповић“, како би поред развијања
љубави према музици и бубњу, допринели позитивном утицају на вршњачку толеранцију и активном
учествовању младих у организацији различитих
манифестација које имају велики локални карактер.
Овом приликом се захваљујем свим родитељима и
деци учесницима кампа, као и партнерима организаторима удружења „Чокански добошари“, предавачима у кампу и велико хвала Владану Суботину, нашем
домаћину у Санаду који нас је све лепо угостио четири дана. Овакве активности нас све увек радују, а
осмеси на лицима деце нас мотивишу да наставимо
да организујемо овакве и сличне догађаје – рекла је
директорица основне школе у Чоки Јулијана Багдал.
Кроз четири дана, колико је трајао камп учесници
су имали прилику да науче првенствено основе камповања од поставке шатора, поштовања правила
кампа (који су сами донели), поштовања учесника,
простора у коме се налазе. Имали су прилику да науче нешто више о самом добошу, историји добошарења, добошару као лицу које је не тако давно било
једино које је знало и преносило све информације.
Главне активности кампа су биле радионице на којима су учили како да свирају на добошу од бубњара Владимира Богдановића из Чоке, Тибора Керија
из Сенте и Ивана Феце
Фирчија, који је био почасни гост кампа и том
Augusztus 27-e és
приликом учесницима 30-a között Szanádon
кроз два дана одржао kisbírótábort
szervezобуке о свирању добоtek,
melyen
15
csókai
és
ша. На крају, заједничszanádi
diák
vett
részt.
A
ким снагама, ученици и
tábort
a
Jovan
Popovic
предавачи су осмислили неколико ритмова Általános Iskola és a Csóса којима ће се заједно kai Kisbírók Történelmiпредставити у карне- Művelődési
Egyesület
валској поворци на 10.
szervezte és a Tartományi
Међународном фестиSport- és Ifjúsági Titkárвалу добошара у Чоки.
Д.Тењовић ság támogatta anyagilag.

A Kék cinkék tartalmas nyara

A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Kék
cinkék irodalmi csoportjának tagjai a nyáron sem unatkoztak.
Az iskolai pihenő két hónapját tartalmasan töltötték: külföldön
a nyelvtudásukat tökéletesítették, különböző táborokban, képzéseken vettek részt.
Az V. Székelyföldi Verstábort júliusban tartották meg az erdélyi Csíkcsomortánban. A tíznapos szakmai továbbképzésen
anyaországi, székelyföldi, kárpátaljai, vajdasági és felvidéki
fiatalok fejleszthették, bővíthették tudásukat. A rendezvény
részvételi jogát ki kellett érdemelni. A csókai Dupák Fanni és
a szabadkai Némedi Emese a Versünnep Fesztiválon való sike-

Kisbírótábor

res szerepléséért kapott meghívást. Az egybegyűltekkel olyan
neves magyarországi művészek foglalkoztak, mint Kubik Anna
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő és Rubold Ödön
Jászai Mari-díjas színművész.
A „versmissziónak” is nevezett eseményen a szakmai tréningek mellett néptáncot is tanultak a jelenlévők, valamint érdekes
kirándulásokon, koncerteken vettek részt.
Az idén 22. alkalommal rendezték meg a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábort, ahova pályázat
írásával és ajánlólevéllel lehet bekerülni. Vajdaságból évente húsz diáknak adatik meg a lehetőség, ezúttal a
„kiválasztottak” között volt a csókai Marx Éva is. A tíznapos
tábor három fő helyszínen, Pécsen, Miskolcon és Budapesten
zajlott. A résztvevők minden reggel útnak indultak és megtekintették a környék történelmi és kulturális értékeit, este különféle
előadásokkal gyarapították ismereteiket.
Szabó Regina, a Kék cinkék irodalmi csoport tagja a nyári
szünidő egy részét arra fordította, hogy kedvenc időtöltésének, a
színjátszásnak és a versmondásnak hódoljon. Zentán részese volt
a VIII. MAdT-nak, vagyis a Vajdasági Magyar Amatőr és Diákszínjátszók Táborának, majd augusztusban a kishegyesi Kátai-tanyára utazott, ahol a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete
XXVII. alkalommal szervezte meg hagyományos, egyhetes tehetséggondozó műhelyét, a Szép Szó Tábort.
Tóth Lívia

2015. szeptember
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Balatonon a Sulifeszt legjobbjai

Az idén is Zánkára utaztak a Sulifeszt díjazottjai egy
tartalmas kirándulásra. Csókáról Losonc Inez, a Tükrök című színdarab szólóénekese, és Bicskei Armand
színészi alakításáért jutalomként utazhattak a Balaton
melletti üdülőbe. A fürdőzés mellett gazdag programmal készültek a szervezők. Ellátogattak a kalandparkba
és a bobpályára is, valamint Ki mit tudon vettek részt,
és mint határontúli résztvevők egy közös bemutatkozásra is sor került. Az ötnapos programban egy budapesti látogatás is helyet kapott, ahol a Budai Várban
majd pedig a Magyarság Házában tettek látogatást. A
színésznövendékek szívesen emlékeznek vissza erre a
jutalomkirándulásra, hiszen feledhetetlen élményekkel
lettek gazdagabbak.
H.N.

Нови делови ношње
у КУД-у „Др Тихомир Остојић“

Културно-уметничко друштво „Др Тихомир Остојић“ из Остојићева у оквиру пројекта „Куповина, дорада и израда ношње“
обогатило је свој фундус за 13 комплета женских делова ношњи, тачније тканим прегачама и јелецима. Средства за реализацију пројекта обезбеђена су путем конкурса Општине Чока.

Како је председница КУД-а „Др Тихомир Остојић“ Драгана
Ђукић објаснила, делови ношње прате кореографију Игре из
Бачке, а намењене су и за децу и за старије чланове. – Кореографија, коју смо спремали била је комплетно реализована
тек након куповине делова ношњи. Поред тога, с обзиром на
то да су прегаче ткане, деца су се
упознала и са старим занатима,
који су карактеристични за наше
крајеве. Захваљујући Општини
A tiszaszentmiklósi
Чока наша деца сада могу још
Dr.
Tihomir Ostojić ME
више да науче, – рекла је предa Népviseletek vásárláседница КУД-а.
Чланови КУД-а премијерно су sa, átalakítása és készíобукли нове делове ношње на tése elnevezésű projekt
концерту у Молу, који је организо- keretében 13 komplett
вала Завичајна фондација „Сте- női népviselet-kiegészítő
ван Сремац“. Концерт је одржан ruhadarabot (kötényeket
27. августа на летњој бини на és mellényeket) szerzett
обали реке Тисе, где се средња be. Ezeket a bácskai tánгрупа КУД-а представила Игра- cok bemutatásakor viseма из Лесковца, старија Играма lik a fiatalabb és idősebb
из Бачке, женска певачка група
táncosok is. A projekt
сплетом песама из Баната, а соmegvalósítását Csóka
листкиња млађе групе Нађа Поздан руском песмом Рабињушка. község önkormányzata
Д. Грбин támogatta.

Komoly játék

Talán ezekkel a szavakkal lehetne legjobban jellemezni
Tamási Áron Vitéz lélek című drámáját
Hódegyházán, a Szent Erzsébet parókián a budapesti Ward
Mária Gimnázium amatőr színjátszó társulata lépett fel. Igen
nagy fába vágták fejszéjüket, mert az előbb említett három
felvonásos művet mutatták be, talán egy kis üzenetet is átadván a megjelenteknek. Vendégszerepeltek Zentán, Padén,
Tiszaszentmiklóson… is. Mint megtudtam tőlük, a fellépések
előtt sokat izgulnak, de minél többször adják elő, annál kevésbé
lámpalázasak. Talán az első vajdasági fellépésen izgultak a legjobban, árulta el az egyik fellépő.
A fellépések száma növekszik, és ők kevésbé feszültek, mert
látják, hogy színjátékuk elnyeri a nézőközönség tetszését, ezáltal
felbátorodnak, és mind nagyobb lelkesedéssel adják elő.

Új kötények
és mellények

Inez és Armand a Sulifeszt gáláján
Инез и Арманд на свечаности

Наградно путовање на Балатон

Ове године су награђени на Школском фестивалу
(Sulifeszt) опет били на излету у граду Занка у Мађарској. Инез Лошонц и Арманд Бичкеи из Чоке су у склопу наградног путовања боравили у одмаралишту крај
Балатона. Поред купања, организатори су припремили садржајан програм за госте. У оквиру петодневног
боравка посетили су и Будимпешту. Путовање ће им
сигурно остати у лепом сећању.
Х.Н.

A Százszorszépek
nyárvégi programjai

Augusztus 21-én tanulmányi kirándulásra utaztak
a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület kézimunkázói közül néhányan Budapestre a Vajdasági
Kézimunkakedvelők Szövetségének szervezésében.
Idén huszonkilencedik alkalommal költözött a Budai
Várba a magyarországi mesterek és kézművesek színejava. A Mesterségek ünnepének forgatagában nem csak
kiállítások várták a látogatókat, hanem különböző régi
kézműves szakmákkal is testközelből ismerkedhettek
meg. A majdnem három évtized alatt sem változott a
rendezvény fő célja,
mégpedig hogy jobban
megismerhessük a még
élő, ám ritka kézműves
hagyományokat, amelyek mögött a régmúlt
emberének találékonyАктивности
sága, ízlése és kitartása
is érződik. A tartalmas
секције
kirándulás után fárad„Százszorszép“
tan, de élményekkel telза крај лета
Неколико
чланица ve tértek haza. Auguszсекције ѕа ручне радове tus utolsó hétvégéjén a
МКУД-а „Мора Ференц“ Kátai tanyára utaztak
отпутовало је 21.августа az asszonyok kézműves
у Будимпешту у органи- táborba új technikákat
зацији Савеза љубитеља elsajátítani illetve taníручних радова Војводиtani. Gyöngyfakészítést
не. Ове године је по 29.
пут организована изло- és szalvétatechnikát taжба у Будимском дворцу. nítottak a többi résztveПоследњег викенда у vőnek. Azt pedig hogy
августу чланице су отпу- mi mindent sajátítottak
товале на Катаи салаш на el a három nap alatt,
камп ручних радова. Обуalkalmunk lesz itthon is
чавале су остале учеснице у изради дрвених пер- megtanulni, valamelyik
ли и декупажу и усвајале soron következő műhelymunkán.
нове технике.
H.N.

5. Gyermekfolklór-fesztivál
Tiszaszentmiklóson

Október 10-én 18 órai kezdettel rendezik meg a
tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthonban a hagyományos
gyermekfolklór-fesztivált. Ezen a rendezvényen Szerbia 15 művelődési egyesületének mintegy 250 általános iskolás korú tagja lép fel. A fesztivál célja, hogy a
fiatalok megismerjék, ápolják és őrizzék a néphagyományokat.
A rendezvény védnökei a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság, a Csóka MOK és
tiszaszentmiklósi helyi közösség.
D. Grbin

КУД „Др Тихомир Остојић“
на „Балкан фолк фесту“

Чланови Културно-уметничког друштва „Др Тихомир
Остојић“ из Остојићева другу годину заредом учествовали су
на „Балкан фолк фесту“, који се традиционално одржава у
Златним Пјасцима у Бугарској.

Gyönyörű népviseletben egy jól begyakorolt, előkészített drámát mutattak be, így ajándékozták meg előadásukkal a nézőközönséget. Nagyon sokan megnézték, és szinte átélték a fellépést. Озбиљна игра
A parókia megtelt, és mindenki Озбиљна игра, можда
kíváncsi tekintettel figyelte őket. тако можемо окарактерисати драму „Витешка
Az utolsó felvonást nagy, viharos душа“ Арона Тамашија,
taps kísérte. Elnyerték a hódegy- у извођењу аматерског
házi kicsik és nagyok szívét.
глумачког удружења из
A Kodály Zoltán Művelődési Будимпеште, из ГимнаEgyesület ezt a gyönyörű estét зије „Ward Mária“, које
a színészeknek egy vacsorával је наступило у Јазову.
köszönte meg. Megígérték, hogy Представа је награђена
великим аплаузом, освоmáskor is ellátogatnak felénk.
Urbán Csilla јивши срца публике.

Budapestiek vendégszereplése
Tiszaszentmiklóson

A budapesti Ward Mária Gimnázium színjátszó csoportjának
vendégjátéka volt látható augusztus végén Tiszaszentmiklóson
a Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör szervezésében. Tamási
Áron: Vitéz lélek című művét dolgozták fel a diákok, amelyet
Tiszaszentmiklóson közel száz fős nézőközönség tekinthetett
meg a helybeli Ifjúsági Otthon termében. A lelkes közönség
vastapssal jutalmazta a vendégszínészeket, akik az előadás végén dallal köszönték meg a helybeliek fogadtatását. A színtársulat Zentán, Hódegyházán, Padén is szerepelt a háromfelvonásos
komoly játékkal, de a Tiszaszentmiklósi Magyar Kultúregyesület otthonában voltak elszállásolva négy napon keresztül.
Dienes Brigitta

Magyar Napokon Kolozsváron

Током седмодневног боравка у Бугарској почетком августа
2015. године, КУД „Др Тихомир Остојић“ имао је два наступа
са по две тачке. Солисткиња млађе фолклорне групе Нађа
Поздан певала је руску традиционалну песму Рабињушка,
затим у мешовитом саставу средње и најстарије групе приказана је кореографија Шумадија са песмом „Песмом са опленца кликну вила“ у извођењу Нађе Поздан, Јелене Томашев и
Иване Шипош, као и приказ додолског обичаја.
Председница КУД-а „Др Тихомир Остојић“ Драгана Ђукић
рекла је да су почаствовани што су учествовали на Фестивалу који окупља велики број друштава из разних крајева. –
Током наступа смо поносно носили заставу своје земље, име
нашег културно-уметничког друштва и места одакле долазимо. Драго ми је што смо могли да прикажемо традицију нашег
места и културу понашања, – рекла је председница КУД-а.
„Балкан фолк фест“ окупља културно-уметничка друштва
са Балкана и шире. Ове године трајао је од 10.6. до 5.9.2015.
године и током свог трајања, сваке вечери ревијалним наступима гостију привлачи велику пажњу посетилаца.
Д. Грбин

A Dr. Tihomir Ostojić ME részt vett
a Balkán Folklór Fesztiválon

A tiszaszentmiklósi Dr. Tihomomir Ostojić ME már második
alkalommal vett részt a Bulgáriában megrendezett Balkán Folklór
Fesztiválon. Az egyesületet a legfiatalabb és a középső csoport
képviselte sikeresen. Ezen a rendezvényen a Balkán-félsziget
országainak művelődési egyesületei találkoznak évről évre.

A Pannónia férfikórus és az Orpheusz Egyesület
tamburazenekara 2015. augusztus 22-én Kolozsvárra
utazott vendégszerepelni. Az idén hatodik alkalommal
megtartott Magyar Napok elnevezésű rendezvénysorozaton
vettek részt. A kétnapos ottartózkodás során több helyszínen
is felléptek: pl. a szabdtéri színpadon és a református
templomban is nagyszámú közönség előtt.
H.N.

Мађарски дани у Коложвару

Тамбурашки оркестар „Orpheus“ и мушки хор „Панонија“ су
22. августа гостовали у Коложвару, где су наступали на овогодишњој шестој по реду манифестацији под називом Мађарски дани. Током дводневног боравка имали су низ наступа
пред многобројном публиком, међу којима је наступ на отвореној позорници и наступ у реформистичкој цркви.
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Második Kacajtábor Tiszaszentmiklóson

Augusztus derekán újra teret hódított a baba-mama program
Tiszaszentmiklóson a Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör szervezésében. A tikkasztó hőség sem riasztotta vissza az ide vágyó anyukákat és
gyerekeket. A délutáni műsort Mészáros Enikő, moholi óvónő-bábozó
bábelőadása nyitotta A kutya és a macska barátsága című darabbal. A jelenlevő gyerekek végig aktívan követték a mese vezérfonalát, és aktívan
részt is vettek benne, majd a végén közelebbről is megismerkedhettek az
Enikő keze nyomát dicsérő bábukkal. Mint minden meséje végén, most is
kis színezni valót ajándékozott az előadónő Bodri kutyusról. Kis szünet
után kézműveskedésre volt lehetőség, Csizmadia Benittával rongylabdákat lehetett készíteni, körmöcskével karcsatokat alkotni. Oláj Ibolya tanítónő arcfestéssel varázsolta el a gyermekeket. A kolleganő saját kezűleg
készített tolltartóit és táskáit is meg lehetett tekinteni, esetleg megvásárolni. Kötélhúzásra is sor került a kézművesek által ott hagyott kötéllel.

Други Камп смеха
у Остојићеву

Средином августа је у Остојићеву опет одржано дружење
за децу и маме у организацији Мађарског културног круга.
Дружење је почело луткарском
представом у извођењу васпитачице Енике Месарош. Након
представе је уследила израда
наруквица и крпених лопти са
Бенитом Чизмадиа, док је Ибоја Олај цртала деци по лицу.
Надвлачили су конопац, учили
плесне покрете...

Porban való játék is aktuális lett.
Habram Éva óvónő az ördög- és a
kecsketánc lépéseit ismertette az érdeklődőkkel, és táncra is perdültek
az anyukák a csemetéjükkel, de volt
aki csak úgy beállt a körbe. Közben
tábortűzhöz csalogatott mindenkit
az illat, kolbászt és kukoricát süthettek a tábor résztvevői Dienes
Zoltán és Kiss Ferenc közreműködésével. Közben mélyültek a baráti
szálak és alkalom adódott a kötetlen
beszélgetésekre, a kultúrház megtekintésére.
Csizmadia Berák Benitta

Вредне руке волонтера

Заједничким снагама ЈП Дирекције за изградњу општине
Чока и волонтера офарбане
су декоративне бетонске кугле,
канте за отпатке и жардињере
у центру Чоке у среду 5.8. и
четвртак 6.8.2015.године. Акција фарбања дрвених делова
дечијих справа за игру у дворишту вртића „Радост” у Чоки
и Падеју реализована је 24.7. и
27.8.2015. године.
– На дан акције волонтерима
су подељена задужења, свака
група је фарбала свој део фарбом за бетон. Наши волонтери су имали сву слободу да изразе своје
креативне идеје. Док су вредне руке волонтера фарбале, пролазници
су са одушевљењем хвалили акцију. Захваљујемо се ЈП Дирекцији,
која нам је обезбедила неопходан материјал за рад, као и увек веома
смо задовољни сарадњом, – рекао је координатор Владимир.
Да ова активност није била једина у августу месецу сведоче и свеже
офарбане справе за играње у вртићима у Чоки и Падеју. Материјал за
фарбање обезбедила је ПУ „Радост“ Чока. На овај начин остварена
је још једна успешна сарадња између две институције. У акцији је
учествовало петнаест волонтера, координатор, као и две васпитачице.
Д. Тењовић

Координатор Волонтерског центра Чока учествовао
на Националном тренингу за организаторе Живих библиотека
у Сремским Карловцима

Тренинг је имао за циљ да развије
стандарде квалитета у методологији
организовања Живих библиотека,
као и да обучи будуће организаторе
за квалитетно спровођење Живих
библиотека уз поштовање принципа
и вредности које стоје иза овог пројекта: људских права, различитости
и интеркултуралног дијалога.
Током прва два дана тренинга
тим искусних тренера, уз искуство
организатора Живих библиотека
водио је процес учења, а сами учесници и учеснице тренинга из разних
градова широм Србије, 12. августа,
на Међународни дан младих организовали су „Живу библиотеку“.
Иначе, „Жива библиотека“ је један
од инструмената борбе против предрасуда и дискриминације.
A csókai Önkéntes Központ koordinátora részt vett Karlócán Функционише баш као и
права библиотека, где чиaz Élő könyvtárak szervezőinek képzésén
таоци долазе да „изнајме
Augusztus 10-étől 13-áig terjedő igazi könyvtár, ahol az olvasók olvasásra на читање књигу”. Књиге
időszakban Karlócán a Radulovački kölcsönzik ki a könyveket. Az Élő у „Живој библиотеци“ су
Ökológiai Központban tartották meg a könyvtárakban a könyvek személyek особе, представници група
szerbiai Élő könyvtárak szervezőinek vagy csoportok képviselői, akik које су често мета предраnemzeti képzését, melyen a csókai többször az előítéletek és sztereotípiák суда и стереотипа и жртве
Önkéntes
Központ
koordinátora, célpontjai és a diszkrimináció áldozatai. дискриминације. Током суVladimir Števanov is részt vett. A találkozók folyamán a könyveknek срета и књиге и читаоци
Az Élő könyvtár az előítéletek és és az olvasóknak is alkalmuk nyílik имају прилику да започну
a diszkrimináció elleni harc egyik megkezdeni a beszélgetést, kérdéseket дијалог, постављају питања и уче једни од других.
eszköze. Ugyanúgy működik, mint egy feltenni és egymástól tanulni.
Ардала Т.

У периоду од 10 до 13. августа
2015. године у Еколошком центру
„Радуловачки” у Сремским Карловцима одржан је Национални тренинг за организаторе Живих библиотека у Србији, на коме је учешће
узео и координатор Волонтерског
центра у Чоки Владимир Штеванов.
Тренинг, у оквиру пројекта Савета
Европе „Не цени књигу према корицама – Жива библиотека у Србији”,
а који је реализовала група „Хајде
да ...” уз финансијску помоћ Канцеларије за људска и мањинска права
и у партнерству са Канцеларијом
Савета Европе у Београду и Повереником за заштиту равноправности, отворила је Повереница за
заштиту равноправности Бранкица
Јанковић.

Међународни дан младих

Волонтери Волонтерског центра су
дружењем, спортским активностима и
купањем на плажи у Санаду 14. августа
обележили Међународни дан младих и
најавили сајам спорта.
Волонтери су се окупили у 15:30 часова испред Волонтерског центра у Чоки и
бициклима упутили у Санад на плажу. По
доласку на плажу освежили су се и поделили у екипе за одбојку на песку, да би им
се након одређеног времена придружили и
остали посетиоци плаже, па се формирала
мушка и женска екипа. Ведар дух, позитивна енергија
и младост завладали су тиском плажом у Санаду све
до вечерњих часова.
На овај начин волонтери су вожњом бицикла,
спортским и рекреативним активностима промовисали здрав начин живота и спортски дух, као до-

бар пример омладини у нашој локалној заједници.
Такође, склопљена су нова пријатељства и познанства, а с обзиром да се у септембру месецу
припрема сајам спорта „Ја волонтирам, а ти?“ у
организацији центра, ово је била идеална прилика да се најави исти.
Д. Тењовић

Летње активности деце и младих из Дневног боравка
за децу и младе са сметњама у развоју

сластичарнице jе позвао сву децу из Дневног боравка
да поново дођу и да ће их тада частити сладоледом.
На опште одушевљење деце, обећање je испунио
већ следећег петка, кaда су му деца на поклон oднела своје цртеже и заједничку слику.
Да ово није била једина активност потврђује и координаторка
Дневног боравка Тихана Млађеновић: „Вреле jулске дане смо oдлучили да расхладимо oдласком на
базен „Адице” у Aди, 17.јула. Деца
су том приликом уживала и у купању и у парку који oкружује базен.
Иако већина деце не зна да плива,
користили су базене у складу са
својим потребама и у њима радили
вежбе, учили да пливају или су се
напросто расхлађивали. Боравак у води
A fogyatékkal élő gyerekek és
је као што је опште познато веома кориfiatalok Napközi Otthonának
стан за развој целокупне мускулатуре, те
се трудимо да када год је то могуће децу
nyári aktivitásai
одведемо на неки од базена који су нам
Júliusban a gyerekek és fiatalok, valamint a Napközi у околини.“
Otthon dolgozói több aktivitást folytattak. Szociális járПред сам летњи распуст, који у Дневtasságuk, önállósodásuk és a mindennapi tevékenység- ном боравку траје цео август, на крају
hez szükséges képességeik fejlesztése céljából július јула jе уследило дружење са децом из
3-án ellátogattak a zentai piacra, ahol a zöldségekkel és Удружења „Рука у руци”. Дружење се одa gyümölcsökkel ismerkedtek, majd ruhásüzletben pró- играло на jeдном салашу у околини Сенbálták kiválasztani a megfelelő ruhákat. A kirándulás те. Деца су уживала у природи, играла
различите игре које су им припремили
végén a Mokka cukrászdában frissültek fel, melynek васпитачи и дружила се са коњима. Зa то
tulajdonosa újbóli látogatásra invitálta őket, és ekkor време родитељи и запослени у Дневном
az összes gyereket fagyival ajándékozta meg. Ők ezt боравку су размењивали своја искуства
rajzaikkal és közös fényképpel köszönték meg. Július са родитељима и oсобљем удружења.
17-én az adai medencében élvezték a fürdés és a kör- На салашу су сви присутни били срдачnyező park szépségeit. Habár a gyerekek egy része nem но угошћени и почашћени пасуљем који
tud úszni, a medencékben szorgalmasan végezték az je припреман заједничким средствима и
előlátott gyakorlatokat, vagy csak egyszerűen hűsöltek. снагама. На тај начин и деца и запослени
у Дневном боравку отишли су на мали,
Ismeretes, hogy a víz jót tesz a test izomzatának, ezért али заслужени одмор до септембра меa gyerekeket, amikor csak lehetséges, elvisszük a kör- сеца, када настављају редовно са предnyező medencékbe.
D. Tenjović виђеним активностима.
Д. Тењовић

Mесец jул je био пун различитих активности зa децу
и младе, као и запослене у Дневном боравку. У циљу
развијања социјалних вештина, oсамостаљивања и
развоја вештина потребних зa свакодневно функционисање, oрганизован je мали излет у Сенту 3. јула,
где су деца обишла пијацу, на
којој су препознавала воће
и поврће. Затим су била и у
продавници гардеробе где су
помно разгледала и бирала
одећу кoја би им одговарала. Крај излета су засладили
сладоледом и лимунадом у
посластичарници „Мока“, где
су деца срдачно дочекана од
стране особља. Власник по-

Padén maradt a vándorserleg
Augusztus első hétvégéjén hatodik
alkalommal rendeztek falunapot Hódegyházán.
A vasárnap délelőtti halászléfőző verseny idén
is igen népszerűnek bizonyult. A versenyen
nem csupán a bográcsok alatti gázlángok
melegítették a levegőt, hanem a közel negyven
fokos hőség is próbára tette a jelenlévőket és a
szakácsokat egyaránt. A verseny tétje a legjobb
halászlé főzőjének járó cím és a vándorserlegek
elnyerése. A tavalyi évhez hasonlóan idén is
a padéi Innovációs Központ színeiben induló Szabácsi Sándor és népes csapata
vihette haza a vándorserleget. És hogy mi a győztes étek titka?
– Elsősorban az, hogy a hagyományos tiszai halászlé készítése mesterséges
ételízesítő hozzáadása nélkül készül. Nélkülözhetetlen a friss ponty, a kitűnő
fűszerpaprika és a főzés maga, hogy megfelelő ideig, erős tűzön történjék. Ez a jó
halászlé készítésének néhány titka. Végül egy jó tanács: elengedhetetlen a hideg
vörösbor, nehogy a hal kiszáradjon – tette még hozzá Sanyi bácsi, a csapat kapitánya.
A képen Szabácsi Sándor és neje Rózsa, Diego és Angelina unokájukkal.
H.N.

2015. szeptember

У Санаду поново испраћај у војску

Старије и средње генерације засигурно памте гламурозне испраћаје младих војника у армију, као и све
детаље који су пратили исте. Таквих испраћаја у нашој земљи нема
од кад је Влада Србије укинула војну обавезу 1. јануара 2011. године.
Ипак, у Санаду се ових дана поново, после дугог низа година, десио
испраћај војника.
Наиме, Влада Србије је након
укидања редовног служења војног
рока посебном уредбом одобрила
тзв. добровољно служење војног
рока под оружјем. Од тад, па до данашњих дана расте број заинтересованих младих људи и девојака за
служење војске. Основна обука се
врши у три наставна центра, а само
служење траје три месеца.
За нас је занимљива чињеница
да се, упркос томе што из
ових крајева до сад није
било много пријављених,
ове године ипак пријавио
један кандидат из Санада.
За сад један и једини. Први
након паузе од пет година.
Млади дипломирани техничар друмског саобраћаја, Стефан Татић, одлучио
је да крене путем својих
предака и да на занимљив
начин послужи овом друштву и држави. Након испуњења одређених услова, као и
лекарских прегледа и тестова, он је
успео да уђе у ужи избор од шест
стотина кандидата и тако постане
регрут Војске Србије. Позван је на
одслужење у септембарском року, а
упућен у центар за обуку у касарни
„Аеродром“ у Сомбору. Сврстан је у
род Војске артиљеријско-ракетних
јединица за противваздухопловна
дејства.
Стефан на занимљив и на, за младог човека изненађујућ начин размишља и објашњава овакву одлуку.
– Пре свега желео сам да на
било који начин послужим овом народу, овој земљи Србији и наравно
Богу. Нисам ни размишљао о друга-
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чоканска хроника — csókai krónika
чијем решењу, јер за мене је од малена војска била у првом плану. Мој
отац, а и стриц, били су запослени
као професионални војници. То је
некако традиција код нас. Са друге
стране мислим да ћу овим не само
проћи основну обуку и ојачати тело
и дух, већ постати и бољи човек,
као и вреднији члан овога друштва,
мога народа.
Након испраћаја и дружења пријатеља у дому Татића, у недељу,
30.септембра, два дана пре поласка у Војску, Стефану је приређен
и молитвени испраћај. У храму Вазнесења Господњег у Санаду, након одслужене Литургије, надлежни
свештеник, о. Дејан Бојанић, прочитао је младом војнику молитву пред
одлазак у Војску, благословио га и
упутио речи поуке. Овакав обичај
био је жив у нашем народу
до избијања Другог светског рата. Сваки војник је
одлазио прво у цркву на
благослов и молитву, па
је тек тада кретао на пут у
касарну и служење војног
рока. Овим је и овај обичај
обновљен, а Стефан је и
по томе први у селу након
дуготрајне паузе.
Радост и задовољство
нису скривали родитељи,
Гордан-Гоца и Дара, као и
брат Марко и остала родбина, пријатељи и Стефанови другови. Радост због овог несвакидашњег догађаја и овакве помало чудне и храбре одлуке није скривало ни село.
Сви су у Санаду сада поносни што
је Стефан дете нашег села и што
је овим чином на најлепши начин
показао да нису најважнији луксуз,
комфор и топлина дома, већ да се
може и мора чврсто и храбро корачати кроз живот и суочавати са изазовима овога света. Нека Стефанов
пример буде и нама за наук, а њему
желимо да у миру и здрављу одслужи Војску, те оствари своје снове.
Душко Јанчић

Успешне девојчице у посебном сектору

Одлуком
Скупштине
Дечије лиге у спортском
риболову, од ове године се
девојчице такмиче у посебном сектору против својих
вршњакиња из 11 места у
Војводини. УСР „Тиса 130“
Санад је у овоме видела
шансу, јер су скоро трећина уписане деце у овом
удружењу девојчице, које
су поред тога и веома дисциплиноване и максимално концентрисане на
такмичењима. Све ово је
уродило плодом на последњем такмичењу које се одржало на преводници
у Бечеју, где је УСР „Тиса 130“ из Санада наступила са деветоро деце од
тога шест девојчица, па је Љиљана Михаљев из Санада са уловом од 1380
грама однела друго место у веома јакој конкуренцији девојчица, нарочито
добро опремљених и обучених такмичарки из Сајана, Суботице и Аде.
Поред Љиљане наступиле су и Милица Милошев, Рада Стојановић,
Николина Димитров, а први пут Милица Телечки и Јована Лукић, док су
у мушкој млађој екипи учествовали Лука Илијашев, Ивица Чонка и Петар
Васин, који су били изузетно добри, али конкуренција је учинила своје.
Од укупно освојене три медаље у досадашњим такмичењима, две су
освојиле девојчице, али да се не би занемарили мушки такмичари, у преостала два кола наступаће дечаци и то старије групе од 5 до 8. разреда, од
којих се такође очекује успех, иако је ова категорија по питању конкуренције на изразито високом нивоу и може да парира у пуно јачим и масовнијим
лигама код нас.
Д.С.

Еколози „окречили“ језеро

Чланови Еколошког удружења Чока организовали су акцију „кречења“
воде у језеру Јамурина у Чоки.
– Као и сваког лета у више наврата бацамо хидратантни креч у језеро, како
бисмо спречили неконтролисани развој алги и других макрофита које могу из
воде потрошити већу количину кисеоника, на уштрб аутохтоних риба и барске
корњаче, чије је језеро заштићено подручје, – каже
Роберт Цара из чоканског еколошког удружења.
Он каже да је на површини од једног хектара, колико износи водена површина језера, у првој акцији расуто 200 килограма креча, а акција ће се поновити за
десетак дана, у зависности од временских прилика.
– Сведоци смо да је због високе температуре
воде, бујања и труљења биљака у њој, којом приликом се смањује проценат кисеоника у води, на
многим местима дошло до такозваног „превртања“
воде, што доводи до помора рибе. Блажи облик је
забележен и на језеру Јамурина, па смо организовали ову акцију „кречења“ која је ефикасна за спречавање превртања воде и помора рибе, – рекао је
еколог Роберт Цара.
Н. Колунџија

Пројекат
„Азил – право, а не освета“

Пројекат „Азил – право, не осуда“ реализује
на подручју Севернобанатског округа Удружење „Космо“ из Суботице уз подршку Комесаријата за избеглице и миграције Србије и Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Пројекат
обухвата израду и емитовање осам радијских
емисија на подручју Севернобанатског округа
(на радију „Макс“ Чока); израду једне телевизијске емисије о животу азиланата у Србији;
анкетирање и израду студије о односу нашег
друштва према азилантима; израду брошуре
о азилу, азилантима, правима, предрасудама
и толеранцији; промоцију пројекта и његових
резултата.
Наташа Марић, председница Удружења „Космо” и координатор пројекта о тим активностима истиче:
– Проблем на чије решење се настоји утицати овим пројектом јесте
постојање страха и неприхватања
азиланата, посебно на подручјима
високог интензитета њихове миграције. Реч је пре свих о пограничним
подручјима као што су Суботица, Кањижа, Сента, Чока и Нови Кнежевац.
Циљ пројекта јесте промена свести и односа јавности према тражиоцима азила. Тај циљ
ће бити постигнут кроз подизање нивоа свести
јавности на подручју поменутих градова о положају и животу тражиоца азила, као и о предрасудама, стереотипима и толеранцији.
Циљне групе су тражиоци азила и повратници по основу Споразума о реадмисији и становници Суботице, Чоке, Новог Кнежевца, Сенте и
Кањиже.
Манда Вуковић

Menedék – de nem bosszú
elnevezésű projektum

A menedék – nem ítélet elnevezésű projektumot az
észak-bánáti körzet területén a szabadkai Cosmo Egyesület valósítja meg a szerbiai Menekültügyi és migrációs
biztosi hivatal és a svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség támogatásával. A projektum felöleli: az
észak-bánáti körzet területén nyolc rádiós adás elkészítését és közvetítését (a csókai Max Rádióban), egy televíziós műsor elkészítését a menekültek életéről Szerbiában, véleménykutatást és tanulmánykészítést társadalmunknak a menekültek iránti viszonyáról, brosúra
készítését a menedékről, a menedékkérőkről, jogaikról,
az előítéletekről és a toleranciáról, a projektumnak és annak eredményeinek bemutatását.
Nataša Marić, a Cosmo Egyesület elnök asszonya és a
projektum koordinátora ezekről az aktivitásokról elmondta:
– A probléma, melynek a megoldására
kívánunk kihatni ezzel a projektummal, a
menekültektől való félelem és az el nem
fogadásuk, különösen azokon a területeken, ahol a migránsok nagy számban
megfordulnak. Elsősorban a határ menti területekről beszélünk, mint amilyen Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta,
Csóka és Törökkanizsa. A projektum célja a nyilvánosságnak a menedékkérők iránti viszonyának és tudatának
megváltoztatása. Ezt a célt az említett városok lakossága
tudatszintjének emelésén keresztül tudjuk elérni, a menekültek helyzetének és életének ecsetelésével, valamint
az előítéletek, sztereotípiák elmondásával. Célcsoportok
a menedékkérők, a visszatoloncolásról szóló megegyezés alapján visszatérők, valamint Szabadka, Csóka, Törökkanizsa, Zenta és Magyarkanizsa lakossága.

Torontáli Antal emléktorna Egyházaskéren

Egyházaskéren a kispályás futballnak több évtize- helyi közösség elnöke köszöntötte elsőként a csapades hagyománya van, ahol a falubeliek és a faluból tokat, majd Kormányos László, a Csóka Művelődési
elszármazottak a környező településekről érkező ven- és Oktatási központ igazgatója, valamint Gligor Péter,
a néhai Torontáli Antal jó barátja. A mérkőzések párdégekkel együtt adóznak a sport örömeinek.
Ezen a vasárnapon megmozdult a falu apraja-nagy- huzamosan két pályán folytak, így a szurkolóknak
ja. Szükség is volt a sok segítő kézre, hiszen 9 futball- nagyon résen kellett lenniük, nehogy lemaradjanak
csapat versengett az egyházaskéri
egy-egy látványos gólról vagy
helyi közösség által szervezett
akcióról. Mialatt a futballisták a
emléktorna legjobbjának járó
pályán a rekkenő hőségben vercímért. A helybeli sportolók melsengtek, a helyi közösség épülete
lett érkeztek csapatok Feketetókörül a falu fiataljai csoportokba
ról, Csókáról, Oroszlámosról,
rendeződve segédkeztek a munMajdánról, Rábéról, Zentáról és
kákban. Az udvarban a GyöngyPodlokányról is a helyi csapatok
virág Nőegylet asszonyai főzték
mellett. Az egynapos, hagyomábele szívüket-lelküket a rotyogó
nyos tornát az egyházaskéri szübablevesbe. A harmadik helyeletésű profi ökölvívó és hobbi futzett az oroszlámosi Slavija csaballista emlékének adózva szerpat, második a Csóka csapata
vezik meg évről évre, ahogyan
lett, míg a torna legjobbja ezúttal
az a megnyitón is elhangzott.
a feketetói Paori csapat lett.
A nyertes csapat
H.N.
Nikolić Csilla, az egyházaskéri

Почела нова сезона у ПФЛ Суботица за ФК „Слогу“

У новој 2015/2016. сезони „Слога“ је до сада забележила две победе, једну нерешену утакмицу и
један пораз. После одрађених припрема и много
одиграних утакмица, такмичарску сезону отворила
је утакмица са екипом „Пролетер“ из Његошева
16. августа. Остојићевчани су били бољи од пријатељског клуба на домаћем терену резултатом
3:0. Другу утакмицу одиграли
су 22. августа против „Јадрана“ у Фекетићу. Повратници у
нижи ранг такмичења ипак су
показали бољу игру од остојићевчанских фудбалера, те
је коначан резултат на овој
утакмици био 4:1 у корист
домаће екипе из Фекетића.
У трећој утакмици, одиграној 30. августа, опет на свом
терену, „Слога“ је победила
„Торњош“ 5:3. Први реми ове
сезоне Остојићево је забелеПрви тим ФК „Слоге“ у новој сезони
жило у Малом Иђошу гостујући екипи „Еђшег“. Резултат на
овој утакмици био је 1:1. Следеће
A Csóka Környezetvédő Egyesület tagjai megszervezték a утакмице „Слога“ ће играти против
„Његоша“ из Ловћенца у гостима
Nagygödör vizének meszezését.
– Minden nyáron pormeszet szórunk a tóba, hogy megakadá- 12. септембра и 20. септембра проlyozzuk az algák és egyéb makrofiták túlburjánzását. Ezek lecsök- тив „Паноније ИМ Тополе“ из Паноније на домаћем терену.
kentik a víz oxigéntartalmát, ezzel veszélybe sodorják az itt élő
У нову сезону „Слога“ је ушла
őshonos halakat és mocsári teknősöket – са новим тренером Робертом Маmondta Cára Róbert, az egyesület tagja.
током из Сенте, а у клуб су такође
Az első akció során 200 kg meszet стигли и нови играчи Марко Илић,
szórtak az egy hektárnyi területű tóba, Дамир Чавић, Атила Рудич, Кристијан Фекете, Чонгор Рафаи, Маezt tíz nap múlva megismétlik.
– A magas hőmérséklet következté- рио Хорват Катаи, Војислав Димић,
ben felgyorsul a vízi növények bomlá- Золтан Ђере, Жељко Ђуза, Марко
sa, ez elvonja az oxigént, aminek kö- Булајић, Петар Миланов и Чонгор
vetkeztében a víz „felfordul”, ez pedig Колић. Ове године за „Слогу“ неће
наступати Иван Бошњаков, Дарјан
halpusztulást okoz. Ennek első jeleit Симић, Никола Савић, Александар
észleltük a Nagygödrön, ezért szervez- Келеува, Огњен Јолић, Алексанtük meg a tó „meszelését” – indokolta дар Давидов,Тамаш Котхенц и Ото
az akciót Cára Róbert.
N. Kolundžija Ваштаг.
И. Кертес

„Слогини“ фудбалери ће и ове године наставити такмичење у Подручној фудбалској лиги (ПФЛ)
Суботица, будући да су прошлу такмичарску сезону завршили на високој петој позицији од чак 16
екипа. Они су то место заузели скупивши укупно
49 бодова на табели, 15 мање од првопласиране
екипе „Виноградара“ из Хајдукова.

„Bemeszelték” a Nagygödröt
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чоканска хроника — csókai krónika
Меморијал Сабо Иштван по пети пут

Чокански фестивал стоног тениса представио младе наде из Србије и региона
Сада већ традиционално, стонотениска сезона у Србији почела је у Чоки
Меморијалом Сабо Иштван - чика Пишта. Окупио је најбоље младе стонотенисере из целе државе, као и госте
из иностранства. Меморијал је одржан
по пети пут у знак сећања на оснивача и дугогодишњег тренера клуба Сабо
Иштвана - чика Пишту.
Упркос тешким временским условима, великој врућини, организација турнира је била на високом нивоу те је све
протекло у најбољем реду.
Турнир је угостио и званичнике Стонотениског савеза, Аутономне покрајине
Војводине и Локалне самоуправе. Свечано
га је отворио председник општине Чока Ференц Балаж пригодним говором. Домаћини
и гости турнира су положили цвеће на гробове Иштвана Саба и Илоне Кираљ, оснивача и тренера клуба.
У такмичарском делу је учествовало
105 такмичара из 35 клубова из Србије
и Мађарске. Борбе су биле интересантне
навијачима и љубитељима стоног тени-

Свечано отварање

са који су на делу видели куда се креће
будућност овог спорта у нас. Најбољим
такмичарима су подељене медаље, дипломе и награде организатора турнира, а
као чокански специјалитет су проглашени и најбољи тренери. Ове године у женској конкуренцији као тренер је награђен
Шандор Пољак из Бачког Градишта, а у
мушкој Мирко Гавриловић Пикец из суботичког „Спартака“.
Д.К.

Szabó István Emléktorna ötödször

A csókai asztalitenisz-fesztiválon bemutatkoztak az ifjú tehetségek

Szerbiában az őszi asztalitenisz idény immár hagyományosan a Csókán megrendezésre kerülő Szabó István ‒ Pista bácsi emlékversennyel kezdődik. Idén is hazánk legjobb
fiatal pingpongozói és külföldi vendégek
mérték össze tudásukat ezen a tornán. A verseny megkezdése előtt a csókai klub vezető-

sége és a vendégek megkoszorúzták Szabó
István klubalapító és edző, valamint Király
Ilona játékos és edző sírját. A rendezvényt
megtisztelték jelenlétükkel a Vajdasági Asztalitenisz Szövetség és a helyi önkormányzat
képviselői is. A tornát Csóka község elnöke,
Balázs Ferenc nyitotta meg.

Szabó István edzőre emlékezetünk

Augusztus 29-én Csókán immár ötödik alkalommal tartották meg a Szabó István nevét
viselő nemzetközi serdülő asztalitenisz-emlékversenyt. A torna alkalmából a verseny

szervezői, a Csóka Asztaliteniszklub tagjai és
az önkormányzat képviselői a katolikus temetőben megkoszorúzták Szabó István (1937–
2008) legendás hírű asztalitenisz edző sírját.
Ő volt az, aki Csókán a múlt század
második felében felvirágoztatta a
pingpong sportot, megalapította a
Csóka Asztaliteniszklubot és eredményeivel, a női csapattal és egyéni versenyzőivel egész Jugoszláviában ismertté tette, hírnevet szerzett a csókai klubnak. A tanítványai
országos bajnokságot nyertek, volt
szövetségi kapitány és megbecsült
edző Németországban. Rá emlékeztek az egykori játékosok, sportmunkások, barátai és tisztelői.
Megemlékezés Szabó István sírjánál
Сећање на гробу Сабо Иштвана
GJ

Одржан I Меморијални турнир „Паја Крајчо 2015“

Традиционални турнир „Пријатељи руко- старије и искусније Кикинђанке (12:32). ЖРК
мета“ који је од прошле године преименован „Халас Јожеф“ из Аде заузео је друго место.
у Меморијални турнир „Паја Крајчо“ у сећаНакон завршеног такмичења у пионирње на једног од оснивача и дугогодишњег ској категорији и поделе пехара, диплома и
председника РК „Слоге“ који је преминуо захвалница, одиграна је и ревијална утак2013. године, одигран је у суботу 22. августа мица између ветеранки РК „Слоге“ којом је
на рукометном терену у Остојићеву. Овим обележено и 60 година од оснивања клуба.
турниром такође је обележено и 60 година
Када је завршена ревијална утакмица,
од оснивања клуба давне 1955. године.
председница клуба још једном се захвалиПредседница клуба Мелинда Шеган ла свим бившим играчицама „Слоге“ које
отворила је турнир и поздравила све уче- су на терену или са трибина улепшале
снике и гледаоце, а посебно породицу по- овај турнир и помогле да се очува сећање
којног Паје Крајча која
и даље много доприноси раду овог клуба.
На турниру је учествовало шест пионирских екипа. Такмичење
је овај пут било подељено у две групе по три
екипе, па су се потом
другопласиране екипе
из сваке групе бориле за треће место, док
су се првопласиране
екипе бориле за прво
место. У групи А где
су се такмичиле екипе
ЖРК „Халас Јожеф“ из
Аде, РК „Зицер 2“ из
Рукометашице „Слоге“ из Остојићева и „Зицера“ из Трешњевца
Трешњевца и домаћини РК „Слога“ из Остојићева, прво место у на покојног чика Пају. „Ове године акценат
групи припало је Ађанкама, док су друго ме- смо ставили на такмичење међу пионирсто заузеле Остојићевчанке. У групи Б где ским селекцијама, како би млађе девојчице
су се такмичили ЖРК „Кикинда“ из Кикинде, имале прилику да стекну прва искуства на
РК „Зицер 1“ из Трешњевца и РК „Сента“ из терену, а потом и гледајући утакмицу веСенте, прво место заузеле су Кикинђанке, теранки овог клуба да науче нешто ново и
док је друго место припало Трешњевчанка- још више заволе овај традиционални спорт
ма.
у нашем селу“, поручила је Шеганова.
Она се такође захвалила покровитељиУ борби за треће место и пехар састале
су се екипе „Слога“ и „Зицер 1“. Као побед- ма ове манифестације, Локалној самоунице из овог меча изашле су домаће руко- прави Чока, Културно-образовном центру
меташице, а коначан резултат био је 11:5. За Чока, Месној заједници Остојићево, Кланинајвећи пехар бориле су се рукометашице из ци „Добаи“ из Аде, „Аџа“ бенду и Ненаду и
Кикинде и Аде. Победнице овог меча биле су Милици Остојин.
И. Кертес

Tolerancia és foci Padén

„A foci a világon a legfontosabb nem fontos
dolog” − talán ez is lehetett volna a mottója
annak a focibajnokságnak, amit augusztus
6-án tartottak Padén a tolerancia jegyében.

A padéi Innovációs Központ az idei évben
első alkalommal szervezte meg a kispályás focitornát a Tartományi Oktatási, Jogalkotási,
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti

Сећање на тренера Сабо Иштвана

Меморијални турнир стоног тениса, који
носи име Сабо Иштвана, одржан је по пети
пут 29. августа. Представници Стонотениског
клуба Чока и представници Локалне
самоуправе су поводом турнира положили
венац на гроб Сабо Иштвана (1937–2008),
легендарног стонотениског тренера. Он је тај
који је у Чоки, у другој половини прошлог века,
оживео стони тенис. Основао је Стонотениски

клуб Чока и резултатима са женском екипом
и у појединачној конкуренцији. Био је познат
у целој Југославији и прославио чокански
клуб. Његови ученици су освајали државна
првенства, био је савезни капитен, цењени
тренер у Немачкој. Некадашњи играчи,
спортски радници, пријатељи и поштоваоци
окупили су се у сећање на овог великог
тренера.
Г.Ј.

Толеранција и фудбал у Падеју

Иновациони центар Падеј је по први пут
организовао турнир у малом фудбалу уз подршку
Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине, Месне
заједнице Падеј и КОЦ Чока.

Чокански пецароши за будућност не треба да брину
На КУП-у „Јамурина 2015“ такмичила се 24 најмлађа пецароша

ЧОКА – На традиционалном такмичењу нај– Преостало је да сви
млади такмичари набаве
млађих пецароша „Куп Јамурина 2015“ које је
чуварке за упецану рибу,
организовало Удружење спортских риболоваца
како би она жива и непо„Златица“ из Чоке на језеру Јамурина, ове године било је у знаку 65-годишњице овог, једног
вређена, после мерења
од најстаријих удружења риболоваца у Војводибила пуштена назад у
воду, – објашњава Бозони. - На такмичењу је наступило 24 девојчица и
ки. Пре почетка такмичедечака узраста до 14 година, што је знак да за
ња за све је обезбеђен
будућност не треба да бринемо, – каже председник Такмичарске комисије УСР „Златица“ Роберт
доручак, а на крају свим
Кас. Он додаје
су припале награде у
виду риболовачког прида је за све млаДубинско пецање
бора. Троје најуспешниде риболовце
за одрасле
јих Криштоф Абрахам,
одржана кратка
Такмичили су се и одрашкола пецања, са посебним ак- Беата Шурањи и Немања Сујић за награду су добили медаље и
сли чланови УСР „Златица“
центом на одржавање чистоће штапове за пецање.
Н. Колунџија
у дубинском риболову. У воде и приобаља. Риболоконкуренцији 13 спортских вачки судија Роберт Бозоки
Van utánpótlásuk a csókai sporthorgászoknak
риболоваца, најбољи је био додаје да су најмлађи пеца- Az idén fennállásának 65. évét ünneplő Zlatica Sporthorgász Egyesület megЈанош Сенеш из Сенте, дру- роши добро обучени за бараszervezte a legfiatalabb sporthorgászok számára a Nagygödör 2015 Kupát,
го место припало је Чокани- тање пецаљкама, стављању
ма Роберту Бозoкију и треће мамаца на удице и скидања melyen 24, tizennégy évesnél fiatalabb lány és fiú versenyzett, akik előzőleg
rövid képzésben is részesültek, főleg a víz és a vízpart védelméről tanultak.
Золтану Фехеру.
са удице неповређене рибе.
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Közösségi Titkárság, a padéi helyi közösség valamint a Csóka Művelődési
és Oktatási Központ jóvoltából, ahol
négy csapat mérkőzéseit szurkolhatta
végig a közönség. A „Szállj be Te is”
elnevezésű rendhagyónak is mondható program célja az olyan alapvető értékek erősítése
az emberekben, mint a különböző kultúrák
és nemzetek, az ellenfelek és játékostársak
tisztelete, az egyenlőség és a sportolással
elérhető egészséges életmód népszerűsítése
volt. A mérkőzések nem indultak zökkenőmentesen. A felhőszakadás elmosta a torna
kezdetét, így a rövid idő alatt lehullott rengeteg csapadék miatt kétségesnek látszott,
hogy tudnak-e játszani a csapatok az átázott
pályán. Végül egy óra múlva a közönség
nagy örömére elkezdődtek a várva várt mérkőzések. Jókedvű barátkozás, izgalmas focimeccsek, és immár kellemes időjárás kísérte
a foci hangulatát. A játékosok mindenekelőtt
kifogástalan, sportszerű magatartásukról
tettek tanúbizonyságot, hiszen a csapatok
tét nélküli mérkőzéséket játszhattak a fair
play szabályai szerint. A bajnokság végén a
csapat minden játékosát egy-egy aranyérem
várta. Reméljük, hogy hasonló meccsekre a
közeljövőben is sor kerül majd.
H.N.

ЧОКАНСКА ХРОНИКА
а CSÓKAI KRÓNIKA munkatársai
Драган Комлушан, Данијела Кнежевић, Kertész Izabella,
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Дуња Грбин, Далиборка Тењовић, Pintér Patrícia
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