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чока добија међународни гранични прелаз
Ужурбани радови за отварање границе са Румунијом
Уколико буде све текло по плану, 

када овај број „Чоканске хронике“ 
доспе у руке читалаца, имаћемо већ 
отворен Међународни гранични прелаз 
са Румунијом, Врбица–Валкањ – 

оптимистичка је била изјава председника 
општине Чока Ференца Балажа, дата у 
уторак 4. новембра, када је у склопу својих 
дневних активности, посетио велико 
радилиште на изградњи новог граничног 
прелаза. Радови на овом некадашњем 
међудржавном прелазу, затвореном пре 
десет година, када је Румунија постала 
чланица Европске уније, интензивирани 
су последње три недеље, пошто су се 
Владе Србије и Румуније споразумеле 
да се истовремено отворе три гранична 
прелаза, Јаша Томић–Фењ, Наково–
Лунга и Врбица–Валкањ, јер ова 
земља ускоро очекује имплементацију 
Шенгенског споразума. 

– Ради се на постављању инфрaструк-
туре и изградњи контролних пунктова 
који ће бити на нашој страни граничног 
прелаза. Мимо тог дела овде се изводе 
радови на телекомуникационом систему, 
електрификација и обнавља се бивши 
објекат царинарнице који се користио на 
бившем граничном прелазу, а функцију 
ће имати и сада. Пут на самом граничном 

пункту се раздваја у два крака за излазак 
и улазак у земљу, између којих ће бити 
постављен контејнер где ће се обављати 
пасошка контрола – објашњава Ференц 
Балаж, убеђен да ће сви радови бити 

окончани у наредних неко-
лико дана, уколико се на-
ставе садашњим темпом. 

– За ових годину дана 
од када смо имали привре-
мена отварања прелаза, 
потврђено је да је постоја-
ње овог граничног прелаза 
оправдано, што је потен-
цирала и румунска страна. 
За Општину Чока и цео 
Севернобанатски регион 
отварање границе са ком-
шијама из Румуније, чла-
нице Европске уније, пуно 
ће значити, јер отвореност 
границе обезбеђује проток 
људи и робе и сигурно ће 
допринети оживљавању 
целог региона – изјавио је 
председник општине. 

Радове на изградњи граничног прела-
за, према стандардима ЕУ, финансирају 
„Путеви Србије“, Општина Чока, а према 
речима Ференца Балажа, обећања за 
учешће у финансирању дала је и Покра-
јинска администрација. 

– Финансијски моменти не смеју да 
буду препрека за постизање коначног 
циља, а он је отварање сталног међуна-
родног граничног прелаза са Румунијом 
– изјавио је председник Општине Чока 
Ференц Балаж.                          Н. Колунџија

Csóka nemzetközi határátkelőt kap
Lázasan folynak a munkálatok a romániai határátkelő megnyitására

Amennyiben minden a tervek szerint 
alakul, mire az olvasók kezébe kerül a Csó-
kai Krónika, megnyitják a nemzetközi ha-
tárátkelőt Románia irányába, mégpedig az 
Egyházaskér–Valkány határátkelőt. Ezt az 
optimista kijelentést Csóka község elnöke, 
Balázs Ferenc tette november 4-én, amikor 
napi aktivitásainak keretében ellátogatott 
az új határátkelő kiépítésének helyszíné-
re. Ezt az államok közötti határátkelőt tíz 
évvel ezelőtt zárták be, amikor Románia 
az Európai Unió tagja 
lett. Az utóbbi három 
hétben ezen a határ-
átkelőn intenzívebbé 
váltak a munkálatok, 
miután Szerbia és Ro-
mánia kormánya meg-
egyezett abban, hogy 
egyidejűleg három 
határátkelőt nyitnak 
meg: Módos–Fény, 
Nákófalva–Lunga és 
Egyházaskér–Valkány.

– Jelen pillanatban 
az infrastruktúra lera-
kásán és a határátkelő 
innenső oldalán elhelyezkedő ellenőrző 
pontok kiépítésén dolgoznak. Emellett a 
telekommunikációs rendszer és a villamo-
sítás körüli munkálatokat végzik. Párhuza-
mosan folyik a valamikori vámház felújítá-
sa, melynek ugyanaz lesz a szerepe, mint 
a régi határátkelőn. Közvetlenül a határon 
kétfelé ágazik az út, az országból kimenő 

és a bejövő sávra, melyek között konténert 
fognak felállítani, ahol az útlevél-ellenőr-
zés fog történni – magyarázza Balázs Fe-
renc, aki meg van győződve arról, hogy az 
elkövetkező néhány napban,ha folytatódik 
a munka jelenlegi tempója, be fog fejeződni 
az összes munka.

– Ez az egy év alatt, mióta bizonyos idő-
közönként ideiglenes határnyitás történt, 
beigazolódott, hogy e határátkelő létjogo-
sultsága megalapozott, melyet a román fél 

is megerősített. Csóka község számára, de 
az egész észak-bánáti régió számára sokat 
fog jelenteni ez a határnyitás az Európai 
Unió tagja, Románia felé, mert ily módon 
az ember – és áruforgalom megélénkül és 
az egész régió életre kel – jelentette ki a 
községi elnök.

Az EU szabványai szerint épülő határát-
kelőn folyó munkákat a Putevi Srbije 
és Csóka község finanszírozza, de 
Balázs Ferenc elmondta azt is, hogy 
a tartományi adminisztráció is ígért 
pénzbeli támogatást.

– A pénzügyi nehézségek nem aka-
dályozhatják a végső cél elérését, az 
állandó nemzetközi határátkelő meg-
nyitását Románia felé – jelentette ki 
Csóka község elnöke, Balázs Ferenc.

N. Kolundžija

нови путеви за већу безбедност
Завршетак радова на асфалтирању путева у Падеју и Санаду

Као што је председник општине, балаж Ференц обећао, 
да ће до почетка зиме нове асфалтне путеве у укупној дужи-
ни од око два километра добити улица Жарка Зрењанина у 
Падеју и улице Маршала Тита, Арсенија Чарнојевића и Вука 
Караџића у Санаду, за шта је из буџета Општине Чока обез-
беђено 31,8 милиона динара, тако је и учињено. У предви-
ђеном року, радници А.Д. „Војпут“ из Суботице, завршили су 
асфалтирање у Санаду, а први слој асфалта у улици Жарка 
Зрењанина, постављен је до 5. новембра уз обећање изво-
ђача радова да ће целокупан посао бити окончан у предви-
ђеном року. Преостало је да се нанесе други слој асфалта и 
уреди банкина и одводни канали за атмосферску воду. 

– Станујем у овој улици у кући са бројем 74/А и могу 
вам рећи да смо имали великих проблема да дођемо до 
центра села, пијаце или продавнице – каже пензионисани 
радник Водопривредног предузећа „Горњег Баната“ из Ки-
кинде Мате Ковач (73). Пут је био потпуно разрован и по 
њему је било немогуће кретати се бициклом, а када вам 
у сусрет наиђе возило, тo је представљало посебан про-
блем, јер се нисмо могли мимоићи због рупа и узаног пута 
– објашњава досадашње недаће Мате. 

Наставак на 2. страни

Új utak a nagyobb biztonságért 
Padén és Szanádon befejeződött az utak aszfaltozása
Csóka község elnökének, Balázs Fe-

rencnek az ígérete, mely szerint a tél 
kezdetéig Padén a Žarko Zrenjanin utca, 
valamint Szanádon a Tito marsall, az 
Arsenije Čarnojević és a Vuk Karadžić 
utcák új aszfalt utat kapnak, megvalósult, 
melyhez a csókai községi büdzséből 31,8 
millió dinárt biztosítottak. A tervezett 
határidőben a szabadkai Vojput Rt. dol-
gozói Szanádon befejezték az utak asz-
faltozását, míg Padén a Žarko Zrenjanin 
utcában november 5-ig elhelyezték az 
aszfalt első rétegét. A munkálatok kivi-
telezőjének ígérete szerint határidőben 
befejezik a munkát. Elvégzésre vár még 
az aszfalt második rétegének ráhúzása, 
valamint az útszegély és a csapadék-el-
vezető gödrök rendezése. 

Folytatás a 2. oldalon

 Ференц Балаж на месту где ће бити постављен пункт 
за пасошку контролу

Balázs Ferenc a leendő útlevél-ellenőrzési pont helyszínén

IPA Alapok 
a további befektetésekhez

A határátkelő megnyitásával kapcsolatos 
munkálatok befejeződése után nem fog befe-
jeződni minden befektetés. Folyamatban van 
erre az átkelőre vonatkozó további beruházások 
tervének kidolgozása, mellyel az IPA Alapok-
nál fogunk pályázni. E terv az Egyházaskér–
Valkány határátkelő további felszerelését kí-
vánja elősegíteni – mondta Balázs Ferenc.

ИПА фондови за даља 
улагања

Завршетком ових радова, 
неопходних за отварање граничног 
прелаза, неће се завршити сва 
улагања. У току је израда пројекта 
за даља инвестирања у овај прелаз, 
са којим ћемо конкурисати код ИПА 
фондова, а односе се на додатно 
опремање граничног прелаза Врбица–
Валкањ – каже Ференц Балаж.

Munkálatok az Egyházaskér–Valkány határátkelő kiépítésén
Радови на изградњи граничног прелаза Врбица–Валкањ



            чоканска хроника   —   csókai krónika

Ismét kihelyezett konzuli fogadónap
A kihelyezett konzuli fogadónapok elsődleges célja, hogy a távolságok le-

küzdésével minden érdeklődő számára elérhetővé váljon az egyszerűsített ho-
nosítási eljárás. Csókán november 4-én ismét átadhatták a honosítási kérelme-
iket az érdeklődők a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székházában. 

Magyarország Sza-
badkai Főkonzulátusának 
munkatársai a csókai CMH 
iroda munkatársának, Fe-
hér Renátának a közre-
működésével több mint 
120 kérelmet vettek át. Az 
átadók között volt Fehér 
Kálmán, az egykori bang-
ladesi nagykövet, író, köl-
tő, műfordító. Az igénylők 
közül többen is elmondták, 
igen nagy segítséget jelent 
számukra, hogy helyben is 
átadhatják honosítási ké-
relmüket, mivel így időt és 
pénzt spórolhatnak meg. 
A jövőben is szerveznek 
fogadónapot, amennyiben 
legalább százan jelzik igé-
nyüket, hogy Csókán sze-
retnék átadni az egyszerű-
sített honosítási eljáráshoz 
szükséges okmányaikat.

H.N.

2 новембар 2014.

поново пријемни дан конзуларне испоставе
Циљ доласка конзула на одређене испоставе, као што је то седиште 

КУД „Мора Ферeнц“ у Чоки, је превазилажење удаљености, како би се свим 
грађанима на адекватан и лакши начин, близу места боравка, омогућила 
поједностављена процедура добијања докумената за држављанство. Овог 
пута су сарадници Генералног конзулата Републике Мађарске у Суботици 
уз сараднике ЦМХ канцеларије у Чоки, примили 120 нових захтева.        Х.Н.

нови путеви за већу безбедност
Завршетак радова на асфалтирању путева у Падеју и Санаду
Наставак са 1. стране

– Данас је то сасвим другачије, већ са првим слојем 
асфалта, саобраћај се на путу обавља без икаквих про-
блема, а посебно јер је пут шири готово за цели метар 
од досадашњег пропалог коловоза – додаје Мате Ковач. 
Његова супруга Розалија говори да је до одласка у цен-
тар села, ризикујући да неко излети из дворишта, кори-
стила тротоар. Путем се није могло, посебно када падне 
киша, јер су се рупе на путу напуниле водом, па је вожња 
била још рискантнија. 

– Срећна сам када видим овако леп и широк нови пут, 
којим сада без проблема саобраћају и бициклисти, запре-

ге, пољопривредна и 
моторна возила – за-
довољна је Розалија.

Елеонора Кираљ 
ради у месној Основ-
ној школи „Серво Ми-
хаљ“ и свакодневно 
пролази улицом Жар-
ка Зрењанина. 

– Било је рискант-
но возити бицикл или 
било које друго вози-
ло овом улицом. Хва-
ла Општини Чока на 
овако лепом путу који 
ће утицати на безбед-
ност свих учесника у 
саобраћају, али у селу 
је још пуно уништених 
путева, који чекају на 
обнављање – каже 
Елеонора.

Н. Колунџија

Új utak a nagyobb biztonságért 
Padén és Szanádon befejeződött az utak aszfaltozása

Folytatás az 1. oldalról
Ebben az utcában lakik a kikindai Gornji Banat V.V. nyugdíjasa, Kovács Máté (73) 

is, aki elpanaszolta, hogy a teljesen tönkrement úton nagy problémát jelentett a falu köz-
pontjába, a piacra és a boltba való eljutás. Lehetetlen volt rajta közlekedni kerékpárral, 
de a szembejövő forgalom is problémát jelentett, mertnem lehetett egymást elkerülni a 
kátyúk és a szűk út miatt. Örömmel közli, hogy ma már egészen más a helyzet, annak 
ellenére, hogy az útépítés még nem fejeződött be, a közlekedés probléma nélkül folyik, 
hiszen az út majd egy méterrel szélesebb az eddigitől. Felesége, Rozália elmondja, 
hogy eddig a veszélyes, kátyús út miatt a járdán közlekedett, ami szintén veszélyekkel 
járt. Örömét fejezte ki, hogy az új, széles úton biztonságosan közlekedhetnek a kerék-
párosok, fogatos kocsik, mezőgazdasági és motoros járművek.

Király Eleonóra a helyi Szervó Mihály Á.I.-ban dolgo-
zik, minden nap a Žarko Zrenjanin utcában jár, és szerin-
te is életveszélyes volt itt a közlekedés. Köszöni Csóka 
községnek ezt a szép utat, amely a közlekedés minden 
résztvevőjénekbiztonságot nyújt. Hozzáteszi, hogy a fa-
luban még sok a tönkrement út, melyek felújításra várnak.

N. Kolundžija

Imre, Eleonóra és Rozália a Žarko Zrenjanin utca új útján
Имре, Елеонора и Розалија на новом путу 

у улици Жарка Зрењанина у Падеју

Овце
загорчавају 

живот
Док су се радови на 

санацији пута у улици 
Жарка Зрењанина у 
Падеју одвијали, про-
блем су биле овце чије 
стадо је свакодневно 
овом улицом њихов 
власник терао на ис-
пашу и враћао у кућу. 
– Ово је, уз лош пут, 
највећи проблем свих 
станара северног дела 
улице. Власник великог 
стада оваца свакод-
невно овуда тера овце, 
које уз прљање тротоа-
ра и путева уништава-
ју растиње и цвеће на 
улици и подижу велику 
прашину. Жалили смо 
се у више наврата, али 
без резултата. Сви вла-
сници стада своје овце 
држе на испаши, а овај, 
као за инат загорчава 
свима живот – једно-
душни су сви житељи 
улице са новим путем.

A birkák megkeserítik az életet
Míg Padén a Žarko Zrenjanin utcában folytak a sza-

nálási munkálatok, problémát jelentett, hogy egy nagy 
birkanyájat a tulajdonosuk nap mint nap ezen az utcán 
terelt ki a legelőre és vissza. A rossz út mellett az utca 
északi részén lakóknak ez is megkeserítette minden-
napjaikat, hiszen a birkák bepiszkították a járdát és az 
utat, emellett az utcán tönkretették a növényzetet és a 
virágokat, de óriási port is kavartak. A lakók több al-
kalommal panaszt emeltek, de semmi eredménye sem 
volt. Minden nyájtulajdonos a legelőn tartja birkáit, de 
ez a személy megkeseríti az emberek életét. Az utca 
lakói emiatt is örömmel fogadják az új utat.

представљена прва радна верзија 
акционог плана општине чока

Крајем октобра одржан састанак 
са стејкхолдерима, координационим тимом 
и Сталне конференције градова и општина

Прва радна верзија Акционог плана пред-
стављена је на састанку са представницима 
СКГО-а, Координационим тимом и представ-
ницима јавних институција, удружења и свих 
којима је допис био послат. Састанак је био 
заказан за среду, 22. октобра, у малој сали 
зграде Општине Чока. У септембру је послат 
допис са обрасцем за достављање пројектних 
идеја свим релевантним субјектима из јавног, 
приватног и невладиног сектора, појединцима 
и институцијама општине Чока. Допис је по-
слат на око 115 адреса, а одговор је стигао од 
њих 22. Заинтересованост је била задовоља-
вајућа с обзиром на то да је стигло негде око 
седамдесет пројектних 
идеја. Презентацију, тј. 
прву радну верзију Акци-
оног плана Локалне са-
моуправе Чока одрадио 
је Координациони тим и 
тог дана га је предста-
вио и грађанима. Сама 
презентација је трајала 
неких сат времена и во-
дила ју је Ева Шевењха-
зи, иначе координатор у 
тиму и шеф одељења за 
привреду, пољопривре-
ду, развој, урбанизам и 
стамбено-комуналне де-
латности, а након тога су 
заинтересовани имали 
прилику да поставе пита-
њa и евентуално дају неке своје сугестије које 
можда нису претходно доставили. Одзив је 
био огроман и било је присутно више од четр-
десет заинтересованих и мала сала општине 
Чока је заиста била мала да прими све који су 
се одазвали. Очигледно грађани желе да уче-
ствују у развоју општине и желе да допринесу 
колико је у њиховој моћи.

Наиме, Општина Чока је у оквиру програма 
ЕУ „Еxchange 4” који спроводи Стална конфе-
ренција градова и општина (СКГО), а финанси-
ра Европска унија на бази резултата отвореног 
позива у 2013. години, добила стручну подршку 
за израду локалног акционог плана, чији је но-
силац Одељење за привреду, пољопривреду, 
развој, урбанизам и стамбено-комуналне де-
латности. Конкурс је био отворен у периоду од 

6. септембра до 11. октобра 2013. године и на-
кон оцењивања 126 укупно пристиглих пријава, 
општина Чока је на бази евалуације и селекци-
је одабрана за добијање стручне подршке за 
израду акционог плана. Споразум о сарадњи 
између Сталне конференције градова и општи-
на – Савеза градова и општине Србије (СКГО) 
и општине Чока потписан је у Београду 29. ја-
нуара 2014. године. Предмет и циљ овог спора-
зума, па и самог пројекта, јесте начин пружања 
подршке општини Чока у изради акционог пла-
на, у којој ће поред Локалне самоуправе, као 
најважнијег фактора, учествовати и јавна пре-
дузећа формирана од стране општине.

После првог састанка који је био одржан 4. 
априла наставио се низ радионица Коорди-
национог тима за израду Акционог плана са 
представницима СКГО-а (Стална конферен-
ција градова и општине) како би се добиле 
инструкције за следеће кораке. А поред тога 
чланови тима су и сами одржали неколико са-
станака на којима су размењивали своја ми-
шљења, предлоге и сугестије.

Следећи корак јесте радионица Координа-
ционог тима и представника Сталне конфе-
ренције градова и општина заказана за среди-
ну новембра, а најављен је и још један скуп са 
представницима свих релевантних субјеката 
из јавног, приватног и невладиног сектора, као 
и појединцима и институцијама општине Чока.

Д.К.

Aláírták a szerződést 
a téli útkarbantartásról

Csóka község Építkezési Igaz-
gatóság Közvállalata és a Kom-
munális Közvállalat aláírták a 
közutak és az utcák téli karban-
tartásáról szóló szerződést. A 
szerződés a 2014. november 15-e 
és 2015. március 31-e közötti 
időszakra vonatkozik. A Kom-
munális Közvállalat feladata lesz 
az utak hómentesítése és sózása.

Kertész I.

потписан уговор
за зимско одржавање 

путева и саобраћајница
у нашој општини

ЈП Дирекција за изградњу општине 
Чока потписала је уговор за зимско 
одржавање локалних путева и улич-
них саобраћајница са ЈКП Чока. Уго-
вор ће важити од 15. новембра 2014. 
до 31. марта 2015. године, а ЈКП као 
извршилац радова ће током овог пе-
риода бити задужен за чишћење пу-
тева и улица од снежних наноса, као и 
за сољење путева.               И. Кертес

Fehér Kálmán egykori nagykövet és 
Kovács Gábor konzul

Фехер Калман, некадашњи амбасадор 
и Ковач Габор, конзул



            чоканска хроника   —   csókai krónika

 „блиц фондација“ даровала кућу 
породици Змијанац из остојићева

Мирослав Илић откључао врата новог дома мајци са петоро деце
после осам година бескућничког живота петоро 

малолетне деце са самохраном мајком, уселило се у 
комфорну кућу, коју им је купила „блиц фондација“ у 
оквиру хуманитарне акције „Срце за децу“. Врата на 
новом дому, пре него што је кључеве дао најмлађем члану 
породице, осмогодишњем Горану, откључао је популарни 
естрадни уметник и велики хуманитарни прегалац Миро-
слав Илић. - Дугогодишњи сам хуманитарац, али се у рет-
ким приликама јавно појављујем у акцијама. Радим то, јер 
ме такве ствари испуњавају као човека, а за разлику од 
посла који радим, избегавам да се експонирам у јавности, 
јер сам мишљења да је најбитније да помоћ стигне тамо 
где треба. Међутим, када су ми људи из „Блиц“ фондације 
објаснили о чему се ради, са задовољством и усхићењем 
сам прихватио да уручим кључеве од куће овој породици 
и верујте ми да ми је ово најлепши тренутак, - објашњава 
Мирослав Илић због чега је нашао времена да пође на пут 
дуг скоро 200 километара, до Остојићева, на северу Ба-

ната. - Данас је ово један од тренутака који су ме дубоко 
ганули и дирнули и много сам срећан што сам био у при-
лици да учествујем у овој „Блицовој“ хуманој акцији. Када 
сам видео срећу на лицима деце и олакшање на мајчином, 
осетио сам неизмерну срећу и задовољство што сам бар 
малим делом томе допринео, - каже Мирослав Илић, кога 
су, са представницима „Блиц фондације“, на улици испред 
новог дома породице Змијанац, у Штросмајеровој улици 
број 12, сачекали чланови месног КУД „Др Тихомир Осто-
јић“ са традиционалном 
погачом, сољу и пригод-
ним програмом, делећи 
радост са својом сугра-
ђанком и њеном децом. 
Недаће ове породице 
започеле су изненадном 
смрћу главе породице 
Милоша Змијанца, пре 
осам година, а да не-
срећа никада не долази 

сама, потврдило се пре две године, када им је у пожару, 
који је изазвала свећа, изгорела трошна кућа. - Осам годи-
на смо живели без струје, са чесмом у дворишту и буквал-
но од данас до сутра. Размишљала сам да у овом безнађу 
децу дам у хранитељску породицу, али сам ипак одлучила 
да се борим до краја, а да децу не дам ником већ држим 
уз себе. Говорила су да нису гладна, када су долазили из 
Центра за социјални рад иако нису имали шта да једу. Ску-
пила сам их као пилиће око себе, верујући у Бога и да ће 
нам неко помоћи. Показало се да га заиста има и „Блиц 
фондација“ нам је дала вољу за живот. Нисам могла да 
замислим да ће ми кључеве од ове дивне куће, са купати-
лом, економским двориштем, баштом и воћњаком уручити 
наш омиљени Мирослав Илић. Одушевило нас је његово 
присуство и неизмерно сам захвална „Блиц фондацији“. 
Нисам веровала, када је пре скоро годину и по дана дошао 
новинар да пише о несрећи која нас је задесила. Нисам 
могла да верујем да ће нам баш одатле стићи помоћ. Да 

није било „Блица“ не бих имала ову лепу кућу, - го-
вори мајка Наталија бришући сузе радоснице. Нај-
млађи члан породице Горан (8) иде у други разред. 
Каже да ће већ сутра да позове другаре код њега, 
јер сада има собу, телевизор, купатило и више га 
није срам што све то до сада није имао. – Овде 
ми је лепо, имам исто као што имају моји другари. 
Више не морам да молим да ме пусте да гледам 
цртаће, већ то могу у својој соби лежећи на новом 
кревету, - презадовољно говори мали Горан Миро-
славу Илићу, док седи у његовом крилу. Дејан (11) 
иде у пети разред. Каже да је добар ученик иако 
је до сада учио уз свећу и радио домаћи на сме-
ну, јер су у кући имали само две столице. – Сада 
ће сигурно оцене бити још боље. Већ имам зеца, 
па ћу се посветити узгоју кунића у оборима које 
имамо у дворишту, - планира Дејан. Мирјана (13) 
одушевљена је купатилом и тоалетним сточићем, 

подсећајући да је само до пре неколико дана морала да се 
умива и дотерује за школу на чесми у дворишту изнајмље-
не куће и испред разбијеног огледала у ходнику. Драган 
(15) је пре десет дана ушао у петнаесту годину живота, а 
већ помаже млађој браћи и сестрама џепарцем који добија 
радећи пољопривредне послове код паора. – Зарадио сам 
и за патике, али морам да их чувам, јер су ми једине. Сада 
ће нам бити све лакше и лепше, јер имамо лепу кућу, па 
журим из школе да се што пре вратим у њу. Моника ће на-

пунити седамнаесту годину децембра 
месеца и каже да јој је жао што није 
завршила основну школу. - Морала 
сам да помажем мами око браће и 
сестара, а сада када имамо ову кућу, 
размишљам да наставим школовање 
и запослим се, јер ћу тако још више 
моћи да помогнем, - стидљиво гово-
ри прерано стасала за кућне обавезе 
ова девојчица.

Н. Колунџија

2014. november 3

Megnyílt az egyetemista ösztöndíjpályázat
Községünk egyetemistáinak 2014/2015-ös évre szóló ösztöndíjpályázata 

2014. november 17-től 28-ig nyitott.
Ösztöndíjra jogosult községünk területén élő minden egyetemista (kivéve 

az első éves egyetemistákat), aki állami egyetemen folytatja tanulmányait, 
nincsen munkaviszonyban, 30 évnél nem idősebb, nem ismétli az évet és nem 
kap káder-ösztöndíjat. A pályázati idő letelte után az ezzel megbízott bizottság 
átnézi a beérkezett jelentkezéseket, és minden egyetemistának, aki megfelel az 
előírt feltételeknek, jóváhagyja az ösztöndíjat.

A pályázathoz szükséges dokumentumok: kérvény az egyetemista ösztöndíj 
odaítélésére (melyet a községi hivatalban kapnak meg), a személyi igazolvány 
fénymásolata, igazolás a beírt évfolyamról, melyen megjelölik, hogy első al-
kalommal írta be az évet és a folyószámla fénymásolata.

Emlékeztetőül elmondjuk, hogy az elmúlt iskolaévben, Csóka községben 
72-en kaptak ösztöndíjat, ami kb. tíz egyetemistával volt kevesebb, mint az 
előző évben és kb. 20-szal kevesebb a két évvel ez előttihez képest. Legtöbb 
egyetemista Újvidéken, Szabadkán, Belgrádban, Nagykikindán és Zomborban 
jár egyetemre.                                                                                                Kertész I.

отворен конкурс
за студентске стипендије

Конкурс за стипендије за студенте наше општине за школску 2014/2015. 
годину отворен је од 17. до 28. новембра 2014. године.

Право на стипендије имају сви студенти са територије наше општине 
(осим студената прве године) који студирају на државном факултету, нису 
запослени, нису старији од 30 година, не обнављају годину и нису примаоци 
кадровске стипендије. Након завршетка конкурса, комисија задужена за до-
делу ових средстава прегледаће пристигле пријаве и свим студентима који 
испуњавају поменуте услове стипендија ће бити одобрена.

Документа потребна за конкурс су: захтев за доделу студентске стипенди-
је који се добија у Општини, фотокопија личне карте, потврда о уписаној го-
дини са назнаком да је година уписана први пут и фотокопија текућег рачуна.

Да подсетимо број студената који су примали стипендију прошле школске 
године у општини Чока био је 72, што је било око десет студената мање у од-
носу на прошлу годину, а око 20 у односу на претпрошлу. Највише студената 
похађа факултете у Новом Саду, Суботици, Београду, Кикинди и Сомбору.

И. Кертес

Bemutatták
Csóka község Akciótervének

első munkaváltozatát
Október végén megbeszélést tartottak

 az érintettekkel, a koordinációs bizottsággal és 
a Városok és Községek Állandó Konferenciájával

Október 22-én a Városháza kistermében a VKÁK kép-
viselőivel, a koordinációs bizottsággal, a közintézmények, 
egyesületek és más érintettek képviselőivel megtartott ta-
nácskozáson mutatták be az Akcióterv első munkaváltoza-
tát. Szeptember folyamán átiratot és formanyomtatványt 
küldtek a község állami- és magánszektora minden fonto-
sabb képviselőjének, a nem kormányzati szervezeteknek, 
magánszemélyeknek és intézményeknek, akiktől projekt-
ötleteket kértek. A 115 címből 22-en válaszoltak, ők össze-
sen mintegy 70 tervezetet küldtek. 

Csóka község Akciótervének első munkaváltozatát a 
koordinációs bizottság készítette elő. Az ismertetését Sö-
vényházi Éva, a bizottság koordinátora, az önkormányzat 
gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési, la-
kásügyi és kommunális tevékenységek ügyosztályának fő-
nöke vezette. Az érdeklődés igen nagy volt, több mint 40 
személy volt jelen, akik az ismertető után kérdéseket tehet-
tek fel vagy kiegészíthették ötleteiket. A polgárok ezúttal is 
bebizonyították, hogy szeretnének hozzájárulni községünk 
fejlesztéséhez.

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy az EU által finanszíro-
zott és a Városok és Községek Állandó Konferenciájával 
működtetett Еxchange 4 program keretében Csóka község 
egy 2013-as pályázat alapján szakmai segítséget kapott lo-
kális akcióterv elkészítéséhez. A tervet az önkormányzat 
gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési és 
lakásügyi – kommunális osztálya készíti. Az említett pá-
lyázat 2013. szeptember 6-tól október 11-ig volt nyitva, 
126-an jelentkeztek rá, az egyik nyertes Csóka község lett. 
A VKÁK-val 2014. január 29-én Belgrádban írták alá az 
együttműködési szerződést. A megegyezésnek, és az egész 
projektnek az a célja, hogy Csóka község segítséget kapjon 
az önkormányzat és az általa alapított közvállalatok akció-
tervének kidolgozásához.

A 2014. 04.04-én megtartott első tanácskozás után a ko-
ordinációs bizottság a VKÁK képviselőivel több műhely-
munkát szervezett, ahol tanácsokat kaptak a munka további 
menetével kapcsolatban. A bizottság tagjai az akcióterv ki-
dolgozása során többször is tanácskoztak, véleményt cserél-
tek, javaslatokat tettek.

A tervek szerint november közepén ismét közös 
műhelymunka következik a VKÁK képviselőivel, majd a 
mostanihoz hasonló ismertetést és megbeszélést szerveznek 
az érintettekkel.                                                                       D.K.

A Blic alapítvány házat ajándékozott
a tiszaszentmiklósi Zmijanac családnak

Miroslav Ilić adta át új otthonuk kulcsát az ötgyermekes családnak
Nyolc évnyi hányattatás után az egyedülálló 

anya öt kiskorú gyermekével beköltözött abba 
az összkomfortos házba, amit a Blic alapítány 
a Szívvel a gyerekekért akció keretébent vásá-
rolt meg a számukra. A ház ajtaját a népszerű 
esztrád művész, Miroslav Ilić zárta ki, majd a 
kulcsot átadta a család 
legfiatalabb tagjának, 
Gorannak.

– Régóta foglalko-
zom humanitárius tevé-
kenységekkel, de csak 
ritkán veszek részt nyil-
vános akciókban. Ez 
alkalommal a Blic napi-
lap felkérésére szívesen 
vállaltam, hogy átadjam 
a ház kulcsait a család-
nak. Kimondhatatlan 
örömmel töltött el, ami-
kor láttam a gyermekek 
arcán a boldogságot, és 
az anyáén a meghatottságot, amikor végigvezet-
tek új otthonukban – mondta Miroslav Ilić. 

A Blic alapítvány képviselőit és az énekest a 
Štrosmajer utca 12. számú ház előtt a helybeli 
Dr. Tihomir Ostojić ME tagjai fogadták vendég-
váró kaláccsal és sóval, rövid alkalmi műsort 
mutatva be.

A család viszontagságai nyolc évvel ezelőtt 
kezdődtek, amikor váratlanul elhunyt az apa, 
Miloš Zmijanac. Két évvel ezelőtt leégett az a 
rossz állapotban levő ház, ahol éltek. 

– Nyolc évig éltünk máról holnapra úgy, hogy 
nem volt villanyunk, és csak az udvarban volt 
vízcsap. Néha arra gondoltam, hogy nevelőszü-
lőkhöz adom a gyermekeimet, de ezt nem tudtam 
megtenni. Bíztam valami isteni csodában, most 
ez bekövetkezett. Nagyon hálás vagyok a Blic 

alapítványnak ezért a 
házért, ahol fürdőszo-
ba, gazdasági épület és 
kert is van. Annak is 
nagyon örülünk, hogy 
a ház kulcsait kedvenc 
énekesünk, Miroslav 
Ilić adta át nekünk – 
mondta könnyes szem-
mel az anya, Natalija.

A gyerekek boldo-
gan vették birtokukba 
az új házat, tele vannak 
lelkesedéssel és tervek-
kel. Goran (8 éves) a 
barátait akarja vendé-

gül látni, és rajzfilmeket néz majd a saját tévén. 
Dejan (11) a jobb tanulási feltételeket emelte ki, 
nagy terve a nyúltenyésztés a meglevő ólakban. 
Mirjana (13) a fürdőszobának örül a legjobban. 
Dragan (15) eddig is sokat segített a családnak, 
napszámos munkákat vállalt. Boldog, hogy élet-
körülményeik jobbra fordultak. Monika (17) 
nem fejezte be az általános iskolát, de most azt 
tervezi, hogy ezt bepótolja, majd továbbtanul, 
hogy munkát tudjon találni.

N. Kolundžija

кућа обезбеђује све услове за живот
Кућа, коју је „Блиц фондација“ у оквиру хума-

нитарне акције „Срце за децу“ купила за породицу 
Змијанац, садржи три собе, кухињу, трпезарију, про-
страни ходник, купатило и оставу, са комплетним 
намештајем, површине 100 м2. У дворишту је тако-
звана летња кухиња и економски објекти повољни 
за држање домаћих животиња, а у наставку воћњак 
и башта величине 7 ари, што ће породици омогу-
ћити да производе неопходне животне намирнице.
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У току израда акционог плана политике за младе у апВ 2015-2020.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину форми-

рао је тим стручних консултаната ради израде Акционог 
плана политике за младе у АП Војводини за период 2015-
2020. године. Овај тим чине представници седам невла-
диних организација за младе и младих из Војводине, а 
једна од организација, која учествује је и Удружење гра-
ђана „Развој села-Расел“ из Чоке.

Претходни Акциони план политике за младе је у по-
следњој фази реализације, па је израда новог почела 
августа месеца 2014. године. Након формирања тима 
стручних консултаната на основу конкурса одржани су са-
станци и започет је рад на стварању новог Акционог пла-
на, који подразумева анализу стања положаја, потреба и 
проблема младих на територији АП Војводине и конкрет-
не мере предвиђене у оквиру сваке појединачне области.

Акциони план политике за младе 2015-2020. састоји се 
из осам области и то: Образовање младих; Запошљава-
ње младих; Здравље и социјална политика према млади-
ма; Култура и слободно време младих; Активизам 
и информисање младих; Волонтеризам и мобил-
ност младих; Заштита животне средине; Безбед-
ност младих.

Председник УГ „Расел“ Игор Илић један је од 
чланова тима стручних консултаната у изради 
Акционог плана и задужен је за анализу стања 
положаја, потреба и проблема младих у области 
Волонтеризам и мобилност младих. Како каже, 
изабрао је ову област, јер је и сам реализовао и 
учествовао у многобројним пројектима, који су у 
вези са том темом. 

– Суштина је да ће се тим Акционим планом за 
наредних пет година дефинисати начин расподе-
ле средстава по областима. Поред покрајинских и 
републичких конкурса који ће постојати за реали-
зацију, ту су и значајна средства која нас очекују из 
ЕУ кроз програм Ерасмус +, јер имамо могућност 
да кроз то ангажујемо младе да путују, волонти-

рају, упознају нове људе, стичу нова знања што је јако 
битно. Садашњи резултати су доста лоши на нивоу целе 
Војводине, – објаснио је Илић.

Што се тиче положаја младих у самој чоканској оп-
штини Илић сматра да је проблем у томе што су млади 
препуштени улици, „Фејсбуку“ и слабо су заинтересовани 
да се активирају. – Поред волонтерског центра, који оку-
пља младе, постоје још и цивилне организације, да ли 
спортске или културне, које окупљају младе, али по мом 
мишљењу проблем је што нису институционализовани – 
рекао је он.

Израда предлога Акционог плана за сваку област је за-
вршена, предстоји одржавање јавних расправа у седам 
региона у Војводини. Финални нацрт Акционог плана по-
литике за младе 2015-2020. требало би да буде завршен 
најкасније половином децембра 2014., како би његова 
реализација могла да почне 2015. године.

Д. Грбин

Vajdaságban folyamatban van
az Ifjúságpolitikai Akcióterv 

kidolgozása
A Tartományi Ifjúsági és Sport Titkárság szaktanácsadó cso-

portot alakított Vajdaságban az ifjúságpolitika 2015-2020-ig ter-
jedő időszakra szóló akciótervének kidolgozására.

2014 augusztusában megkezdődött az újakcióterv kidolgo-
zása, amely magába foglalja Vajdaság területén élő fiatalok 
helyzetének elemzését, szükségleteiket és problémáikat, vala-
mint egyes területeken az előlátott konkrét intézkedéseket. Az 
akcióterv nyolc területet ölel fel:a fiatalok oktatása, foglalkoz-
tatása, egészségügyi és szociális politika a fiatalok irányába, 
kultúra és a fiatalok szabadideje, aktivitásuk és tájékoztatásuk, 
a fiatalok önkéntessége és mobilitása, környezetvédelem és a 
fiatalok biztonsága. 

A szaktanácsadó csoport egyik tagja Ilić Igor, akit a fiatalok 
önkéntességének és mobilitásának területén, a fiatalok hely-
zetének, szükségleteinek és problémáinak elemzésével bíztak 
meg, elmondta, hogy ezzel az akciótervvel az elkövetkező öt 
évre területenként meghatározzák az eszközök elosztásának 
módját. A tartományi és köztársasági pályázatok mellett az 
EU-ból is jelentős eszközök esedékesek az Erasmus+ prog-
ramon keresztül.

Véleménye szerint Csóka községben élő fiataloknál prob-
léma, hogy az utcának és a Facebook-nak vannak kitéve, és 
nem érdeklődnek más aktivitások iránt. Legnagyobb problé-
mát abban látja, hogy nincsenek intézményesítve azok a szer-
vezetek, melyek összegyűjtik a fiatalokat.

Az akcióterv kidolgozása befejeződött és Vajdaság hét 
körzetében fogják közvitára bocsátani. A végső tervezetnek 
legkésőbb 2014 december közepére el kell készülnie, hogy 
2015-ben megkezdődhessen annak megvalósítása.    

D. Grbin

лаГ „чока321“ на семинару у бриселу
Координатор Локалне акционе групе (ЛАГ) „Чока321“ Игор 

Илић учествовао је на семинару у Бриселу у оквиру програма 
„Local Administration Facility“ на тему унапређења руралне по-
литике у локалним самоуправама. Семинару је присуствовао 
по један представник седам држава кандидата и потенцијалних 
кандидата за чланство у ЕУ.

Како Илић објашњава суштина семинара била је да се уче-
сницима приближе механизми, које Европска унија има за ра-
звој руралних подручја, односно како да се подигну капацитети 
у локалним самоуправама за спровођење истих. На предава-
њима током тродневног семинара, представници седам зема-
ља (балканске земље и Турска) могли су да чују како функцио-
нише Европска комисија, Европски парламент, да сазнају нове 
ствари о руралном развоју, лидер принципу, локалним акцио-
ним групама, а сви учесници су укратко представили себе и сво-
је организације. – Велики део онога што смо тамо причали мени 
је познато, велики део смо урадили. Локалну акциону групу већ 
смо формирали и реализовали један круг пројеката. Оно што 
је интересантно јесте отварање ИПАРД програма, вредног 170 
милиона евра, који треба да се реализује 2015-2020. и намењен 
је само за рурални развој, – објаснио је Илић.

По повратку из Брисела, наредни корак, према речима ко-
ординатора ЛАГ „Чока321“ јесте организовање серије састана-
ка са представницима цивилних организација и јавног сектора 
како би се дефинисале наредне активности. – Не можемо ве-
чито чекати на неког другог. Мислим да је време да се погледа-
мо у очи и видимо да ли радимо или не. Ако радимо, морамо 
сви бити јединствени. Имамо простора да ово направимо бо-
љим местом, јер сви се одушеве кад дођу овде. Овде је лепо, 
али нико неће да остане, једини разлог је економске природе. 
Дефинитивно је да смо велики део онога што смо причали на 
семинару ми већ одавно утврдили и поставили и сада је само 
питање када ће нам се отворити неке могућности и да ли ћемо 
их искористити. Суштина је да ово што имамо не третирамо као 
проблем, већ као развојну шансу, – сматра Илић.           Д. Грбин

Brüsszeli tanácskozáson a Csóka 321 HACS
A Csóka 321 Helyi Akciócsoport koordinátora, Ilić Igor a Local 

Administration Facility program keretében Brüsszelben tanács-
kozáson vett részt, melynek témája, a helyi önkormányzatokban 
a rurális politika fejlesztése volt. A tanácskozás lényegét képez-
te, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a 
mechanizmusokkal, melyeket az Európai Unió alkalmaz a rurális 
területfejlesztésre és azok lefolytatásához szükséges kapacitások 
létrehozására a helyi önkormányzatokban.

A szemináriumon hét ország képviselői megismerkedhettek az 
európai bizottságok, az európai parlament működésével, új dolgo-
kat tanulhattak arurális fejlődés területén, de bemutathatták önma-
gukat és szervezeteiket is. Ilić elmondta, hogy a HACS már meg-
valósított néhány projektumot, de ez alkalommal a legérdekesebb 
volt az IPARD program megnyitása, melynek értéke 170 millió 
euró és a 2015-2020-ig terjedő időszakban kell megvalósítani a 
rurális fejlesztés területén.

Ilić szavai szerint a következő lépés a civil szervezetekkel és a 
közszférával folytatott megbeszélések megszervezése az előttük 
álló aktivitások lebonyolítása érdekében, mert egységesen kell fel-
lépni a jobb feltételek biztosításáért, és ki kell használni az adódó 
lehetőségeket.                                                                          D. Grbin

Први састанак тима за израду Акционог плана
Az akcióterv kidolgozását végző csoport első ülése

Itthon boldogulni
Felnőttképzés a padéi Innovációs Központban

A padéi Innovációs Központ az adai Műszaki Isko-
la közreműködésével és a Bethlen Gábor Alap támo-
gatásával CNC fémmarós felnőtt képző tanfolyamot 
szervezett. A CNC gépkezelő szakma egyike a legke-
resettebb szakmáknak Szerbiában. Tanfolyamukon az 
oktatók jól felkészült, magasan kvalifikált szakembe-
rek, akik tudásuk legjavát adják át hallgatóinknak. Az 
előadók tapasztalatai jelentik számukra programjuk 
sikerességét. Az adai Műszaki Iskola 2007-ben lett 
akkreditálva felnőttképzésre, és azóta már több tanfo-
lyamot tartott különböző szervezeteknek, cégeknek. A 
képzés végén a hallgatók kétnyelvű ta-
núsítványt kapnak a CNC marós tanfo-
lyam elvégzéséről. A tanulás ideje alatt 
elsajátítanak egyszerű és összetett CNC 
műveleteket, megtanulják a CNC maró 
kezelését, továbbá megismerik a mun-
kához szükséges mérési feladatokat, a 
fémmegmunkálás területén és megfele-
lő tapasztalatot szereznek.

120 órás tanfolyam-továbbképzés 
azok felnőttek részére lett megszervez-
ve, akik nem rendelkeznek szakkép-
zettséggel vagy elavult szakmájukat 
fejleszteni szeretnék. Az adai Műszaki 
Iskola közreműködésével az idén első 
alkalommal szervezhettük meg felnőtt-
képzésünket, amely szeptember 23-án 
kezdődött, magyar nyelven nyolc hall-
gató számára. A tanfolyamok hetente négy alkalom-
mal délutánonként négy órában vannak. A résztvevők 
több korosztályt képviselnek, (20-40 év közöttiek), 
akik munka mellett tanulnak. Mind az elméleti, mind 
a gyakorlati oktatás az iskola fémmegmunkáló műhe-
lyében történik a két oktató segítségével. Nagy meg-
lepetésükre Zentáról egy hölgy is jelentkezett a nem 
éppen női szakmai képzésnek tartott programjukra. 
Az építész diplomával rendelkező diák az első akadá-
lyokat zökkenőmentesen vette. Ebből is látszik, hogy 
az alapoktól indulnak, és könnyedén elsajátíthatják a 
szakma csínját-bínját, hogy teljes értékű, aktív tagja 
legyen kis közösségének.

Az elmúlt években egyre több család hozta meg a 
döntést, vagy legalábbis gondolkodott el azon, hogy 
másik országban próbáljon szerencsét. Akár végzett-
ségüknek, szaktudásuknak megfelelő területen, akár 
egyszerűen szerencsét próbálni, konkrét tervek nél-
kül, kockázatot vállalva. Célunk, hogy a vajdasági 
és a külföldi lehetőségekkel kapcsolatos tévhiteket is 
eloszlassuk. Nem mondható ki egyértelműen az, hogy 
itthon maradni hiba és külföldön mindenütt „kolbász-

ból van a kerítés”. Reméljük, minden évben sikerül 
tanfolyamunkat megszervezni. Bízunk benne, hogy 
ezzel a programunkkal valamennyi résztvevőknek 
hozzájárultunk életszínvonaluk javításához, és itthon 
maradásra ösztönözzük őket − nyilatkozta Jaksa Ró-
bert, az ötletgazda és egyben a pályázat hordozója. 

Mindezzel azt akarják bizonyítani a fiatal 
nemzedéknek, hogy megéri hivatásul választani egy-
egy szakmát, a tisztességgel végzett munkának is 
lehet becsülete, és hogy nem kell feltétlenül elhagyni 
a szülőföldet a boldogulásért.                                        H.N.

образовање одраслих
у иновационом центру

у падеју
Иновациони центар у Падеју у сарадњи са Тех-

ничком школом из Аде, а под покровитељством 
Фондације „Бетлен Габор“, организовао је курс 
образовања одраслих за ЦНЦ метaлобрусаче. Ово 
занимање је тренутно једно од најтраженијих у 
Србији. На крају курса полазници добијају серти-
фикат о завршеној обуци на два језика. Током 120 
часова обуке полазници стичу знања о једностав-
ним и сложеним процесима рада на ЦНЦ брусној 
машини. Почев од 23. септембра теоријску и прак-
тичну обуку је похађало 8 полазника, четири пута 
недељно по четири часа, а све се одвијало у ра-
дионици школе. Идејни творац и носилац пројекта 
Роберт Јакша је између осталог изјавио да је циљ 
пројекта и обуке стицање знања и квалификација 
у дотичној професији чиме би се омогућило лакше 
запошљавање на овим просторима и смањио од-
лив становништва у иностранство.                    Н.Х.

Gyakorlati tudást is szereznek a résztvevők
Полазници обуке стичу и практична знања



            чоканска хроника   —   csókai krónika2014. november 5

Közműadósságok behajtása
A tartozások megfizettetésére végrehajtókat 

alkalmaz a kommunális vállalat – Kevés híján 50 
dinár a földgáz köbmétere

A nehéz gazdálkodási feltételek ellenére a Csóka Kommunális Közvál-
lalat pozitívan gazdálkodott az év első kilenc hónapjában. A kifejezetten 
csapadékos időjárási körülmények sok-sok plusz munkát adtak a vállalat 
dolgozóinak. A korábbi évkehez hasonlóan Padén újból gondot okozott 
a felgyülemlett belvíz és annak biztonságos elvezetése. A község többi 
településén is folyamatosan kellett tisztítani az esővizes árkokat.

Csókán megkezdődött az elöregedett vízvezeték-hálózat, a beton-az-
beszt csövek cseréje, amit a lakosság már nagyon várt, hiszen a régi sérü-
lékeny vezetékek az egészségre ártalmas anyagokat tartalmaznak. Amint 
azt Ónodi Ibolyka, a közvállat igazgatója elmondta, cégük alvállalkozó-
ként kapcsolódott be a vízvezeték-hálózat felújítási munkálataiba a fővál-
lalkozó Horgosi Vízművek megbízásából. 

– Az ivóvíz-vezetékek cseréjének első fázisa sikeresen befejeződött, a 
munkálatok étéke mintegy tízmillió dinárt tett ki, amit az önkormányzat 
különböző forrásokból teremtett elő, és hamarosan folytatódni fog a cső-
csere a második fázissal. A Sutjeska és az Ivo Lola Ribar utcákban a főve-
zetékek cseréje mellett elvégeztük a polgárok, a háztartások rákapcsolását 
az új hálózatra, elkészítettük az új vízóraaknákat, de a munkálatok, főleg 
a földmunkák végzését ebben az esetben is megnehezítették az ismétlődő 
esők.

Az ősz beálltával nagy hangsúlyt fektetünk a kémények tisztítására, 
amit a polgárok elmulasztottak a nyáron elvégezni. A földgáz növekvő ára 
miatt egyre többen térnek át Csókán is a szilárd tüzelőfajták használatára, 
fával és szénnel próbálják helyettesíteni a gázt. Felhívjuk az érintettek 
figyelmét, hogy a gáztüzelésű kályhák kivezető csövét nem szabad bele-
vezetni a szilárd tüzelésű tűzhelyek kéményébe, mert az balesetveszélyes. 
A gázkazánoknak, konvektoroknak miden körülmények között külön, jól 
szellőző kivezető kéményt kell biztosítani. 

Sajnos a dinár árfolyamának dollárhoz való árfolyama tovább romlott 
az elmúlt időszakban, ami miatt a földgáz árát a fő gázforgalmazó meg-
emelte. November 15-étől a háztartások számára 49,48 dinárért tudjuk 
folyósítani a földgáz köbméterét. A gáz forgalmazásáról szóló törvény 
értelmében a közvállalatok csak a háztartások és a kisebb cégek, ötven-
nél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező vállalatokat és intézményeket 
láthatja el földgázzal. Az ettől nagyobb számú foglalkoztatottal rendel-
kező cégek már közvetlenül a Srbijagas vállalattól kénytelenek vásárolni 
a gázt. Hogy pontosan hogyan érinti e rendelkezés például az iskolákat, 
vagy az önkormányzatokat, erre vonatkozó magyarázattal még nem szol-
gált a törvényhozó.

A csókai polgárok egy része évek óta megfeledkezik a kommuná-
lis szolgáltatások, például az elfogyasztott ivóvíz árának törlesztéséről, 
amit tovább már nem halogathatunk. A közvállalatokról szóló törvény 
is arra kötelez bennünket, hogy hajtsuk be az adósságokat, ha kell, akár 
végrehajtók útján is. Nem lehet tovább tolerálni, hogy egyesek akár 
többszázezer dinárral is tartoznak, különösen vonatkozik ez a tömbhá-
zak lakásaiban élőkre, akik abban bízva, hogy külön-külön nem tudjuk 
levágni őket a vízvezetékről, egyszerűen évek óta nem fizetnek a vízért, 
miközben mások rendszeresen törlesztik a számláikat. Az adóságok 
összege megközelítette a hárommillió dinárt, a végrehajtás törvényes 
eszközeivel, azaz végrehajtók alkalmazásával igyekszünk behajtani a 
tartozásokat – mondta Ónodi Ibolyka.                                                  GJ

Egyházaskér ünnepelt
Szombaton, október 11-én ünnepélyes 

keretek között átadták az egyházaskéri 
ifjúsági otthont. A hosszú ideje romos ál-
lapotban lévő épület felújítása már régóta 
időszerű, és évekkel ezelőtt elkezdődött. A 
munkálatok ténylegesen most fejeződtek 
be, s ezzel együtt a falubeliek régi álma 
valósult meg, amely már szertefoszlani lát-
szott. 

Balázs Ferenc községi elnök beszédé-
ben kifejezte örömét és megelégedettségét, 
hogy sikerült befejezni és berendezni is az 
épületet. Ennek a közösségnek már nagy 
szüksége volt egy olyan rendezett korszerű teremre, 
ahol helyet kap a falu apraja-nagyja. A munkának ez 
a része befejeződött, a többi már az Egyházaskériekre 
vár, hogy megtöltsék tartalommal, hogy magukénak 
érezzék, gondot viseljenek rá, és reméli, hogy sok ked-
ves emlék köti majd őket ehhez az épülethez. 

Az átadó hivatalos része után az esti órákban közös 
zenés, táncos vigadalommal ünnepeltek a falu lakói, 
és vették birtokba a hőn áhított épületet.

Nikolić Csilla, az egyházaskéri helyi közösség el-
nöke köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a segít-
ségükre siettek, és hozzájárultak ahhoz, hogy ma egy 
ilyen gyönyörűen felújított épület díszíti a falu köz-
pontját, és ad otthont mindenkinek.                     H.N.

A legjobb fokhagyma Egyházaskéren terem
Juhász Csaba családi vállalkozásban három holdon termeszt fokhagymát
Egyházaskérről sokan elköltöztek az elmúlt év-

tizedekben, napjainkban mára alig kétszázan lak-
nak a faluban. A kitartóak a kétkezi munkájukra 
támaszkodva próbálnak megélni. Több család is 
termeszti a különleges ízvilágú tavaszi fokhagy-
mát, amelynek értékes anyagait egyedül az itteni 
szurkos réti föld tudja kitermelni. A fokhagyma-
duggatás nem nélkülözheti az emberi kezet. A 
csírájával felfelé kell elduggatni, olyan gépet még 
nem találtak ki, amelyik függőlegesen helyezné a 
földbe fokhagymagerezdeket, mint ahogy teszik 
azt a falubeli szorgos és ügyes kezű asszonyok. 

Az egyházaskéri fokhagymáért ma is eljönnek a 
szlovéniai felvásárlók és helyi megbízottjaik, hogy 
mustra alá vegyék az idei termést, és licitáljanak 
a nagybani felvásárlási árra. Az olajban és gyógy-
ászati hatóanyagokban gazdag bánáti fokhagymá-
ért 1,2 eurót adnak. A termelők reménykednek, 
hogy tavaszig talán még növekedhet a gyógyszer- 
és kozmetikai ipar számára nélkülözhetetlen nyers-
anyag nagybani felvásárlási ára.

A falu lakossága elöregszik, a fiatalok elvándo-
rolnak jobb és könnyebb megélhetés reményében. 
Juhász Csaba azon kevesek közé tartozik, aki még 
rendszeresen termel fokhagymát. Az udvari fészer 
alatt egy egész kis csapat asszony, közöttük egyet-
len férfiemberrel serényen pucolja, tisztítja és zsá-
kolja a fokhagymát. 

– Minden évben termesztünk fokhagymát, mi is 
a tavaszi foghagymát termesztjük összesen három 
holdon. Az őszi fokhagyma nem is lenne sikeres 
a kötött réti talajon. Jugoszlávia szétesése előtt a 
szlovén felvásárlók jártak élen a bánáti fokhagyma 
felvásárlásában, manapság a leskovaci meg szabá-
csi kupecok látogatják a falunkat fokhagyma vá-
sárlás céljából. Az idei termés jó, de sok volt az eső 
és a fokhagyma héja, a gerezdeket védő pikkelyle-
vek megsínylették a sok csapadékot.

Munkaigényes növény a fokhagyma, kézzel kell 
duggatni, nincs olyan gép, ami tudná pótolni az 
emberi kézügyességet. A gerezdeket „állva” kell 
elduggatni, a csírájával felfelé, mert ellenkező eset-
ben nem tudna kibújni a földből a hajtás. A falubeli 
asszonyokból verbuválódnak a napszámosok, vagy 
inkább órabéresek, akik 80 dináros órabérért tisz-
títják a fokhagymát, készítik elő a zsákoláshoz. 

Ha az időjárás megengedi, már február végén el-
kezdődik a fokhagyma duggatása, ami nem könnyű 
munka, ennek az órabére kétszerese a hagymatisz-

tításhoz viszonyítva. A foghagyma duggatásért 
160 dináros órabért fizetünk a munkásoknak. 
Ahogy fogy a falu lakossága, egyre nehezebb 
megfelelő munkaerőt találni, igyekszünk össze-
fogni, hogy minden termelő időben elduggathas-
sa a fokhagymát – mondta Csaba.

A felesége, Mónika serényen szervezi a hagy-
matisztítást, csak úgy ég a keze alatt a munka. 

– A megtisztított fehér fejeket három részre 
válogatjuk, osztályozzuk. Az apraját külön zsák-
ba rakjuk, a szebbekből magnak, a következő évi 
termésnek valót különítjük el, amit majd tavaszra 
elduggatunk. Az eladásra szánt fokhagymát külön 
zsákokba gyűjtjük, és egyelőre az üres szobákban 
raktározzuk, amíg nem kerül értékesítésre. Az idei 
termésért 1,2-1,3 eurót lehet kapni. Holdanként 

átlagban négy tonna termett az idén, amire nem le-
het panasz, az ár viszont évek óta stagnál. Egészen 
áprilisig tárolható az előző évi tavaszi fokhagyma. 
Sajnos nincs felvevő piac, elszegényedett a lakos-
ság, ami kihat a keresletre is, nem beszélve a kínai 
behozatalról, se aromája, se íze, össze sem lehet 
hasonlítani a mi fokhagymánkkal – mondta Juhász 

Melinda gazdasszony, aki megjegyezte, hogy leg-
utóbb, amikor 2008-ban náluk járt a Magyar Szó 
újságírója riportozni, abban az évben rossz volt a 
fokhagyma ára, alig tudtak túladni a termésen. Re-
méljük idei látogatásunk szerencsésebb ómen lesz 
az egyházaskéri fokhagymatermesztők számára. 

Márkanévvé lehetne tenni az egyházaskéri 
fokhagymát, és megszerezni a földrajzi ere-
detvédelmet, ami sokat segítene a lakosság 
megélhetési feltételeinek javításában. Az orga-
nikus élelmiszerek népszerűsítése és támogatá-
sa keretében nagyobb figyelmet érdemelne az 
egyházaskéri fokhagyma, mint eredeti vajdasági 
termék, mert megtörténhet, hogy egy napon már 
csak hírből lesz ismert a kiváló verbicai fok-
hagyma.                                                           GJ

У Врбици успева
најбољи бели лук

бели лук из газдинства чабе Јухаса
Због белог лука откупљивачи у Врбицу 

долазе чак из јужне Србије и Словеније. Иако 
се број становника Врбице прилично смањио, 
они који су још ту и даље се баве узгајањем ове 
биљке која се користи како у гастрономији, тако 
и за лековите и козметичке сврхе. Чаба Јухас 
спада међу оне малобројне који се још увек 
баве производњом белог лука, која захтева 
тежак и мукотрпан рад. У сваком случају 
надлежни би требали да посвете више пажње 
очувању органске производње овог корисног 
артикла из Врбице.                                          Г.Ј.

наплата дуговања
Комунално предузеће ангажује извршитеље 
за принудну наплату дуговања – Кубик гаса 

скоро 50 динара
И поред тешке економске ситуације Јавно-комунално предузеће 

Чоке је позитивно пословало у првих девет месеци, иако је било про-
блемa око одвода нагомилане воде, због обилних падавина у проте-
клом периоду.

Започети су радови замене водоводне мреже. Ибојка Оноди, ди-
ректорка предузећа је рекла да је главни извођач радова „Потиски 
водоводи“ из Хоргоша, а подизвођач Јавно-комунално предузеће из 
Чоке. Прва фаза замене водоводне мреже пијаће воде је успешно за-
вршена, а вредност извршених радова достиже цифру од 10 милиона 
динара. Локална самоуправа је обезбедила средства из више извора, 
а радови ће се ускоро наставити. Обилне кише су успориле радове, 
али упркос томе на нову мрежу су прикључени становници улица Су-
тјеска и Иве Лоле Рибара.

Током јесени се увек велика пажња посвећује чишћењу димњака, 
јер се све већи број становника, због високе цене земног гаса, опреде-
љује за грејање на чврста горива. Овим путем скрећемо пажњу да се 
цеви гасних пећи не смеју уводити у димњаке пећи на чврста горива, 
јер је то врло опасно. Гасни казани и конвертори морају имати димња-
ке са добром вентилацијом. Цена гаса је, нажалост, повећана и од 15. 
новембра ће износити 49,48 динара за домаћинства. Према закону о 
дистрибуцији гаса јавна предузећа немају право да снабдевају гасом 
домаћинства и установе са више од 50 запослених. Ови потрошачи 
гас морају куповати директно од „Србијагаса“. Како ће се то одразити 
на школе или локалне самоуправе, законодавац није објаснио.

Један број грађана Чоке већ годинама заборавља да регулише ра-
чуне комуналних услуга, нпр. за утрошену пијаћу воду. Закон о јавним 
предузећима обавезује да се дугови наплате, чак и путем принудне 
наплате. Јавно-комунално предузеће више није у могућности да то-
лерише дугове који премашују суму од више стотина хиљада динара. 
Укупан дуг се приближио цифри од три милиона динара, те ће бити 
ангажовани извршитељи принудне наплате дуговања.                    Ј.Г.

Szorgos kezek tisztítják a fokhagymát Juhászéknál
Вредне руке чисте бели лук код породице Јухас

Врбица је славила
У Врбици је 11. октобра свечано предат 

на коришћење потпуно обновљен и уређен 
Омладински дом. Већ дуги низ година је оро-
нула зграда чекала на реновирање и конач-
но је остварен давни сан становника Врбице.

Председник општине Ференц Балаж је из-
разио задовољство и радост што је успешно 
завршен и уређен дом који ће служити свим 
становницима села.

Након свечаног дела програма, у вечер-
њим сатима је организовано славље уз пе-
сму и игру. Чила Николић, председница Ме-
сне заједнице Врбица, се захвалила свима 
који су допринели реновирању дома.
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Gyermekhét az óvodában
Minden évben október első hetében az oktató-nevelői intézmé-

nyekben kiemelt jelentősége van a gyermekhétnek. Így volt ez idén 
is. Az október 6-ától 10-éig tartó tanítási héten az Öröm Iskoláskor 
Előtti Intézmény minden óvodájában igyekeztek a szokásos gazdag 
programmal megajándékozni a gyerekeket. 

Hétfőn minden csoportban beszélgetés folyt a gyermekhét jelen-
tőségéről, a világon élő gyermekek 
sokszínűségéről, életkörülményeik-
nek különbözőségéről és hasonló-
ságáról a különböző országokban. 
A gyerekeknek igen nagy örömmel 
kezdődött az egyébként is tartalmas 
gyermekhét, ugyanis hétfőn min-
den óvodai csoportot új játékokkal 
ajándékozott meg az intézmény. 
Babakocsit, teherautókat, kisautót, 
játék babát, kisrepülőt kaptak a 
gyerekek. 

Kedden a jelmezes felvonulás 
napja volt, amelyet minden évben a gyerekek izgatott várakozása 
előz meg. A jelmezeket ezúttal is a szülők készítették el, és ismét 
bemutatták kreativitásukat és sokszínűségüket. Csókán a Művelő-
dési Ház előtti téren Banka János és Manda Vuković bohócnak be-

öltözött műsorvezetők egyen-
ként is megszólaltatták a jel-
mezes ovisokat. A bölcsődések 
és kiscsoportosok fejdíszeket 
készítettek óvónőikkel, arcfes-
téssel maszkokat, és az oviban 
ünnepeltek. 

Szerdán szintén a Művelő-
dési Ház előtti téren tevékeny-
kedtek a Szivárvány óvoda 
csoportjai. A középső, nagy és 
végzős csoportosok aszfaltraj-
zokkal díszítették a település 
központját. Igazi érdekesség-
nek számított a Művelődési 

és Oktatási Központ ajándéka, amely a rajzolás után következett: 
szélesvásznú rajzfilmeket néztek meg a gyerekek a Tom és Jerry so-
rozatból. Sokuknak ez volt az első moziélménye. A legkisebbek óvo-
dánk bejárata előtt rajzoltak krétával, valamint a kisudvar aszfaltján. 

Csütörtökön és pénteken színházi látogatáson vettek részt a 4-től 
6,5 évesek községünk minden óvodájából, szerb nyelven a belgrádi 
Maska Gyermekszínház Zemlja dembelija, magyar nyelven pedig a 
szabadkai Gyermekszínház Tigris Péter című előadását tekintették 
meg. E két napon volt a sport és a mozgás napja is a csókai labda-
rúgó pályán. Azok a csoportok, akik éppen nem színházban voltak, 

a szabad levegőn játszhattak, 
tornázhattak. 

Az Öröm Iskoláskor Előt-
ti Intézmény minden óvodája 
idén is sok támogatást kapott 
különböző intézményektől, hi-
vatalos- és magánszemélyek-
től. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni minden jóakaratú 
támogatónak az adományokat, 
melyekkel még szebbé vará-
zsolták a legkisebbek délelőtt-
jeit a gyermekhét alatt.      Á.O. 

Дечија недеља у вртићу
Сваке године прве недеље октобра у васпит-

но-образовним установама се обележава Дечија 
недеља. Тако је било и ове године. Између 6. и 
10. октобра у свим вртићима Предшколске уста-
нове „Радост“ програми су били један богатији од 
другог.

У понедељак су све групе разговарале о зна-
чају дечије недеље, о разноликости 
деце у свету, о различитим околно-
стима живљења, као и о сличности-
ма у разним земљама. Деца су, ина-
че, врло садржајну недељу започела 
са великом радошћу. Наиме, у поне-
дељак је свака група од установе до-
била нове играчке. Стигла су колица 
за бебе, камиони, аутићи, лутке, ави-
ончићи и сл.

Уторак је био дан за маскенбал, 
који деца сваке године са великим 
узбуђењем ишчекују. Маске су изра-
ђивали родитељи, те се и овог пута 
могла видети њихова спретност и креативност. 
На тргу испред позоришта су децу под маскама 
интервјуисали Јанош Банка и Манда Вуковић 
обучени у кловнове. Најмлађи у јаслицама и мла-
ђим групама су са својим ва-
спитачицама израдили укра-
се за главу и са маскама ис-
цртаним на лицу славили у 
вртићу.

У среду, опет на терену 
испред позоришта су у ак-
цији биле групе из вртића 
„Дуга“. Деца средњег, стари-
јег и предшколског узраста 
су центар града украсили 
цртежима на асфалту. Деци 
је најинтересантнији био по-
клон Културно-образовног 
центра који је уследио након 
цртања, два цртана филма 
из серијала Том и Џери на великом платну. Мно-
гима је ово био први биоскопски доживљај. Нај-
млађи су испред својих улаза цртали кредом на 
асфалту дворишта.

У четвртак и петак су сва деца општине узраста 
од 4 до 6,5 година гледала позоришне представе, 
на српском језику представу „Земља Дембелија“ 
Дечијег позоришта „Маска“ из Београда, а на ма-
ђарском језику „Петар Тигар“ Дечијег позоришта 
из Суботице. Ова два дана су била и дани спор-
та и физичке активности на фудбалском терену 
у Чоки. Групе које нису 
биле у позоришту могле 
су се играти на свежем 
ваздуху.

Сви вртићи Предшкол-
ске установе „Радост“ су 
и ове године добили од 
разних установа и при-
ватних лица помоћ и до-
нације. Овим путем се 
Установа свима захваљу-
је на донацијама које су 
Дечију недељу деци пре-
твориле у праву чаролију 
задовољства.               А.O.

издато прво решење о категоризацији 
угоститељског објекта 

„Сеоско туристичко домаћинство“
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство је у оквиру Програма руралног развоја Аутономне 
Покрајине Војводине расписао конкурс 2012. године за реали-
зацију активности: салашарски, етно и вински туризам – адап-
тација и реконструкција етно кућа из неповратних средстава, на 
којем је подржан пројекат подносиоца Поша Ерна.

Након адаптације етно куће у Банатском Моноштору на адре-
си Петефи Шандора број 25, решавајући захтев, поднет од 
стране Поша Ерна, на основу Закона о туризму и Правилни-
ка о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за 
смештај, издато је ПРВО решење о кате-
горизацији сеоског туристичког домаћин-
ства. У поступку издавања решења шеф 
одељења задужена за обављање посло-
ва из области туризма Ева Шевењхази је 
изашла на терен да утврди тачност дате 
изјаве од стране подносиоца захтева о ис-
пуњености услова прописаних за тражену 
категорију. Била је одушевљена оним што 
је видела на терену. Према њеним речима 
кућа одише неким старим временима, а 
опет пружа сав потребан комфор модер-
ном и захтевном госту. Прави је пример 
како стари материјали и технике израде 
оплемењене с новим, модерним идејама 
могу изгледати врло занимљиво.              ДК

Községünk első bejegyzett 
falusi turisztikai háztartása

A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti 
Titkárság 2012-ben Vajdaság rurális fejlesztését célzó program 
keretében pályázatot írt ki vissza nem térítendő támogatások 
igénylésére etno-házak adaptációjára és felújítására tanyasi, 
etno- és borturizmus fejlesztése céljából. Ezen a pályázaton tá-
mogatást nyert Pósa Erna projektje.

Pósa Erna Kanizsamonostoron a Petőfi Sándor utca 25. szám 
alatti lakóépület etno-házzá alakítása után kérte annak falusi tu-
risztikai háztartássá nyilvánítását. A törvénnyel előírt eljárás során 
Sövényházi Éva, a turizmussal kapcsolatos kérdések rendezésével 
megbízott osztály vezetője a helyszínen személyesen győződött 

meg arról, hogy az épület megfe-
lel a követelményeknek. Ezután 
aláírta a községünkben első ízben 
kiadott végzést a hely falusi turisz-
tikai háztartássá nyilvánításáról.

Sövényházi Éva elismerően 
nyilatkozott az épületről: „A ház-
ban érződik a régi idők illata, de 
kielégíti a mai kor igényes ven-
dégeinek szükségleteit. Jó példa 
arra, hogy a régi épületek korsze-
rűvé nemesítése, modern ötletek 
megvalósítása sikert hozhat.”   

D.K.

A tiszaszentmiklósi 
Wisla ME 
aktivitásai

Folytatódnak a tiszaszentmiklósi 
Wisla Művelődési Egyesület tagjainak 
aktivitásai, új koreográfiákat és dalokat 
tanulnak, valamint új köntösbe bújtat-
ták a régi lengyel népdalokat, és így 
viszik színpadra. A próbák az általános 
iskola tornatermében zajlanak, ezért 
hálásak vagyunk Antonije Cicmil igaz-
gató úrnak. Köszönettel tartozunk még 
a csókai Művelődési és Oktatási Köz-
pontnak, mivel a legutóbbi lengyelor-
szági látogatásunk előtt adományaival, 
új bocskorokkal, mellényekkel, kala-
pokkal gazdagította népviseletünket. 
– mondta az egyesület elnöke, Renata 
Krajevska Pilh. 

A Wisla ME a lengyel nagykövetség 
vendége lesz november 12-én, és ezért 
lázasan készülődnek erre az esemény-
re, de az év végi ünnepségekre is.

Kertész I.

Tartalmas programok
a Kolping-házban

A Szerbiai Kolping Társaság padéi szervezete a helyi 
önkéntesek bevonásával több szociális és társadalmilag 
hasznos tevékenységet végez. A társaság elnöke, Len-
gyel Anna a tagság kérésére német nyelvtanfolyamot 
szervezett gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Cso-
portonként heti két alkalommal vannak az órák, ahol a 
résztvevők a kommunikáció alapjait sajátíthatják el. 

Anna elmondása szerint a gyerekek és a felnőttek is 
nagyon lelkesek, szívesen tanulnak, és nagyon jól lehet 
velük haladni. 

Folyamatban van a fűtési rendszer kiépítése, ami nél-
külözhetetlen a zavartalan működésükhöz. Amint befe-
jeződik ez a tanfolyam, utána a házi betegápolással kap-
csolatos tudnivalókról tartanak gyakorlati képzést, mi-
vel már tavasszal az elméleti rész feldolgozásra került. 
Terveznek egy bioiskolát is a mezőgazdasági termelők 
részére, hiszen erre is egyre nagyobb az igény.

Folytatódni fognak a megkezdett programok az újak 
mellett. A fiataloknak tartottunk a droghasználat meg-
előzése érdekében egy ismeretterjesztő előadást, ennek 
az egészségmegőrzésre irányuló előadássorozatnak a 
következő állomása pedig az erőszakmentes kommu-
nikáció lesz − tudtuk meg Lengyel Annától, a Szerbiai 
Kolping Szövetség elnökétől.

A gyerekek körében kedveltek a játszóházak, ahol 
megtanítják őket játszani.

A jövőben is szerveznek majd ilyen alkalmakat, ami-
kor a szülők, nagyszülők is ott vannak a gyerekekkel. Ez 
egy különös családias hangulatot teremt a találkozókon. 
Ilyenkor alkalom nyílik a nagyszülők rég elfelejtett játé-
kait is megismerni. Ezúton is szeretnénk kihangsúlyozni 
annak a fontosságát és hasznosságát, hogy több generá-
ció közös foglalkozásokon vegyen részt, hiszen ez min-
denkinek csak a hasznára válik.                                H.N.

програми 
у колпиншкој кући

Организација Колпинг друштва Србије у Падеју се 
бави разним социјалним и друштвено-корисним ак-
тивностима. Ана Ленђел, председница Друштва нам 
је рекла да су на захтев чланова покренути разни 
курсеви. У току је курс немачког језика за децу и од-
расле. Након завршетка грејног система покренуће 
се практична обука кућне неге болесних чији је тео-
ријски део већ обрађен током пролећа. Наставља се 
са већ започетим програмима: предавања о дрогама, 
комуникација без насиља, а у плану је биошкола за 
пољопривреднике. Међу децом су веома омиљене 
играонице са бакама и декама, који децу уче давно 
заборављеним играма из њиховог детињства.      Н.Х.

Folyik a nyelvtanulás      ☐     Учење немачког језика

Најмлађи
на маскенбалу     

Legkisebbjeink jelmezbálja

Цртање по асфалту
Kis aszfaltrajzolók

Фискултура на фудбалском терену    ☐   Torna a focipályán
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нове активности кУД-а „Висла“ из остојићева
Чланови Културно-уметничког удружења (КУД) „Висла“ из Остојићева настављају са 

новим активностима, спремају нове кореографије и песме. Први следећи наступ млађи 
чланови „Висле“ имаће на приредби поводом обележавања Дана школе „Др Тихомир 
Остојић“. Осим нових кореографија, чланице женског хора припремају и нови реперто-
ар старих пољских песама које ће певати на следећем наступу.

„Желели бисмо да се захвалимо и директору школе у Остојићеву Антонију Цицмилу 
који нам је омогућио термин за вежбање у школској сали једном недељно, средом од 
18 часова“, изјавила је председница овог удружења Рената Крајевска Пилх и додала да 
су пробе отворене за све који желе да дођу и прикључе се њиховом раду.

Приликом последње посете Пољској представници удружења су захваљујући дона-
цији КОЦ-а Чока купили нове кожне опанке за девојчице и шешире и прслуке за дечаке, 
а надају се да ће ускоро успети да сашију и нове ношње.

Представници „Висле“ ће за-
једно са представницима Ло-
калне самоуправе и директором 
остојићевчанске школе бити го-
сти на банкету у Амбасади Пољ-
ске 12. новембра, на позив новог 
амбасадора Александера Хећка 
где ће, према речима председни-
це удружења, имати прилику да 
стекну нова познанства и угово-
ре нове сарадње.

Пред крај године КУД ће ор-
ганизовати и журку којом ће се 
обележити успешан завршетак 
године, а припреме су већ уве-
лико у току.               

   И. Кертес

Деца вртића „Звончић“ и „Рибица“ 
посетили зоолошки врт у ади

Деца вртића „Звончић“ из Остојићева и 
„Рибица“ из Јазова заједно са својим ба-
кама и декама, а неки и са својим родите-
љима, посетили су Зоолошки врт „Пони“ у 
Ади у оквиру једнодневне екскурзије, која 
је организована 15. октобра 2014. године.

Ни лоше време није утицало на узбуђе-
ње деце да виде разне животиње. Када су 
стигли највише пажње привукли су им пти-
ца ему, пони, јер су могли да га мазе, за-
тим лама, бодљикаво прасе, али и дивља 
свиња, која није хтела да устане из свог 
склоништа ни поред тога што је један де-
чак викао „кукурику“, као знак да је време 
да се пробуди. После посете зоолошком 
врту, деца су се играла на игралишту у 
парку. Љуљашке, клацкалице, тобогани 

били су попуњени, а 
за место на вртешци 
се чекало у реду.

Вртић „Звончић“ сваке године у окто-
бру организује ове једнодневне екскурзи-
је, а како васпитачица овог вртића Бисер-
ка Будовалчев каже представља једно 
дружење бака и дека са својим унуцима. 

– Сваке године гледамо да посети-

мо друго место и да то буде по њиховој 
жељи. То је једно лепо дружење бака и 
дека са својим унуцима. Утисак је увек 
јако позитиван, буде лепо и деци и стари-
јима, – рекла је она.

Вртић „Звончић“ приликом организо-
вања ових мини екскурзија позива и дру-
ге вртиће да им се придруже. Ове године 
је то био вртић из Јазова, а претходних 
година ишли су са децом из Падеја, Са-
нада, па осим са бакама и декама, деца 
имају прилику да се друже и са својим 
другарима из других вртића.

Д. Грбин

A Csengettyű és a Halacska óvodásai
az adai állatkertbe látogattak

Október 15-én megszervezett egynapos kirándulás keretében 
a tiszaszentmiklósi Csengettyű és a hódegyházi Halacska óvodák 
nebulói nagyszüleikkel, egyesek pedig szüleikkel látogatták meg az 
adai Póni állatkertet.

A rossz időjárás sem zavarta a gyerekeket abban, hogy örömüket 
leljék a különböző állatok megtekintésében. Leginkább az emu és a 
póni keltette fel érdeklődésüket, hiszen azokat megsimogathatták, de 
örültek a lámának, sündisznónak, még a vaddisznónak is, melyet hiába 
noszogattak, nem volt hajlandó kibújni meleg vackából. Miután min-
den állatot megnéztek, a parkban felállított játszótéren játszadoztak: 
hintáztak, libikókáztak, csúszdáztak, de a körhintán is kivárták a sort.

A Csengettyű óvoda minden év októberében szervez ilyen egy-
napos kirándulást és Biserka Budovalčev óvónő elmondása szerint 
ez egy jó alkalom a nagyszülőknek is, hogy unokáikkal legyenek. 
Elmondta még, hogy igyekeznek minden évben más helyre látogatni, 
amely a visszajelzések szerint a gyerekek, de az idősebbek számára 
is szórakoztató.

A Csengettyű óvoda felhívja a többi óvodát is, hogy társuljanak 
ezekhez a kirándulásokhoz, így ebben az évben a hódegyházi óvodá-
sok tartottak velük, de előző években a padéi és a szanádi óvodások is 
csatlakoztak hozzájuk. Így amellett, hogy a gyerekek nagyszüleikkel 
szórakozhatnak, alkalmuk nyílik kortársaikkal való barátkozásra is.

D. Grbin

Pedagógusok szakmai továbbképzése
a csókai óvodában

A magyar népmese nap-
ja alkalmából dr. Szőke 
Anna a Vajdasági Magyar 
Óvodapedagógusok Egye-
sületének (VMÓE) elnöke 
levelet intézett több óvodá-
hoz, melyben felajánlotta, 
hogy meghívásra előadást 
tart a népmese szerepé-
ről a gyermekek értelmi 
és érzelmi fejlődésében. 
A csókai Öröm Iskolás-
kor Előtti Intézmény élt 
is ezzel a lehetőséggel, és 
meghívta Annát Csókára. 
A szakmai összejövetelre 
október 7-én került sor, amelyre a község 
településein lévő óvodákból és általános is-
kolákból érkeztek érdeklődő pedagógusok. 
A jelenlevők érdekes és hasznos tudnivaló-
kat hallottak a népmese keletkezéséről, Be-
nedek Elek életútjáról, valamint a mesének 
a gyermek életében betöltött szerepéről.
A találkozó kulcsfontosságú üzenete az 
volt, ami már többször elhangzott szakmai 
körökben, hogy a hallott vagy – iskoláskor-
ban – elolvasott mese szerepe a gyermek 
szókincsének, fantáziájának és személyisé-
ge formálódásának a fejlődésében messze 
meghaladja azt, amit a tévé vagy a számító-
gép nyújthat.                                          Á.O.

Санирана појава шуге 
у школи у чоки

У породици повратника из Аустрије 
чије двоје деце похађају Основну шко-
лу „Јован Поповић“ у Чоки, средином 
прошлог месеца установљена је шуга 
и пронађене су ваши. Директорка Дома 
здравља у Чоки др Ибоја Леваи Сенеш 
каже да су деца у току лечења одлази-
ла у школу, што нису смела, док се не 
заврши терапија. 

– Болест се преноси личним контак-
том, односно додиром, а не ваздухом, 
па су у складу са тим појачане хигијен-
ске и мере здравствене заштите, а о 
појави шуге у овој породици обавештен 
је Завод за јавно здравље из Кикинде и 
Центар за социјални рад у Чоки – изја-
вила је др Леваи Сенеш. 

Директорка ОШ „Јован Поповић“ 
Јулијана Багдал рекла је да о шуги и 
вашкама код деце која су похађала на-
ставу током терапије, школу нико није 
обавестио, већ да је болест код деце 
приметио наставник. 

– Одмах смо предузели појачане хи-
гијенске мере и мере дезинфекције у 
целој школи коју похађа око 400 учени-
ка – рекла је Јулијана Багдал.

Н. Колунџија

Megakadályozták
a rüh elterjedését Csókán

Egy Ausztriából visszaköltözött 
család tagjainál (két gyerekük a 
Jovan Popović Általános Iskolába 
jár) a múlt hónap közepén rühességet 
diagnosztizáltak, és tetveket találtak. 
A csókai Egészségház igazgatója, dr. 
Lévai Szenes Ibolya elmondta, hogy a 
gyógykezelés ideje alatt a gyerekeknek 
nem lett volna szabad iskolába 
menniük.

– Ez egy közvetlen érintkezéssel ter-
jedő betegség, ami ellen fertőtlenítéssel 
és fokozott higiéniával lehet védekezni. 
Erről az esetről értesítettük a nagyki-
kindai Közegészségügyi Intézetet és a 
csókai Szociális Központot is – mondta 
az igazgatónő.

A Jovan Popović Általános Iskola 
igazgatója, Bagdal Julijana elmondta, 
hogy a rühességről és a tetvességről 
senki nem értesítette az iskolát. A be-
tegséget az egyik tanár vette észre.

– Azonnal fokozott higiéniai és fer-
tőtlenítési intézkedéseket foganatosítot-
tunk, hogy megvédjük az iskola közel 
400 tanulóját – mondta Bagdal Julijana. 

 N. Kolundžija

 Вртић „Мала сирена“ Санад
         Свечани пријем донатора

За време траја-
ња Дечје недеље 
одржан је свеча-
ни пријем свих 
донатора који су 
помагали уређе-
ње објекта за нај-
млађе у Санаду. 
Годинама уназад, 
у овом објекту по-

стоји изузетна сарадња са родитељима, члано-
вима шире породице, месном заједницом, за-
другом, ловачким удружењем, пензионерима, 
удружењем жена и осталим члановима локал-
не заједнице. Непрестано се ради на одржава-
њу и очувању постојећих објеката, константно 
се чине напори да се просторије вртића и дво-
ришта континуирано допуњују и обогаћују, пру-
жајући деци могућност за целовити физички, 
интелектуални и социјални развој. У току про-
текле школске године извршена је замена до-
трајале столарије PVC столаријом захваљујући 
Месној заједници Санад, а у дворишту вртића 
постављене су нове и реновиране старе метал-
не конструкције за игру деце у чему је помогла 
АД „Санад“, Иван Ненадов, родитељи и ПУ 

„Радост“. Ово је била прилика да им се на скроман 
начин захвале деца и запослени, те да заједно ужи-
вају у новом амбијенту вртића. Имајући у виду да 
се у средишту установе налази здраво, спокојно и 
радосно дете, пут до успеха подразумева подржа-
вање и даље развијање активног укључивања ро-
дитеља и шире локалне заједнице у свакодневном 
животу и раду вртића, пре свега за добробит деце 
која је сада похађају, али и за будуће генерације.

Д.С.

Нови опанци, прслуци и шешири за чланове КУД „Висла“

Az óvónők idén is folyamatosan szakmai 
továbbképzéseken vesznek részt, mely 
hozzájárul a színvonalas oktató-nevelői 
munka végzéséhez. Október 20-án Kis-
hegyesre látogatott Zsidákovics Katalin, 
nyugalmazott óvónő, tanügyi tanácsos 
a magyarországi Százhalombattáról, 
és Tanítom megismerni, megszeretni és 
segíteni címmel az anyanyelvi nevelés 
fontosságáról, mint az óvodai nevelés 
kiemelt feladatáról tartott többórás elő-
adást. A szakmai továbbképzést a VMÓE 
szervezte és intézményünkből Mészáros 
Márta, Ágoston Ottilia, Korponai Éva és 
Habram Éva óvónők vettek részt. 

Dr. Szőke Anna 
és a résztvevő pedagógusok csoportja

Вртић „Звончић“ у зоо врту     ☐     A Csengettyű óvodásai az állatkertben
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A Jovan Popović Általános Iskola napja
A csókai Jovan Popović Általános Iskola november 18-án és 19-én ünnepli az is-

kola napját. Kedden, 18-án 11 órai kezdettel a Művelődési Otthonban ünnepi műsort 
mutatnak be a csókai, szanádi, feketetói és egyházaskéri diákok számára. Szerdán 
Nyitott iskola néven ezt a műsort bemutatják a szülőknek és minden érdeklődőnek.

A csókai iskola ma Jovan Popović költő nevét viseli, aki életével és munkássá-
gával igyekezett valóra váltani az „éber álmot ” – legyen boldog minden ember. 
Megalapításakor ez az intézmény egyházi iskola volt, írás-olvasásból és számtanból 
nyújtott alaptudást. Az első világháború után hatosztályos állami iskolává alakult, 
majd a második világháború után nyolcosztályos általános iskola lett.

Ma a Jovan Popović Általános Iskolának mintegy 450 tanulója van. A csókai 
központi iskola mellett kihelyezett tagozatok működnek Szanádon, Feketetón és 
Egyházaskéren. Az oktatás szerb és magyar nyelven folyik.                           Kertész I.

информатичка обука
у остојићевачкој школи

Наставник информатике Александар Поповић је то-
ком октобра месеца, у Основној школи „Др Тихомир 
Остојић” у Остојићеву, одржао предавање под нази-
вом „Wеb 2.0“. Обука је била едукативног карактера 
са циљем унапређивања рачунарског знања педагога 
који раде у овој установи, као и њихово стручно усавр-
шавање путем којег ће моћи да употребљавају савре-
меније наставне методе. На обуци, коју је финансирао 
Покрајински секретаријат за образовање, правни поре-
дак, јавну управу и националне заједнице, могло је да 
учествује 30 педагога.                         Диенеш Бригита

Informatikai képzés
a tiszaszentmiklósi iskolában
Aleksandar Popović informatikatanár tartott előadást 

Web 2.0 alkalmazások címmel a tiszaszentmiklósi Dr. 
Tihomir Ostojić Általános Iskolában az októberi hónap-
ban. A helyben tanító pedagógusok akkreditációs képzésé-
nek és tudástárának bővítése érdekében lett megszervez-
ve a továbbképzés, amely lehetővé teszi a pedagógusok 
számára a szakmai felkészültséget és a modernebb tanítási 
módszerek alkalmazását. A Tartományi Oktatási, Jogal-
kotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti 
Közösségi Titkárság támogatásával 30 pedagógus vehetett 
részt az oktatásban.                                    Dienes Brigitta

Упознавање са радом 
полиције

Предшколци чоканских вртића су у оквиру теме о зани-
мљивим занимањима посетили станицу полиције у Чоки, 
где су провели пријатно преподне проучавајући рад по-
лицајаца.

Циљ посете је упознавање најмлађих са чикама којима 
се без страха и са поверењем могу обратити и који ће 
помоћи када су у невољи. Деца су узбуђено ишчекивала 
полазак.

Тета полицајка Јована Јованов их је љубазно примила 
и спровела кроз зграду полиције, а дечица су радознало 
завиривала у службене просторије, упознавала се са за-
посленима, разгледала униформе и радну опрему. Деца 
су добила информације о томе шта је посао саобраћај-
ног, а шта криминал-
ног полицајца, како се 
идентификују инспек-
тори у цивилу. Посебан 
доживљај за њих је био 
кратак боравак у ћелији, 
као и презентација узи-
мања отисака или мо-
нитори видео надзора.

Занимљивост за ма-
лишане је био полициј-
ски бицикл, а ауто са сиреном права атракција, нарочито 
када им је дозвољено да седну у њега.

Слаткише и сок у канцеларији командира су са ужи-
ванцијом појели и попили, а станицу полиције деца су на-
пустила богатија за незаборавно искуство.                    О.А.

Ismerkedés 
a rendőrség munkájával

A csókai óvoda végzős csoportosai érdekes foglalkozások 
témakörének egyik állomásaként látogattak el a csókai rend-
őrállomásra, ahol egy kellemes délelőttöt eltöltve nyerhettek 
bepillantást a rendőrségen folyó munkába. 

A rendőrségi kirándulás célja az volt, hogy már a legki-
sebbek is megtudják, kik azok, akik baj esetén segítenek, és a 
rendőrökhöz ne félelemmel, hanem bizalommal forduljanak. 
Az indulást izgatottan várták a gyerekek.

Jovanov Jovana rendőr néni szívélyesen fogadta és kala-
uzolta végig az ovisokat a rendőrség épületében, akik kíván-

csian kukkantottak be a 
szolgálati helyiségek-
be, megismerkedtek az 
ott dolgozókkal, mun-
kaeszközeikkel, egyen-
ruháikkal. A gyerekek 
tájékoztatást kaptak ar-
ról, hogy mi a közleke-
dési és mi a bűnügyek-
kel foglalkozó rendőr 

munkája, valamint hogy 
mivel tudják azonosítani 

magukat a civil ruhában dolgozó nyomozók. A fogdában való 
tartózkodás külön élményt jelentett nekik, csakúgy mint a 
bűnügyi nyomozáskor végzett ujjlenyomat-vizsgálat bemuta-
tása vagy a térfigyelő kamerarendszer monitorainak látványa.

A gyerekek közelebbről megismerkedhettek 
a rendőrautóval, szirénahangjával, sőt bele is 
ülhettek. A rendőrkerékpár bemutatása is igazi 
érdekességnek számított. 

A főparancsnok irodájában elfogyasztott 
szörp és édesség csak növelte a gyerekek kom-
fortérzetét, és hasznos tanácsokkal, valamint fe-
lejthetetlen élményekkel gazdagodva távoztak 
el a rendőrállomásról.                                    Á.O.

Fizika show Csókán

Látványos fizikai kísérleteket lát-
hattak a gyermekhéten a csókai és kör-
nyékbeli diákok a csókai Művelődési és 
Oktatási Központ színpadán. A Csodák 
Palotája előadói a magyar Nemzetpo-
litikai Államtitkárság Külhoni magyar 
felsősök éve elnevezésű program kere-
tein belül érkeztek városunkba, hogy be-
vonják a diákokat, és egy más nézőpont-
ból közelítsék meg ezt a tudományt. A 
magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság 
már harmadik éve indít programot a kül-
honi magyarság számára az anyanyel-
vű oktatás népszerűsítése érdekében, 
melynek szerves része volt ez az utazó 

show is. A fizika tananyaghoz kötődő 
kísérleteket interaktív módon, élmények 
formájában adták át a felsős diákok-
nak: robbantottak, gázokat inhaláltak, 
a természetben is megtalálható anya-
gok különös viselkedését illusztrálták. 
A kísérleteikbe bevonták a tanulókat is. 
Nemcsak iskolásoknak szólt a program, 
bárki megtalálhatta a saját szórakozását. 
A diákok buzgón és lelkesen találgattak, 
válaszolgattak a kérdésekre. Azt szeret-
nék, ha az iskolákban gyakrabban lenne 
ehhez hasonló tanóra, és ha sokkal több-
ször végeznének ilyen kísérleteket.                                        

H.N.

Október folyamán községünk minden óvo-
dájába ellátogatott a közlekedési rendőr, és 
a gyerekekkel ismertette a rájuk vonatkozó 
közlekedési szabályokat, valamint bemu-
tatta egyenruháját és munkaeszközeit. A 
gyerekek minden oviban nagy örömmel 
fogadták a rendőr bácsit. 

Ujjlenyomat-vizsgálat
Узимање отисака

Током октобра све вртиће је 
посетио саобраћајни поли-
цајац и упознао децу са са-
обраћајним правилима која 
се на њих односе. Притом им 
је показао своју униформу и 
средства за рад. Малишани 
свих вртића су радосно до-
чекали чика полицајца.

Групна слика у дворишту полицијске станице
Csoportkép a vendéglátókkal a rendőrség udvarában

на сајму књига
„Бирајте писца 

као што бисте бирали пријатеља“ 
В. Дилон

основна школа „Јован поповић“ и 
ове школске године је организовала 
одлазак на београдски сајам књига. 
29. октобар је био дан за књигу.

Одабрана екипа наставника и учите-
ља на челу са директорицом Јулијаном 
Багдал имала је прилику да се упозна са 
актуелним издањима као и са  провере-
ним књижевним класицима. У мору до-
маћих и страних издавача свако је про-
нашао нешто за себе: неки су са списком 
у руци трагали за омиљеним књигама 
које ће однети пријатељима, малишани-
ма, други су, опет, уживали у пријатном 
разгледању које их је одвело до интере-
сантних наслова. Није изостала ни купо-
вина збирки, разних методика, приручни-
ка и наставних средстава. 

Посебно је значајна престижна награда 
„невен” у области књижевног стварала-
штва за децу за најбољу књигу објављену 
у 2013. години која је припала Роберту 
такаричу, педагогу драме, драмском 
писцу и писцу за децу, али и настав-
нику историје у чокан-
ској основној школи, за 
књигу „траже се памет-
ни детективи за откри-
вање историје”. 

59. Међународни 
београдски сајам књига 
свечано је отворен 26. 
октобра и трајао је до 2. 
новембра 2014. Ового-
дишњи слоган „Време ја 
за књигу“ указује читао-
цима да је свако време 
право за књигу, да је, у 
непрестаној борби за ег-
зистенцију, управо „књи-
га симбол неприхватања 
наметнутих компромиса 
и површног сагледавања 
света“.                    М.М.И.

Könyvvásáron
„Úgy válassz írót, ahogy barátot választasz” 

W. Dillon
A csókai Jovan Popović Általános Iskola 

dolgozói október 29-én ellátogattak a belgrádi 
könyvkiállításra. 

A tanárok, tanítók és Bagdal Julijana igaz-
gatónő a vásáron találkozhattak a kortárs iro-
dalommal és a klasszikusokkal is. A rengeteg 
kiállítónál mindenki megtalálhatta azt, amit ép-
pen keresett: kedvenc íróját, gyermekkönyveket, 
kézikönyveket, szakkönyveket, tanszereket stb. 

A csókai általános iskola munkaközössége 
büszke arra, hogy történelemtanáruk, Takarics 
Róbert Neven-díjat kapott az Okos detektíveket 
keresünk a történelem kiderítésére című gyer-
mekkönyvéért.

Az 59. Belgrádi Könyvvásárt október 26-a és 
november 2-a között rendezték meg. Az idei ki-
állítás mottója, A könyvek ideje arra emlékezteti 
az olvasókat, hogy mindig a könyvek ideje van, 
hogy az egzisztenciáért folytatott állandó küzde-
lemben „a könyv a ránk erőszakolt kompromisz-
szumok és a világ felületes szemlélete elutasítá-
sának a szimbóluma”.                                   M.M.I.

Посета Београдском сајму књига
Látogatás a belgrádi könyvvásáron



            чоканска хроника   —   csókai krónika2014. november 9

Препоручујемо
овога пута књигу нам је срдачно 

препоручила Јелена Бачић Алимпић, 
ауторка најчитанијих романа у србији:

„То је роман са-
временог руског 
писца Јевгенија Во-
долазкина ‘Лавр’. 
Ја лепшу књигу у 
последњих десет го-
дина нисам прочита-
ла. То вам је као кад 
слушате поток како 
жубори, тако тај чо-
век пише, он ниже 
речи као перле. реч је о једној топлој, 
предивној књизи која говори о поште-
њу, посвећености и давању. Дело је 
феноменално, давно нисам прочитала 
нешто тако лепо и свима је препоручу-
јем.“

роман је проглашен за књигу године, 
за њега књижевни критичари, писци и 
читаоци кажу да је појава у савременој 
књижевности, радња романа одвија 
се у 15. веку, али се он доживљава 
апсолутно савремено. сам писац каже: 
„хтео сам да испричам причу о човеку 
способном на жртву, не на велику, 
једнократну жртву, за коју је довољан 
минут заноса, већ свакодневни живот-
жртву.“                                         М.М.И.

Дан школе 
„Јован поповић“
Основна школа „Јован Поповић“ из 

Чоке прославиће 18. и 19. новембра 
Дан школе пригодним програмом. У уто-
рак 18. новембра у 11 сати у сали Дома 
културе биће одржана прослава за све 
ученике из Чоке, Санада, Црне Баре и 
Врбице, за све запослене у овој школи 
и госте, док ће у среду 19. новембра, та-
кође, бити одржана још једна приредба 
под називом „Отворена школа“ која ће 
бити отворена за све родитеље и оста-
ле госте који нису били у могућности да 
погледају програм који су припремили 
ученици ове школе дан раније.

Чоканска школа носи име песника Јо-
вана Поповића који је тежио ка остваре-
њу „свесног сна“ - среће за све људе. Пр-
вoбитно, школа је била верског каракте-
ра и пружала је основна знања из читања 
и математике. После Првог светског рата 
школа се у свом раду ослобађа верског 
надзора и постаје јавна, државна школа 
која је била самостална са шест разре-
да. После Другог светског рата прерасла 
је у потпуну основну школу.

Данас ОШ „Јован Поповић“ има око 
450 ученика. Поред одељења у матичној 
школи у Чоки, постоје и издвојена оде-
љења у Санаду, Црној Бари и Врбици, 
а настава се одвија на српском и на ма-
ђарском наставном језику. 

И. Кертес

„Здравствено васпитање
о репродуктивном здрављу“ 

у средњој школи
институт за јавно здравље Војводине спроводи 

пројекат ваннаставне едукације: „Здравствено васпи-
тање о репродуктивном здрављу средњошколаца у 
Војводини школске 2014/2015“ подржан средствима 
покрајинског секретаријата за спорт и омладину апВ.

Хемијско-прехрамбена средња школа у Чоки само је 
једна у низу средњих школа у Војводини које од септем-
бра учествују у пројекту. Још пре годину дана препозната 
је потреба наших тинејџера за овим садржајима, када су и 
покренуте ваннаставне едукације за друге разреде сред-
њих школа. У чоканској средњој школи едукатор је педагог  
школе ибоја николић која едукацију спроводи у два оде-
љења другог разреда:

„Предвиђена је реализација 14 радионица у трајању по 
сат и по времена. Наша школа је узела учешће у конкур-
су и уследила је обука едукатора у трајању од три дана у 
Новом Саду на Институту за здравље. Предмет се уводи 
као ваннаставна активност и ученици се на добровољној 
бази одлучују да ли желе да учествују у пројекту или не. На 
почетку је у школи, односно у другим разредима, спроведе-
на анкета о информисаности и знању о здравственом ва-
спитању и репродуктивном здрављу. Иста анкета ће бити 
спроведена на крају како би се видели ефекти едукације. 
Уколико резултати и исходи буду задовољавајући, цео про-
јекат упућује се Министарству просвете са намером да се 
‚Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу’ увр-
сти у редован образовни систем.“

Теме обухваћене ваннаставном 
едукацијом су: здравље, комуни-
кација, асертивна комуникација, 
пубертет, сексуалност, трудноћа, 
полно преносиве болести, ризич-
но понашање и многе друге. Ци-
љеви „Здравственог васпитања 
о репродуктивном здрављу“ су 
вишеструки: развијање одговорно-
сти за сопствено здравље, ство-
рити толеранцију, отвореност и 
поштовање према сексуалности, 
различитим стиловима живота, до-
бијање информација о физичким, 
сазнајним, социјалним, емотивним 
аспектима сексуалности и превен-
цији сексуално преносивих инфек-
ција, бити способан да се комуни-
цира о сексуалности итд.

„Садржаји су обрађени на ве-
ома занимљив начин. Едукације су радионичарског 
типа, увек седимо у кругу, некад је то игра уз поставља-
ње питања, ученицима је забавно, али истовремено и 
много тога науче. Још смо на почетку, када се говори о 
здрављу и комуникацији, али ученици позитивно реагу-
ју, већ су научили да јасно и недвосмислено изразе свој 
став. Зато сматрам да су ови садржаји изузетно важни 
и пресудни у њиховом узрасту,“ закључила је профе-
сорка Николић.                                                          М.М.И.

Reprodukciós egészségügyi 
nevelés a középiskolában
Több vajdasági középiskolában folyamatban van 

a Vajdasági Népegészségügyi Intézet Reprodukci-
ós egészségügyi nevelés a vajdasági középiskolások 
számára a 2014/2015-ös tanévben elnevezésű projekt 
megvalósítása. Ezt a projektet a Tartományi Sport és 
Ifjúságügyi Titkárság támogatja. 

Idén szeptemberben a csókai Vegyészeti-
Élelmiszeripari Középiskola is csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez. Az oktató Nikolić Ibolya iskola-
pedagógus, aki a második osztályosok két tagozatá-
nak tart előadásokat.

– 14 alkalommal 1,5 órás terjedelemben műhely-
munkát tartunk. Előzőleg részt vettem Újvidéken egy 
háromnapos felkészítő tanfolyamon a Népegészség-
ügyi Intézetben – mondta Nikolić Ibolya. Ez a képzés 
nincs az iskolák tantervében, nem kötelező, a diákok 
önként választhatják. A tanfolyam megkezdése előtt 
felmértük a diákok tudását ebben a témában, ugyan-
ezt megtesszük az oktatás befejeztekor is. Amennyi-
ben elérjük a várt eredményeket, akkor ezt a vajdasági 
projektet eljuttatják az oktatási minisztériumba azzal 
az ajánlással, hogy a középiskolákba vezessék be a 
reprodukciós egészségügyi nevelés tantárgyat.

A képzés témái: egészség, kommunikáció, asszertív 
kommunikáció, pubertás, szexualitás, terhesség, nemi 

úton terjedő betegsé-
gek, kockázatos visel-
kedési formák stb. A 
reprodukciós egész-
ségügyi nevelés cél-
jai: a felelősségteljes 
egészségvédelem tu-
datosítása, a toleran-
ciára, a nyitottságra 
nevelés, a különböző 
életvitelek elemzése, 
a szexualitás fizikai, 
ismereti, szociális és 
érzelmi szempontok-
ból történő elemzése, 
a nemi úton terjedő 
betegségek és az el-
lenük való védekezés 
megismerése stb.

– Az oktatás műhelymunka formájában történik, 
körben ülünk és beszélgetünk. Néha játékos formában 
dolgozzuk fel a témát. Most még az egészségről és a 
kommunikációról tanulunk. A diákok egyre felszaba-
dultabbak, érdeklődők, tetszik nekik ez a tanfolyam. 
Szerintem a reprodukciós egészségügyi nevelés nagyon 
fontos a fiatalok számára – mondta Nikolić Ibolya.

M.M.I.

Színházban jártunk
A csókai Művelődé-

si és Oktatási Központ 
az év folyamán (igény 
szerint) több alkalom-
mal szervez színházlá-
togatást. Ezúttal október 
14-én a szabadkai Kosz-
tolányi Dezső Színház 
társulatának a Vojáger 
című előadására utaztak. 

A Keszég László ál-
tal rendezett kortárs da-
rab vidám hangvételű 
és nagyon szórakozta-
tó. A Voyager egy ame-
rikai űrszonda, melyet 
1977-ben csináltak, abban az évben, amikor Vinnai 
András, a darab írója született. Pál a főszereplő. A 
szomszédjában van egy dzsungelszerű kert, mely-
ben egy titokzatos néni ugyanolyan titokzatosan is 
él. A Pál nevű főszereplő ehhez a Voyagerhez ha-
sonlítja magát, de a titokzatos szomszédasszony, 
Babi néni − akiről kiderül, hogy egy istennő − nem 
jól ejti ki az angol Voyager szót, így lesz belőle 
Vojáger. Központi témája a mindentől való félelem, 
ami a magyar ember fóbiája is. Az ijedséget, a szo-
rongást, a rettegést keltik életre, amikor az annyira 
elhatalmasodik, hogy az ember problémamegoldó 
képessége a nullára csökken. Önálló cselekvésre 
képtelenné válik, és ebből a helyzetből kell őt ki-
mozdítani, és ráébreszteni arra, hogy nézzen szem-
be a félelmeivel és dolgozzon azok megoldásán. Az 
elfojtás nem megoldás.                                      H.N.

били смо
у позоришту

Посета суботичком 
позоришту „Костолањи“ 
14. октобра је још једна у 
низу посета позоришти-
ма у организацији КОЦ 
„Чока“. Комад „Voyager“ 
(„Путник“), назван по 
америчкој свемирској 
летелици - сонди, режиј-
ски је преточен у пробле-
матику човека данашњи-
це, са свим питањима и 
могућим одговорима.

Х.Н.

Könyvcsomag 
 középiskola könyvtárának

Tekintélyes, mintegy 500 darabot kitevő könyvcsomaggal gya-
rapodott a közelmúltban a csókai középiskola könyvtára. Az ado-
mányozó a csókai Orpheus Művelődési Egyesület. Az akcióról a 
következőket nyilatkozta Tápai Tibor, az egyesület elnöke: 

– Nekünk a székesfehérvári nyugdíjasok egyesületének férfikó-
rusa ajándékozta a könyveket a barátság jegyében, mely a közös 
érdeklődésből, a népdalok szeretetéből fakad. Ezúton is köszönöm a 
székesfehérváriaknak és elnöküknek, 
Paál Istvánnak ezt a szép gesztust. 
Mivel mi nem rendelkezünk a köny-
vek elhelyezéséhez szükséges helyi-
séggel, kézenfekvő, hogy olyan intéz-
ménynek adjuk tovább a könyveket, 
amelyben megfelelő módon el tudják 
helyezni azokat, és természetesen a 
rendeltetésüknek megfelelően hasz-
nálni is fogják. Így esett választásunk 
a csókai középiskolára, ahol valószí-
nűleg igény van a könyvekre, s ezzel, 
ha szerényen is, de hozzájárulhatunk 
az olvasás és a kultúra megszeretteté-
séhez a diákok körében. Azt hiszem, 
mindannyian érezzük, hogy egyre 
elidegenedő világunkban mennyire 
szükséges az általános emberi értékek ápolása. Itt jegyzem meg, 
hogy mindkét gyermekem a csókai középiskola tanulója volt, Éva 
leányom ma már tanárként dolgozik az intézményben.

Török Tibor, a középiskola igazgatója köszönetét fejezte ki szó-
ban és köszönőlevéllel is az Orpheus Művelődési Egyesületnek. 
Szerinte a könyveket a tanárok és a diákok is haszonnal forgathatják, 
hiszen a szépirodalmi alkotásokon kívül szakkönyvek is vannak a 
csomagban. Az óvodásoknak szóló és az elemistáknak való könyve-
ket az ajándékozó szándéka szerint, válogatás után, el fogják juttatni 
a csókai óvodának, illetve az általános iskolának.                           kor

књиге за библиотеку средње школе
Библиотека Хемијско
-прехрамбене средње 
школе је богатија за 
500 књига. Донатор 
je Културно друштво 
„Orpheus“. Председ-
ник Друштва нам је 
рекао да су књиге у 
ствари дар Удружења 
пензионера из Секеш-
фехервара у име при-
јатељских односа и 
заједничких интересо-
вања два удружења. 
Пошто Културно друштво „Orpheus“ не располаже одговарајућим 
простором за оволики број књига, подразумевало се да се оне 
проследе установи којој су потребне. Пала је одлука да се поклоне 
Хемијско-прехрамбеној средњој школи у Чоки. Директор средње 
школе Тибор Терек се усмено и писмено захвалио на дару и додао 
да ће након селекције све књиге које се тичу нижег узраста бити 
прослеђене предшколској установи и основној школи у Чоки. 

Ученици другог разреда 
са професорком Ибојом Николић

A másodikos diákok Nikolić Ibolya tanárnővel

Tápai Tibor és Török Tibor
Тибор Тапаи и Тибор Терек

Ученици разгледају књиге
Az érdeklődő tanulók

Az előadás előtt      ☐     Пред представу



            чоканска хроника   —   csókai krónika

авантуре тигра званог петар

Позоришну представу за децу поводом Дечије недеље, у организаци-
ји КОЦ „Чока“, посетила су деца из целе општине. Неизоставни део ре-
пертоара луткарских позоришта у Пољској, одакле прича потиче, говори 
о прихватању нас самих, о карактеру и победи над страхом. Схвативши 
поруку, деца су била одушевљена представом.                                  Х.Н.

путовање у Дембелију

Шта ли је инспирисало глав-
ног јунака да потражи непосто-
јећу земљу Дембелију? Одговор 
на ово питање је дала интерак-
тивна представа Дечијег позори-
шта „Маска“ из Београда, која је 
изведена током Дечије недеље 
на позорници Културно-образов-
ног центра у Чоки.

Гледаоци су путовали зајед-
но са главним јунаком који жели 
да побегне у непостојећу земљу 
где никога не мора слушати, где 
му нико неће заповедати, нема 
домаћих задатака и не мора је-
сти здраву храну. А што је још 
важније, може играти игрице ко-
лико год хоће, да се не би срео 
са другарима осим у електрон-
ском простору. Током путовања 
научио је чаробне речи које је 
заједно са публиком стално по-
нављао, отпутовао је у Америку, 
Африку, Италију и свугде је на-
учио нешто важно док је мамио 
осмех на лицима деце.

Научио је да кува здрава јела, 
да цени чистоћу, упознао пред-
ности физичке активности. Када 
се вратио кући увидео је да 
мора променити начин живота 
да би живео здраво.                Х.Н.
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A színházi előadás margójára
Kellemes színházi estét töltöttünk együtt október 30-án a csó-

kai Művelődési és Oktatási Központ színháztermében. Az MNT 
támogatásával hozzánk is eljutott a Zentai Magyar Kamaraszínház 
Agatha Christie: Egérfogó című előadása Kálló Béla rendezésé-
ben. Ahogy azt a szerző megalkotta, a rejtély úgy lebegett a darab 
felett, hogy a közel 150 fős nézősereg végig úgy érezte, tudja ki 
a gyilkos, legalábbis addig, amíg az írónő ismét be nem bizonyí-
totta, hogy egy másik szereplő is lehet. Ez az érzet tartotta magát 
a darab végéig. Izgultunk, rettegtünk, szurkoltunk, míg a végén 
minden tisztázódott, és azonnal feloldódott a feszültség. A ma már 
klasszikusnak számító darab annak köszönheti sikerét, hogy a cse-
lekmény úgy bontakozik ki, hogy a néző kíváncsi, mi fog történni 
a következő pillanatban, de ezeket a pillanatokat tisztán sohasem 
látja előre. Másrészt annak, hogy a darabban szinte mindenki talál 

valamit, ami éppen őt ragadja 
meg, így a legkülönfélébb élet-
korú és ízlésvilágú emberek is 
élvezni tudják. A szereplők 
Dévai Zoltán, Kucsov Borisz, 
László Judit, Lőrinc Tímea, 
Nagyabonyi Emese, Nešić 
Máté, Papp Arnold, Rutonity 
Róbert, és Virág György ki-
váló alakításukkal kivívták 
maguknak a közönség perce-
kig tartó vastapsát. Egy igazán 
szórakoztató, de irodalmilag 
igényes krimi szemtanúi le-
hettünk. Egy olyan előadást 
láthattunk, amely felcsigázta 
élményvilágunkat, és magával 
tudott ragadni bennünket.       

Sz.T.L.

У позоришту
У позоришној сали Културно-о-
бразовног центра у Чоки, 30. 
октобра, под покровитељством 
Националног савета Мађара, 
публика је уживала у комаду 
Агате Кристи „Мишоловка“. 
Комад је извело Камерно позо-
риште из Сенте у режији Беле 
Кало. 150 гледалаца је током 
целе вечери са узбуђењем на-
гађало ко је убица, да би на 
крају глумце наградили громо-
гласним аплаузом. Золтан Де-
ваи, Борис Кучов, Јудит Ласло, 
Тимеа Леринц, Емеше Нађaбо-
њи, Мате Нешић, Арнолд Пап, 
Роберт Рутонић и Ђерђи Вираг 
блистали су на сцени.                      

Х.Н.

Vajon mi ösztönözte a főhőst, hogy megkeresse a nem létező országot, 
Dembeliát? Erre is választ adott az az interaktív előadás, amelyet a belgrádi 
Maska Gyermekszínház mutatott be a gyermekhéten a Művelődési és 
Oktatási Központ színpadán. 

A nézők maguk is részesei voltak az utazásnak, amely során a vakmerő 
főhős el akar menekülni egy nem létező országba, ahol nem kell senkinek 
szót fogadni, ahol senki nem parancsolgat, nem kell házi feladatot írni és 
egészséges ételeket enni. Ami talán még fontosabb, hogy annyit lehet 
számítógépes játékokat játszani, amennyit csak akar, hogy még véletlenül 
se találkozzon a barátaival, csak az elektronikus térben. Az utazás során a 
megtanult varázsigékkel, amelyet a nézőtéren ülő közönség segítségével 
ismételget, elutazik Amerikába, Afrikába, Olaszországba, és mindenhol 
megtanul valami fontosat, miközben mosolyt csal a gyerekek arcára.

Megtanul egészséges ételeket főzni, értékelni a tisztaságot, és a rendszeres 
testmozgás előnyeit is megismeri. Miután hazatér, belátja, hogy az eddigi 
lusta életmódján változtatnia kell, hogy egészséges életet éljen.               H.N.

Млади глумци одушевили чокане
У петак, 24. октобра, на сцени Дома културе у 

чоки одиграна је комедија „шмизле“ у режији 
бранка Вучетића по тексту Габријеле Запољске и 
Мирољуба недовића Рикија.

Прави љубитељи позоришта увек се радују госто-
вањима  Камерне сцене „Мирослав Антић“ из Сен-
те јер знају да могу да очекују одличне представе и 
талентоване глумце. Овога пута присуствовали смо 
извођењу представе „Шмизле“ са познатом младом 
глумачком екипом у саставу: Драгана лазић, Милица 
Ристовић, Јована булатовић, Ђурђина Самарџић, 
Милена Зораја, Миљана томаш, анка берић, Себа-
стијан Губик и Денис Вујичић.

„шмизле“ је представа која је чоканску публику 
импресионирала. Несрећне жене, које желе да учи-
не нешто од свог живота тако што ће основати бенд, 
као и упечатљиви ликови Ромкиње, затим  естрадне 
уметнице са искуством, претучене жене, жене која не 
бира посао не би ли издржавала дете, смехом су покри-
ли вео туге и учинили да истински уживамо у њиховим 
захтевним глумачким улогама. Много песме, игре и сме-
ха, ипак, нико није суштински срећан. 

Редитељ бранко Вучетић о идеји за овај комад каже: 
„У претходне две сезоне играли смо представе: ‚У срцу 
птице’, у којој смо се бавили  запостављањем деце од 
стране родитеља, и једну праву, класичну драму о ли-
цемерју ‚Морал госпође Дулске’. Деца су хтела да ра-
димо комедију, да се мало забављају, да не извлачимо 
увек оне најтеже емоције. Нашао сам текст Мирољуба 
Недовића, добили смо ауторска права и радили на њој 
од почетка јула. Текст је доста измењен, сада је то једна 
социјална комедија. Иза смеха се крије дубља порука, 
онај ко је докучио, зна.“

У разговору са глумцима уверили смо се да је то јед-
на одлична екипа која, уживајући на сцени, ту своју до-
бру енергију преноси и на публику. Ђурђина Самарџић, 
млада глумица, за Чоканску хронику каже :„Било ми је 
занимљиво. У почетку ми је било напорно да пронађем 
лик док нисам пронашла лик Ромкиње и сада је већ 
опуштеније из представе у представу.“ Једну од глав-
них улога тумачи и Драгана лазић која је изнела своје 
импресије: „Напорно је било док смо радили, мислили 
смо да ће бити лако зато што је комедија, али има пуно 
играња, певања, сада уживамо на сцени. Желели бисмо 
да се захвалимо Бранку Вучетићу, који је веровао у нас 
и имао стрпљења.“

Младој и талентованој екипи желимо пуно успеха са 
овом представом.                                                       М.М.И.

Csak ne legyen csönd!
Cserháti Zsuzsa 

életéről szóló zenés 
előadást láthatott októ-
ber 21-én este a Csóka 
Művelődési és Oktatá-
si Központ színpadán 
a közönség. A Csak 
ne legyen csönd című 
előadást Nemes Nagy 
Anita és Ralbovszki 
Csaba vitte színpadra, 
ahol Cserháti Zsuzsa 
magyarországi éne-
kes legismertebb dalai 
csendültek fel. A műsor 
az egyik legismertebb, 
de gyakran hányattatott sorsú magyar 
énekesnő életét mutatja be. A pályatársak, 
barátok visszaemlékezésein, nyilatkoza-
tain keresztül kirajzolódik egy mellőzött-
séggel, kudarcokkal és nélkülözéssel teli 
pályakép, amelybe már későn köszöntött 
be a várva várt siker. Cserháti Zsuzsa da-
lai ma is nagy népszerűségnek örvendenek 
nálunk is. Az idősebb generáció a régebbi 
dalokat ismeri, a Kicsi, gyere velem rózsát 
szedni vagy az Édes kisfiam címűt, a fiata-
labbaknak pedig ismerős, hogy tényleg, ez 
egy Cserháti-dal, pl. a Hamu és gyémánt 
meg az Akad, amit nem gyógyít meg az 
idő sem.                                               H.N.

„Само да не буде 
тишина!“

У вечерњим часовима 21. октобра у по-
зоришној сали Културно-образовног цен-
тра публика је уживала у музичком програ-
му који је говорио о животу Жуже Черхати. 
Током програма „Само да не буде тишина!“ 
Анита Немеш Нађ и Чаба Ралбовски су 
изводили песме једне од најпознатијих ма-
ђарских певачица Жуже Черхати, чија суд-
бина није увек била ружичаста. Кроз причу 
и успомене колега и пријатеља осликан је 
тежак пут једне каријере пун одрицања. 
Дуго очекиван успех је стигао можда са за-
кашњењем. Ипак, њене песме, веома оми-
љене и на нашим просторима, познате су 
како старијим тако и млађим генерацијама.

Х.Н.

Az előadás megálmodói 
Идејни творци програма

A közönség érdeklődve kísérte az előadást 
Публика с пажњом прати програм

„Шмизле“  на сцени Дома културе

Прва станица - Америка
Az első megálló Amerika volt

Одушевљена публика      ☐      A lelkes közönség

Utazás Dembeliába
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Tigris Péter kalandjai
A csókai Művelődési és Oktatási Központ 

az idén is színes programokat szervezett a 
gyermekhét alkalmából. A község minden te-
rületéről érkeztek a gyerekek, hogy részesei 
legyenek Tigris Péter kalandjainak, egy olyan 
mesének, ahol a főszereplő szembenéz az ár-
nyékával, legyőzi a félelmét.

Nem minden az, aminek első látásra tűnik. 
Amit nem ismerünk, attól félünk. Így van ez-
zel Péter, a kistigris is. Nagy utat kell bejárnia, 
megismerni a bölcsességet, a butaságot és a 
jóságot, amíg méltó lesz a bátorságot jelentő 
tigriscsíkokra. Önmagunk elfogadásához a fé-
lelem leküzdése az első komoly lépés − erről 
szól a darab.

Hanna Januszewska legnépszerűbb gyer-
mekszínházi alkotása hazájában, Lengyelor-
szágban, a bábszínházak repertoárjának nél-
külözhetetlen darabja. A darab szereplői em-
beri karaktereket személyesítenek meg, egy-
szerre jelenik meg bennük egy adott állat és 
egy emberi jellemvonás, a magyarországi Ve-
res Andrásnak, a rendezőnek az elképzelései 
szerint. A félelmeink legyőzését olyan játékos 
formában és kedvesen, a gyerekek számára is 
nagyon izgalmas módon mutatták be, hogy 
vidám gyermekkacajtól volt hangos a nézőtér.

H.N.

Inez Litvániában öregbítette Csóka hírnevét
Losonc Inez nevét és énekhangját 

nem kell bemutatnom. A tehetséges 
lány már fiatalon kezdett énekléssel 
foglalkozni, amióta először bemutat-
kozott a Tánc –zene vetélkedőn a csó-
kai Művelődési és Oktatási Központ 
színpadán. Azóta is központi szerepet 
tölt be életében az éneklés. A legkü-
lönfélébb rendezvényeken hallhatjuk, 
nem csak városunkban, hanem Vajda-
ság-szerte, sőt a határon túl is. 

Ezúttal Litvániában járt, október 23-
tól 28-ig Kaunas városban, ahol részt 
vett az európai szintű Kaunas Talent 
2014 című rendezvényen, amely a 
fiatal tehetségek nemzetközi vetélke-
dője. A fesztivál célja a szakzsűri ér-
tékelésével, akik között tehetségkutató 
szakemberek, menedzserek, kiadók is 
vannak Európa számos pontjáról, út-
mutatót adni a fiatal tehetségeknek. 

Nem sokkal hazaérkezése után be-
szélgettem Inezzel, és kértem, hogy 
mesélje el kaunasi élményeit.

– Honnan értesültél arról, hogy lé-
tezik ez a tehetségkutató?

– Van egy ismerősöm, Balogh Zol-
tán, aki a TV2-nél dolgozik. Ő emlé-
kezett rám egy korábbi fesztiválról, 
Magyarországról, és ő hívta fel a fi-
gyelmemet, illetve ajánlott a szerve-
zőknek. 

– Úgy tudom, hogy Vajdaságból 
egyedül te kaptál meghívást erre a 
megmérettetésre, mégsem egyedül 
utaztál.

– Igen, tőlünk egyedül én voltam, 
viszont Magyarországról jött még két 
lány, akikkel nagyon jó barátságot kö-
töttünk. A népszerű tv műsorból, Az 
ének iskolájából ismert Kurcz Szandi 
és Sztojka Vanessza is meghívást kap-
tak Kaunasba, így együtt utaztunk.

Folytatás a következő oldalon

инез прославила чоку у литванији
Инез Лошонц није потребно посебно 

представљати. Ова девојка из Чоке је 
своj дар показала на такмичењу тале-
ната Културно-образовног центра Чока 
и од тада се бави певањем. Између 23. 
и 28. октобра боравила је у Литванији, у 
граду Каунасу на европском такмичењу 
талената 2014. Након повратка кући, 
испричала нам је да је за такмичење 
чула од свог пријатеља Балог Золта-
на са „TV2“ телевизије и пријавила се 
као једини такмичар из Војводине. Две 
такмичарке из Мађарске, Курц Санди 
и Стојка Ванес, су такође учествова-
ле. За такмичење је припремила три 
песме, а свесрдну помоћ и подршку је 
имала најпре у родитељима. У Литва-
нији су се такмичили таленти из це-
лог света: Кубе, САД, Италије, Малте, 
Румуније и Мађарске. Подељене су 
следеће награде: специјална награда 
организатора, награда Савеза међу-
народних фестивала уметности, једна 
главна награда као и разни позиви. 
Инез је, такође, добила позив за такми-
чење на Малти у априлу. Из Литваније 
се вратила са лепим утисцима, новим 
искуствима, склопљеним пријатељ-
ствима и амбицијама.                       Н.Х.

промоција књиге
„последње пролеће у паризу“

У холу Дома културе у чоки у петак 
17.10.2014. са почетком у 18 часова 
одржана је промоција најновије 
књиге Јелене бачић алимпић. 

О књигама, стваралачком раду, те-
левизији, болу, историји, жени и даљим 
плановима, говорила је ауторка кроз 
разговор са библиотекарком и води-
тељком програма Дијаном Јолић.

У присуству бројних читалаца, у то-
плој и опуштеној атмосфери уз музику 
инспирисаном њеном првом књигом 
„Рингишпил“, протекла је промоција у 
Дому културе.

„Последње пролеће у Паризу“ је уз-
будљива исповест једне жене. Једна са-
свим обична старост и рутински новинар-
ски задатак спојиће судбине две непознате жене. 
Марија Колчак, штићеница санаторијума у Тулону, 
испричаће Олги Лашез, новинарки угледног пари-
ског магазина, трагичну причу свог живота.

„Роман се дешава у Француској и Русији, то 
је исповест жене у гулагу, али и књига о мајчин-
ском срцу, које све издржава. Још као студент-
кињу занимала ме је тема гулага, прочитала 
сам све о њој, истраживала око годину дана пре 
него што сам почела да пишем књигу. Такође, 
приликом посете гробљу у Паризу запамтила 
сам епитаф ‘Живела је са успоменама, отишла 
са успоменама’ и име Марије Колчак, које ми се 
урезало у сећање,“ почела је причу ауторка.

Срдачно и предусретљиво одговарајући на 
Дијанина питања и знатижељу Чокана, сазнали 
смо да сматра да дело увек може да се унапре-
ди и зато стално тражи доброг уредника, да ће 

јој њена прва књига „Рингишпил“ увек бити нај-
дража, јер је за њу била врста духовне катарзе, 
након дугогодишњег рада на телевизији:

„Телевизија је посао, а писање моја прва и по-
следња љубав. Писала сам још за време школ-
ских дана и освајала награде, а када сам напи-
сала свој први роман и отишла код издавача са 
рукописом, имала сам само један услов- да га 
прочита најстрожи књижевни критичар и да ис-
каже своје мишљење. Господин Петар Арбутина 
ме је назвао након месец дана и рекао: ’Није до-
бро, јако је добро, Јелена’ и након тога је ‘Ринги-
шпил’ објављен“.

Планова има много: сасвим је могућа екра-
низација „Рингишпила“, припрема се и четврта 
књига, чија ће се радња дешавати у Војводини, 
али ауторка наглашава да  јој је потребно време 
да изађе из приче. Истовремено нас је подсети-

ла на свој интервју са 
Трејси Шевалије која 
јој је, на питање када 
пише, сасвим озбиљ-
но одговорила од 10 
до 2: „Ја тако не могу, 
другачије пишем, само 
онда кад могу и осе-
ћам“.

На крају, ауторка је 
потписивала је књиге 
и причала са читаоци-
ма, употпуњујући тако 
добру и пријатну атмо-
сферу са промоције.          

М.М.И.

Beszélgetés Jelena Bačić Alimpić írónővel
Jelena Bačić Alimpić 1969. 03. 26-án született 

Újvidéken. Karlócán járt nyelvi gimnáziumba, 
majd az újvidéki Bölcsészettudományi Egyetem 
délszláv irodalom és szerbhorvát nyelv szakán dip-
lomázott. 1987-től az Újvidéki TV ismeretterjesz-
tő-oktatási, informatív és kulturális-művészeti mű-
sorainak munkatársa volt. Dolgozott a Pink TV-nél 
is. Televíziós munkásságáért több díjban részesült.

Jelena Bačić Alimpićnek eddig három regénye 
jelent meg: a Körhinta, a Vilma asszony levele és 
az Utolsó tavasz Párizsban. Ez utóbbi könyv be-
mutatása alkalmával beszélgettünk az írónővel.

– Az utolsó regényem megírására hosszú ideig 
és alaposan készültem, sok anyagot gyűjtöttem. 
Így a kort, amelyben a kitalált főhős kitalált törté-

nete játszódik, hitelesen tudtam ábrázolni. A mese 
nem igaz történeten alapszik, habár biztosan voltak 
már hasonló sorsok. Ebben a könyvben a női lé-
lek erejét és tűrőképességét igyekeztem bemutatni, 
valamint azt, hogy mennyit bír el egy anyai szív. 
A nők előtti tiszteletem ez a regény. Egyébként is 
a történelem és a női sors az a két téma, ami leg-
inkább foglalkoztat. Az emberek életük során sok 
nehézségen mennek keresztül, sikerek és bukások 
követik egymást a szerelemben és a munkában is. 
Ezeket igyekszem bemutatni, úgy, hogy hőseim a 
nehézségek ellenére is szeretik és teljességgel élik 
meg az életet – mondta el Jelena Bačić Alimpić, 
aki jelenleg az egyik legolvasottabb szerb író.

M.M.I.

Вече уз песму у остојићеву
Културно-уметничко друштво „Др Тихомир Остојић“, 

по први пут, организовало је сусрет певачких група под 
називом „Вече уз песму“ 25. октобра 2014. године у Дому 
омладине у Остојићеву. Том приликом наступило је шест 
певачких група, које су се представиле публици извор-
ним, староградским, чоканским, духовним и песмама из 
Баната, на српском и мађарском језику.

Програм, који је трајао више од једног сата, отворили су 
специјални гости вечери певачко друштво „Потиски свети 
Никола“ из Остојићева, који су отпевали молитву „Оче наш“. 
Касније су у два, па и три блока наступили и остали гости из 
Сенте, Чоке, Остојићева, Новог Кнежевца. Иако публика није 
била многобројна, испратила је сваки наступ великим апла-
узом, а понекад је и запевала заједно са певачком групом.             

Наставак на следећој страни

Zenés est Tiszaszentmiklóson
A Dr. Tihomir Ostojić Művelődési-művészeti Egyesület a tiszaszentmiklósi 

Ifjúsági Otthonban október 25-én első alakalommal szervezett kórustalálko-
zót Zenés est elnevezéssel. Ez alkalommal hat kórus lépett fel, akik forrás-
művekkel, óvárosi, csókai, spirituális és bánáti dallamokkal mutatkoztak be 
a közönségnek szerb és magyar nyelven. A fellépők között voltak zentai, 
csókai, tiszaszentmiklósi és törökkanizsai csoportok, kiket lelkesedéssel fo-
gadott a nem túl tömeges publikum.

A találkozó célja a hagyományos zene és a kulturális örökség ápolása volt. 
Habár ezt a rendezvényt első alkalommal szervezték meg, a jelenlévők elé-
gedettségüket fejezték ki és elmondták, hogy őseink által ránk hagyott nép-
dalokat, népzenét ápolni kell, mert abban benne van elődeink szíve és lelke. 
A többnemzetiségű környezetekben nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a 
fiatalok megismerjék és továbbvigyék örökségüket és a velük együtt élő nem-
zetek hagyományait. A Zenés est a Tiszaszentmiklós Helyi Közösség és a csó-
kai Művelődési és Oktatási Központ támogatásával valósult meg.      D. Grbin

Balogh Zoltán, Losonc Inez, 
Kurcz Szandi és Sztojka Vanessza
Балог Золтан, Инез Лошонц, 
Курц Санди и Стојка Ванес

Пригодан поклон 
у име КОЦ-а

Inez fellépése Kaunasban
Инезин наступ у Каунасу
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Kálmány Lajosra és Borbély Mihályra 
emlékezett a falu

Nyolcadik alkalommal nyíltak 
a „Napraforgó szirmai” Egyházaskéren

Október 25-én az egyházaskéri Aranybogár Egyesület és a csó-
kai Művelődési és Oktatási Központ szervezésében megemlékeztek 
Kálmány Lajos néprajzkutatóról, a falu volt plébánosáról és Borbély 
Mihály mesemondóról. A meghívott vendégeket, a Szentmihályról 

érkezett küldöttséget, csanádpalotai vendégeket 
(Magyarország), a pécskai (Románia) Kálmány 
Lajos Művelődési Kör elnökségét és a megjelent 
falubelieket Burány Zoltán szervező köszöntötte, 
akik istentiszteleten vettek részt, utána alkalmi 
műsor keretében fellépett a csókai Orpheus Egye-
sület Pannónia férfikórusa, majd a katolikus temp-
lom falán és annak kertjében elhelyezett kopjafa 
és kereszt megkoszorúzásával folytatódott az ün-
neplés. A keresztet Piri Gézának, a legújabb kori 
háború áldozatának, az egyházaskéri születésű 
kiskatonának tiszteletére emelték. Csóka község 
kegyeleti koszorúját Balázs Ferenc községi elnök 
és Morajkó József, a csókai helyi közösség elnöke 
helyezték el, majd az egyházaskéri Gyöngyvirág 
Egyesület helyezte el színpompás virágcsokrát. 
Ugyancsak sikeresen megtartották a Napraforgó 
szirmai elnevezésű − most már tradicionálisnak 
mondható − festőtalálkozót. A csókai Művelő-
dési és Oktatási Központ több mint fél évtizede 
indította útjára ezt a nagyszerű rendezvényt azért, 
hogy lehetőséget adjon a térségünkben alkotó fes-
tők találkozójának, tapasztalatcseréjének, barát-
kozásának, és nem utolsó sorban ennek az eléggé 
mostoha tájnak vásznon való megörökítésére. 

Az idei találkozóra főleg a már visszajáró be-
csei Szivárvány festőcsoport tagjain kívül eljöttek 
más városok alkotói is, ami arról ad bizonyságot, 
hogy évről évre ismertebbé válik a rendezvény. 
Az alkotóknak az egyházaskéri helyi közösség 
felújított közösségi háza biztosított megfelelő he-
lyet, ahol az alkotók megfesthették gondolataik-
ban kialakított alkotásaikat. 

A szorgos munka meghozta eredményét,a festő-
táborban résztvevő 14 alkotó Tóth Kása Piroska irá-
nyításával délutánra, a rögtönzött kiállításra 23 fest-
ményt tudott bemutatni a falu kíváncsi látogatóinak. 

A tábor munkáiból kiállítást szeretnénk 
szervezni a legközelebbi adandó alkalommal 
Csókán,de ugyanakkor tervezzük más helységek-
be is eljuttatni a festményeket.                    Sz.T.L.

новембар 2014.12

ајвар из чоке
четврти у Србији

Екипа „Назгули“ из Чоке освојила је четврто место у фи-
налу манифестације „Изађи ми на теглу“, такмичењу у ку-
вању ајвара. Најбољи ајвар биран је у преко 15 градова 
и општина широм Србије, а у финалном такмичењу, које 
је одржано 12. октобра 2014. године у Београду биран је 
најбољи ајвар у Србији.

Петочлани жири, који је предводила Милка Цанић, за 
најбољи ајвар у Србији прогласили су онај који је направи-
ла екипа „Средња школа „Светозар Крстић“ – Вучије тим 2“ 
из Лесковца. Друго место освојиле су „Веселе домаћице“ из 
Опова, а треће место припало је екипи „Мој ајвар“ из Србо-
брана. Један од чланова жирија био је и 
Владан Суботин из Санада, који је пред 
проглашење победника објаснио да је 
у одлуци жирија највише пресудио укус 
ајвара, а да је победнички ајвар освојио 
прво место без премца.

Капитен екипе „Назгули“ Новица 
Драгољевић студиозно се припремао 
за учешће у манифестацији „Изађи ми 
на теглу“. У току припрема испекао је 
око 200 килограма паприке, испробао 
различите рецепте док није пронашао 
победнички, који поред паприке садржи 
и љуту паприку, патлиџан и со. – Све је 
то требало да се сједини и укомбинује 
и да задовољи укусе жирија. И успели 
смо то да урадимо. Драго ми је што сам 
четврти, као да сам први. Ја сам преза-
довољан, надам се да сам успео да испоштујем очекивања 
која су била. Четврти смо у Србији и то је један леп ре-
зултат. Поносан сам због тога што смо лепо презентовали 
нашу општину и желим да се захвалим свима који су нам 
омогућили да дођемо у Београд, – рекао је Драгољевић.

Сваки члан седмочлане екипе из Чоке имао је одређени 
удео у припремању победничког ајвара. Једни су припре-
мали и пекли паприку, други је чистили и гулили, Новица 
је био главни кувар, а Владан је спремао ручак за екипу. 
Поред тога, учесници са собом носе успомене на лепо дру-
жење, добру атмосферу и нова познанства, а продукт свега 
тога био је ајвар, који је освојио четврто место у Србији.

Након што је манифестација „Изађи ми на теглу“ одр-
жана у преко 15 градова и општина широм Србије, у пери-
оду од августа до октобра месеца, у финалном такмичењу 
учествовало је 13 екипа. Поред Чоке своје представнике 
имале су и општине Србобран, Опово, Суботица, Апатин, 
Сремска Митровица, Ковачица, Ада, Лесковац, Вршац, 
Врање, Сента и Кањижа.

„Изађи ми на теглу“ је манифестација карневалског типа, 
која спаја традиционално и модерно, село и град, прошлост и 
будућност, добар рецепт са истанчаним укусима.       Д. Грбин

A csókai ajvár a negyedik 
legjobb Szerbiában

A csókai Nazguli csapata a negyedik helyet 
szerezte meg az Ajvár bajvívó elnevezésű verse-
nyen. A Belgrádban 2014. október 12-én megtar-
tott országos döntőn 13 csapat vett részt.

Az öttagú zsűri, melynek elnöke Milka Canić 
volt, a vučjei (Leskovac környéke) Svetozar 
Krstić középiskola 2. csapatának főztjét találta a 
legjobbnak. Második lett az opovói Vidám há-
ziasszonyok együttese, harmadik pedig a szent-
tamási Az én ajvárom nevű csapat. A szanádi 

Vladan Subotin is tagja volt a zsű-
rinek, ő elmondta, hogy az elbírá-
lás során a legfontosabb szempont 
az ajvár íze volt, és hogy a győztes 
mindannyiuk szerint a legjobb volt.

A Nazguli csapat kapitánya, 
Novica Dragoljević alaposan felké-
szült az Ajvár bajvívó döntőjére. Az 
„edzések” során mintegy 200 kg-
nyi paprikát sütött meg, kipróbált 
többféle receptet. A sikert hozó 
ajvár a paprika mellett erős papri-
kát, padlizsánt és sót tartalmazott.

– Az alapanyagokat olyan 
arányban kellett ötvözni, hogy az 
elkészült ajvár igazán jó ízű le-
gyen. Ez sikerült, nagyon örülök 

a negyedik helynek. Országos szinten negyedik-
nek lenni nagyon szép eredmény, erre büszke va-
gyok. Méltón képviseltük községünket. Minden 
támogatónknak szeretném megköszönni, hogy 
lehetővé tették számunkra a belgrádi döntőn való 
részvételt – mondta Dragoljević.

A Nazguli héttagú csapatában Novica volt a 
főszakács, a többiek az előkészítésben kaptak 
szerepet. Mindannyiuk számára nagy élmény 
volt ez a verseny.

Az Ajvár bajvívó rendezvény célja, hogy ösz-
szekösse a hagyományosat a korszerűvel, a múl-
tat a jövővel, a falut a várossal, a jó receptet a 
kifinomult érzékkel.

Az ajvárfőző verseny döntőjébe Szerbia több 
mint 15 városában augusztus és október között 
megrendezett elődöntők győztesei jutottak. Bel-
grádban 13 község, Szenttamás, Opovo, Szabad-
ka, Apatin, Sremska Mitrovica, Kovačica, Ada, 
Leskovac, Versec, Vranje, Zenta, Magyarkanizsa 
és Csóka csapata jelent meg.                  D. Grbin

Szép kis történetek
Ez a címe Balázs Attila legújabb, a zentai zEtna kiadónál megjelent 

könyvének, amelyet október végén ismerhetett meg a csókai közönség. 
A könyvről az íróval Beszédes István és Sinkovits Péter beszélgettek a 
csókai Művelődési és Oktatási Központ könyvtárában. 

A Szép kis történetek című könyvben a magyarság úgy jelenik meg, 
mint kivándorolt, határokon túl élő. Elment egészen Ausztráliáig, Új-
Zélandig, Amerikáig, ami főleg az utóbbi évekre jellemző. Ezeknek 
az embereknek a sorsát követem, gyakran groteszkbe hajlón − vallja 
Balázs Attila, aki 20 év anyagát sűrítette bele a kötetbe. Hangulata gro-
teszk, mégis „valós” élet. Az elbeszéléseket összetartó központi erő a 
magyarság, a hazaszeretet. A könyvben olyan érdekes, híres vagy el-
feledett személyiségek kapnak szerepet, mint Kerényi Frigyes (Petőfi 
ellenlábasa), aki végül Texasban kötött ki, ahol halálát elborult elmével 
egy szénégető kemencében lelte.

Ami igazán közös ezekben a „szép kis történetekben”, az a 
szellemesség, a humor, a derű, az irónia, meg a páratlanul könnyed, 
mégis kacskaringós utakra vezető meseszövés adottsága − hangzott el a 
bemutatón.                                                                                         H.N.

„Мале лепе приче“
У библиотеци Културно-образовног центра Иштван Беседеш и 

Петер Шинкович дискутовали су о најновијој књизи Атиле Балажа 
под насловом „Мале лепе приче“ у издању Издавачке куће „zEtna“. 
Књига говори о мађарским исељеницима и њиховим животима у 
иностранству, а прожета је хумором и веселом иронијом.             Н.Х.

час књижевности у библиотеци
Позив на час књижевности у библиотеци од стране библиотекарке Дијане Јо-
лић, чија тема је била песма „Манасија“ Васка Попе, прихватили су ученици 7. 
a одељења Основне 
школе „Јован Попо-
вић“ са наставницом 
Јеленом Виловски. 
Ученици су заинтере-
совано пратили овај 
необичан час књи-
жевности. Градиво 
се лакше савладава 
у новом амбијенту, 
међу овим полицама 
пуним књига. Час је 
протекао у заједнич-
кој анализи песме и 
разговору о животу 
Васка Попе.         Х.Н.

Inez Litvániában öregbítette Csóka hírnevét
Folytatás az előző oldalról

– Milyen dalokkal készültél?
– Három dalt vittem. Kocsis Tibor-

tól a Lásd a csodát – amelynek a szö-
vegét erre az alkalomra tanultam meg, 
Christina Aguilera Hurt című dalát, 
amely már régóta az egyik kedvencem, 
mert nagyon érzelmes dal, és a harma-
dik, mivel a 60-80-as évekből is kellett 
választani, az Abba Gimme Gimme 
pörgős, lendületes dalát énekeltem, amit 
egyébként is szeretek.

– Kik segítenek neked a felkészülés-
ben?

– A szüleim. Régebben jártam Ko-
vács Évához meg Kornélia nővérhez. 
Mostanában Szabadkára járok énekta-
nárhoz a középiskolai felkészülés miatt. 
Ő is tanácsokkal szokott ellátni, külön-
böző technikákat tanít, bár ezeket a da-
lokat még nem hallgatta meg. 

– A több mint száz versenyző Euró-
pa számos országából érkezett. Köztük 
Kubából, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból, Olaszországból, Máltáról, 
Romániából, Magyarországról. Milyen 
jutalmak vártak az énekesekre?

– Minden kategóriában megnevez-
ték a díjazottakat, voltak külön díjak a 
szervezők, a Művészek és Fesztiválok 
Világszövetségének részéről, volt egy 
fődíj és a meghívások. 

– Te is kaptál egy meghívást.
– Igen, aminek nagyon örültem. Mál-

tára kaptam meghívást egy versenyre, 
amelyet majd áprilisban szerveznek 
meg. 

– Milyen élményekkel tértél haza?
– Nagyon szép tájakat, vidékeket 

láttam, új barátokat szereztem, ismeret-
ségeket kötöttem, és hallgathattam sok 
tehetséges korombeli énekest.             H.N.

Вече уз песму
у остојићеву

 

Наставак сѕ претходне стране
Руководилац фолклорног ансамбла За-

вичајне фондације „Стеван Сремац“ Сла-
ђана Бабин, која је учествовала на овом 
сусрету певачких група поздравила је КУД 
„Др Тихомир Остојић“ због организације 
сусрета „Вече уз песму“, јер сматра да се 
песма и фолклор у данашње време ста-
вљају у други план. - Певање је у ствари 
извор душе народа. Народ је некада кроз 
песму изражавао своја осећања и те ста-
ре песме, које ми сад треба да сачувамо 
од заборава су у ствари бит нашег народа. 
Свака песма која се певала овде пева се 
душом и срцем, а не вокалом. Вокал је не-
што што само треба да пружи публици оно 
што треба да се каже, а певач треба да га 
искаже душом и срцем, а мислим да је ово 
вече то потврдило, – рекла је она.

Циљ овог сусрета јесте неговање тра-
диционалне музике и културне баштине. 
Весна Николин Васин, која води певачку 
групу КУД-а „Др Тихомир Остојић“, задо-
вољна је како је „Вече уз песму“ подржано 
с обзиром на то да је први пут и да ће се 
КУД трудити да постане традиционална 
манифестација. – Сматрам да је потреб-
но да се „Вече уз песму“ и даље одржава, 
јер треба да се негује култура и културна 
баштина с обзиром на то да смо ми једна 
мала средина, а шаролика и имамо више 
националних припадности, а да скренемо 
пажњу и младима да дођу и да се баве 
овим стварима, јер овде може само нешто 
лепо да се види и доживи, – рекла је она.

На првом мултикултуралном сусрету 
певачких група „Вече уз песму“ наступили 
су поред КУД-а „Др Тихомир Остојић“ још 
и КУД „Свети Сава“ из Чоке, Певачко дру-
штво „Потиски свети Никола“ из Остојиће-
ва, Завичајна фондација „Стеван Сремац“ 
из Сенте, КУД „Мора Ференц“ из Чоке, КУД 
„Банат“ из Новог Кнежевца.

„Вече уз песму“ организовано је уз 
помоћ Месне заједнице Остојићево и 
Културно-образовног центра „Чока“.

Д. Грбин

Beszélgetés az íróval       ☐       Разговор са писцем
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Egyéves a Szép Szó
„Minden évünk egy életkör. Egy gyűrű 

az életfa törzsén” – Müller Péter szavaival 
élve, s mi a Szép Szósok elérkeztünk az 
első életkörünk megünnepléséhez. Min-
den csütörtök más és egyedi. Ez a mostani 
pedig kicsit megható, bensőséges, múltba 
és jövőbe tekintő és természetesen boldog, 
ünnepélyes volt. Sokan kérdezik tőlünk, 
hogy mit csinálunk mi a találkozóinkon. 
Ilyenkor elgondolkodom, megpróbálom 
megfogalmazni néhány mondat erejéig, de 
tudom, hogy nem sikerül szavakba önteni. 
Pedig keresem a szavakat. Ez is egy olyan 
dolog, amit körül lehet írni, lehet róla me-
sélni, de a valódi lényegét át kell érezni. 
Tehát, el kell jönni legalább egyszer és 
megnézni. Banka János így próbálta meg-
fogalmazni: Csütörtökönként együtt lehe-
tünk békében, egészségben, egymásnak, 
egymásért. A közös akarat és szellem ba-
ráti ölelésében, itt az élet talán egyik leg-
megnyugtatóbb szellemi melegágyában a 
könyvek titkos tartalmú sokaságával kör-
bevéve, egymás tekintetében ártatlan „vak-

sággal” keressük a szép szó varázsszavát. 
Itt, a könyvtárunk csendjében! Amikor 
közösen végignéztük azt az összeállítást, 
amelyet az elmúlt egy év legfőbb törté-
néseiből összeállítottam, szembesültünk 
vele, hogy sok értékes történés, program 
van mögöttünk: a versmaratontól kezdve a 
felolvasó maratonon át, az Őseink kincses 
tarisznyáján keresztül a Cs. Simon István-
ra való megemlékezésig, mindez ünnepi 
találkozókkal és kerékpártúrákkal tarkítva. 

Tartalmas év van mögöttünk, miközben 
tervek sokasága fogalmazódott meg ben-
nünk. Ha már születésnap, akkor ajándék, 
ami egyedi és ránk jellemző. Minden tag 
egy zsebnaptárat kapott, amelyen különfé-
le szavak állnak magukban. Amikor ezek a 
szavak egymás mellé kerülnek a megfelelő 
sorrendben, a magukban csak oly keveset 
sejtető szavak elnyerik valódi értelmüket, 
és kirajzolódik egy Kosztolányi Dezső 
idézet: „Így váltod a múltat jelenné, hogy 
itt se légy és megmaradj, a végeset is vég-
telenné és bárhová nézzek te vagy” 

S hogy mit kívántunk ezen a napon, az 
első életkörünkön? Ezt Victor Hugo fogal-
mazta meg oly találóan: „Légy hasonló 
az égen szálló madárhoz, ...aki a törékeny 
gallyon megpihenve átéli az alatta tátongó 
mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik 
szárnyai erejében.”                                  H.N.

Годишњица
„Лепе речи“

„Свака година нам је један 
круг живота. Један прстен у 
стаблу дрвета живота“, - речи 
су Петера Милера, којима 
означавамо прву годину по-
стојања „Лепе речи“. Сваки 
четвртак је различит, а овај је 
био сетнији, свечанији, са ви-
зијом будућности. Многи нас 
питају шта то радимо када 
се састанемо. Покушавам да 
пронађем лепе речи, да се 
све може описати и преприча-
ти, али је суштина да се осети 
тај амбијент. Треба доћи бар 

једном и видети. Јанош Банка је овако 
покушао да формулише: - Четвртком мо-
жемо да будемо заједно у миру, уздра-
вље једни другима, једни за друге, зајед-
ничком вољом тражећи чари лепе речи, 
овде у оази мира у нашој библиотеци. 
Оно што желимо овог дана за први од 
кругова живота најбоље илуструју речи 
Виктора Хугоа: „Буди налик птици која 
лети на небу, која се одмара на гранчици 
испод које је амбис и преживљава, ра-
досно цвркуће, јер верује у снагу својих 
крила.“                                                   Х.Н.

A zene  szeretete
Fiatalok, akiknek fontos a magyar 

népzene, közös ének, utazás, napfény, jó-
kedv, ismerkedés…

Törökbecsén a nyáron zenetábort szer-
veztek, az ötlet Csányi Zoltán zenetanáré 
volt. A tábort saját háza udvarában ren-
dezték meg.

A gyerekek nagy izgalommal várták a 
tábort, habár egyesek nem is tudták, hogy 
nem csak szórakozás várja ott őket, ha-
nem kemény munka is. A nemezelést, a 
szobrászatot is kipróbálhatták, és persze 
minden nap lementek a Tiszára füröd-
ni. A szórakozás mellett kemény munka 
is folyt, mely összehozta e kis csapatot, 
amely a tábor végén koncertet adott, és a 
zenekart Tiszamenti Gyermekfilharmóni-
ára keresztelte.

A fiatalok a környező falvakból, város-
okból csatlakoztak a zenekarba: Török-
becséről, Padéról, Hódegyházáról, Zentá-
ról, Tótfaluból, Gombosújfaluból, Orom-

ról, Szabadkáról, Horgosról, 
Kispiacról… Minden hónapban 
egyszer-kétszer összejönnek 
próbálni, igaz nehéz összehozni, 
hogy ennyi tehetséges fiatal egy 
időben, egy helyen találkozzon, 
de nem lehetetlen.

A zenekarnak semmi sem le-
hetetlen. Felléptek a hódegyházi 
falunapokon, az oromi Malom-
fesztiválon, és talán az eddigi 
egyik legnagyobb fellépésük 
Budapesten a Regnum Maria-
num templomban volt. Egész 
napos kirándulás volt. A zene-
kedvelő fiatalok álmos szemek-
kel indultak a nagy útra. A több 
órás utazás után egy kis szóra-
kozást is beiktattak a nagy kirán-
dulásba, ellátogattak a Csodák 
Palotájába, majd a Váci Mihály 
Kollégiumban ebédeltek.

A koncert hallatára a temp-
lomba nagyon sokan betértek, 
a padok megteltek. A műsor a 

magyar Himnusszal kezdődött, de töb-
bek között felcsendült az Ötödik magyar 
tánc, Kimegyek a doberdói harctérre, Ál-
tal mennék én a Tiszán ladikon sőt még a 
Bánk bán ária is elhangzott. Mintegy ti-
zenhat zeneszámot adtak elő, volt köztük 
gitáros, furulyás, hegedűs, harmonikás 
stb.,egyszóval fúvós és húros hangszerek 
gyönyörű hangja töltötte be az esti órák-
ban az istenházát.

Mint megtudtam, ez még csak a kez-
detek kezdete volt a fiatal nemzedéknek. 
Sok hasonló fellépés vár még rájuk és 
persze rengeteg gyakorlás. Egy kicsit 
világot látnak, új barátokat szereznek, is-
merkednek, s közben azt csinálják, amit 
nagyon szeretnek, együtt zenélnek.

Október 26-án Csúrogon léptek fel, 
november 11-én pedig Szegeden egy 
nagyszabású koncertet adnak. Sok sikert 
és számos fellépést kívánunk az ifjú ze-
nészeknek.                                  Urbán Csilla

A Paradicsom kertésze
Szülőfaluját eltüntette a kíméletlen történelem, s ő azóta Csókáról kénytelen küldeni költői 

üzeneteit a magyar közösségi tudat számára Észak-Bánság magyar világáról. Egy mikrovilág 
és írója − ezzel a címmel méltatta a Magyar Szó 1988. május 27-ei számában Cs. Simon István 
verseit és szépprózai írásait Bori Imre. 

A Szép Szó Egylet szokásosnak mond-
ható csütörtöki találkozója ezúttal egyedi 
és különleges alkalom volt. Október 16-án 
a könyvtár néhai „kismóra” részében égett 
az emlékezés gyertyája. Nem véletlenül 
nevezték a Megemlékezés csütörtökének, 
hiszen ezt a délutánt Cs. Simon István 
tiszteletére szervezték meg. A Művelődé-
si és Oktatási Központ Városi Könyvtára 
és a Líra Egyesület közösen idézte fel ily 
módon Cs. Simon Istvánt, költőt, írót, szo-
ciográfust, újságírót. Elképzeléseik alap-
ján minden évben születésnapjához, októ-
ber 19-éhez a legközelebb eső csütörtökön 
emlékeznek meg róla. A megjelenésük 
sorrendjében dolgozzák fel a kiadványait, 
így ez alaklommal az Utak keresztjéből 
hangzottak el a szavalatok.

A Paradicsom kertésze − ezzel a meg-
nevezéssel méltatta Beszédes István 
visszaemlékezése során, és osztotta meg 
érzéseit, gondolatait munkásságáról, ver-
seiről és személyiségéről, amelyet Budd-
hához is hasonlított. 

A közönség néma áhítattal vett részt 
a megemlékezésen, és hallgatta a műsor-
ban elhangzó szavalatokat, megzenésí-
tett verseket, írásokat, népdalokat. 

A délutánon Beszédes István, Kónya 
Lívia, a Móra Ferenc Magyar Művelődé-
si Egyesület Csalogány asszonykórusa, 
Kónya Sándor, Korponai László, a Szép 
Szó Egylet Baráti Kör tagjai: Erdélyi 
Ilona, Banka János, Erdélyi Imre és Hor-
váth Noémi idézték fel Pistát képekben, 
hangokban és dallamokban. 

A műsor előtt a költő emléktáblájá-
nál, a templomkertben vasárnap, 19-én, 
a születésnapján pedig a sírjánál rótták 
le tiszteletüket az egylet tagjai és Pista 
barátai közül néhányan. 

A Líra Egyesület Szép Szó Egylet 
Baráti Köre és a Művelődési és Oktatási 
Központ Városi Könyvtára vers és próza-
író pályázatot fog hirdetni Cs. Simon Ist-
ván emlékére. A pályázatra minden kor-
osztály jelentkezhet egy éven keresztül, 
míg a díjazottakat egy év múlva ugyanitt, 
a megemlékezés csütörtökén ünnepélyes 
keretek között fogják kihirdetni. 

A szervezők minden résztvevőnek, nézőnek köszönetet mondtak, akik velük tartottak a Megem-
lékezés csütörtökén, hiszen így lehetett teljes és méltó Cs. Simon Istvánhoz, aki nem csak felvette a 
kolompot, hanem csörgette is!                                                                                                        H.N.

баштован раја
након неумољивог нестанка његовог родног села, присиљен је био да своје поетске 
поруке о севернобанатском мађарском живљу шаље из чоке. „Један писац и његов 
микросвет“, освануо је наслов у „Magyar Szó“-у 27. маја 1988. године, чији аутор текста 
је био имре бори, а говорио је о иштвану ч. шимону и његовим песмама.

16. октобра су чланови удружења „Líra“ и 
„Szép Szó“ меморијални четвртак посветили 
сећању на Иштвана Ч. Шимона. У просто-
ријама градске библиотеке Културно-обра-
зовног центра у Чоки одзвањали су стихови 
овог писца, песника, социографа и новинара. 
Иштван Беседеш га је назвао „баштованом 
раја“, а између осталих Ливиа Коња, женски 
хор „Csalogány“ Културног друштва „Мора Фе-
ренц“, Шандор Коња, Ласло Корпонаи, Илона 
Ердељи, Јанош Банка, Имре Ердељи и Ноеми 

Хорват су га цитирали сликом, гласом и мело-
дијом. Удружење „Líra“ и „Szép Szó“ у сарадњи 
са градском библиотеком Културно-образов-
ног центра ће расписати меморијални конкурс 
поезије и прозе Иштвана Шимона Ч. за све уз-
расте. Конкурс ће трајати током целе године, а 
победници ће бити свечано проглашени сле-
деће године, такође, меморијалног четвртка.

Организатор се захваљује свим учесницима 
и публици који су увеличали овај меморијални 
четвртак Иштвана Ч. Шимона.                          Н.Х.

Megemlékezés bensőséges hangulatban 
Меморијални скуп испуњен емоцијама

Koszorúzás a Cs. Simon István emléktáblánál 
Полагање венца на спомен-плочу Иштвана Ч. Шимона

Cs. Simon István sírjánál 
На гробу Иштвана Ч. Шимона

Az 59. Nemzetközi Könyvvásáron
Október 31-én a Csóka Művelődési és Oktatási Köz-

pont könyvtára látogatást szervezett az 59. Nemzetkö-
zi  Könyvvásárra, Belgrádba. A különjárat Csókáról 
indult délelőtt 9 órakor. Útközben a  tiszaszetmiklósi 
és a padéi érdeklődők is csatlakoztak hozzánk. A több 
mint 30 ezer négyzetméternyi területen 476 kiadó, kö-
zülük 72 külföldi ki-
adó műveit nézhették 
meg az érdeklődők. A 
díszvendég Kína. Az 
ázsiai ország 200 tagú 
küldöttséggel képvi-
seltette magát a belg-
rádi könyvvásáron, 
közöttük 12 ismert író, 
akiknek a műveit meg-
tekinthették és megvá-
sárolhatták a látogatók. 

H.N.

на 59. Међународном
сајму књига

Библиотека КОЦ Чока је 31. октобра органи-
зовала посету 59. Међународном сајму књига 
у Београду. Полазак је био у 9 часова из Чоке, 
а успут су се придружили и заинтересовани из 
Oстојићева и Падеја. На површини већој од 
30.000 квадратних метара било је 476 изда-

вача, међу којима 
су посетиоци мо-
гли да виде дела 
72 инострана 
издавача. Поча-
сни гост сајма је 
била Кина, са де-
легацијом од 200 
чланова, од којих 
је 12 познатих пи-
саца, чија дела су 
посетиоци могли 
да виде и купе.                      

ХН.

A tartalmas nap végén
Крај једног дана богатог садржај

Csoportkép az első életkörünkön 
Слика са годишњице
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кУД „Др тихомир остојић“ 
под маскама

Културно-уметничко друштво „Др Тихомир 
Остојић“ и ове године организовало је маскенбал 
за своје чланове. Око 40 деце под маскама окупи-
ло се у Дому омладине у Остојићеву 26. октобра 
2014. године како би показали своју маштовитост, 
али и креативност родитеља.

Били су ту вештице, бундева, чаробњак, бакице 
и деке, пирати, виле, сирена, куварице, 
Франкенштајн и многи други. Стручни 
жири, иако није имао једноставан 
задатак, успео је да изабере најбоље 
маске и прогласи победнике.

Награду за најуспешнију маску у нај-
млађем узрасту добила је Ања Аџић, 
која је била прерушена у Мини. У сред-
њем узрасту најуспешнију маску имао 
је Зоран Плавшић, који је био Чарли 
Чаплин, а у најстаријој групи Жарко По-
здан прерушен у чобанина. Поред ових, 
подељене су и награде за најслађу груп-
ну маску, мистер шарма, мис шарма, 
маску комику, најинтересантнији наступ, 
најбољу идеју, најбољу хорор маску.

Док је жири већао и одлучивао које ма-
ске су најуспешније, за учеснике маскен-
бала биле су организоване и мале игре 
без граница, где су деца доказала своју 
спретност, умеће и такмичарски дух.

Д. Грбин

Álarcban
a Dr. Tihomir Ostojić MME tagjai

A Dr. Tihomir Ostojić Művelődési-művészeti 
Egyesület tagjai számára ebben az évben is szerveztek 
maszkabált. 2014.október 26-án a tiszaszentmiklósi 
Ifjúsági Otthonban 40 álarcos gyermek gyűlt össze, 
hogy bemutassák gazdag fantáziájuk és szüleik kre-
ativitásának gyümölcsét.

Porondra léptek boszorká-
nyok, tökök, varázslók, kaló-
zok, tündérek, szirének, sza-
kácsnők, Frankenstein és so-
kan mások. Nehéz dolga volt a 
zsűrinek, de végül kihirdették 
a legsikeresebb maszkokat: a 
legfiatalabbaknál Anja Adžić 
lett a legjobb, a közép korosz-
tályban Zoran Plavšić, míg a 
legidősebb csoportban Žarko 
Pozdan vitte el a díjat. Emel-
lett még több kategóriában 
osztottak díjakat.

Míg a bíráló bizottság dol-
gozott, a gyerekeknek ren-
deztek játékokat határok nél-
kül, melyben megmutathatták 
ügyességüket, tudásukat és 
versenyszellemüket.

Маскенбал журка у чоки
уз подршку волонтера

Већ неколико година у Чоки се организују маскен-
бал журке, приликом којих су волонтери задужени да 
припреме простор у складу са темом. У Клубу омла-
дине Чока је 31. октобра, у сарадњи са организато-
ром журке и волонтерима Волонтерског центра Чока, 
организована још једна тематска журка. Волонтери су 
вредно радили на радионицама где су резбарили бун-
деве, правили украсе од папи-
ра и припремали маске за жур-
ку. На овај начин волонтери 
активно учествују и у органи-
зовању забавног садржаја за 
младе у нашој заједници. Ово 
је била само једна од акција 
тог типа. Организатори забав-
ног садржаја и Волонтерски 
центар направили су план за 
наредни период, где је догово-
рено организовање тематских 
журки, где ће волонтери осми-
шљавати декорацију у складу 
са темом журке.    Д. Тењовић            

Csókán maszkabált szerveztek 
a volontőrök

Már néhány éve Csókán a volontőrök maszka-
bált szerveznek, így a csókai Ifjúsági Klubban az 
idén is megrendezésre került ez a rendezvény. A 
műhelymunkában a volontőrök szorgalmasan részt 
vettek, ahol tökvicsorit faragtak, papírdíszeket és 
maszkokat készítettek a maszkabálra. Ily módon az 
önkéntesek községünkben aktívan részt vettek a fi-

atalok számára elképzelt 
szórakoztató rendezvé-
nyek megszervezésében. 
Ez csak egyike volt az 
ilyen jellegű akcióknak, 
melyeket a szórakoztató 
rendezvények szervezői 
és a Volontőr Központ 
az elkövetkező időszakra 
tervezett. A tematikus té-
májú rendezvényekre az 
önkéntesek kitalálják és 
elkészítik a dekorációt.

D. Tenjović

Bábszínház Feketetón

Emlékezetes ajándékot kaptak a feketetói gyerekek a Csipet Csapat 
akcióban a csókai Művelődési és Oktatási Központtól. A falubeliek 
nem is emlékeznek rá, mikor voltak náluk utoljára bábszínházasok. 
A gyermekhét keretein belül szombaton délután a temerini Vándor 
Bábszínház látogatott el Feketetóra, hogy megörvendeztesse a kíván-
csi gyerekeket, akik nagy szeretettel és izgalommal várták őket. Az 
egyszer egy királyfi című közel egy órás interaktív zenés bábjátékra 
még sokáig fog emlékezni a kis közönség. A bábozók őket is bevon-
ták a történetbe, így ezen a délutánon a mese birodalmában együtt 
kalandozhattak. Az előadás után kézműves-foglalkozás várta a gye-
rekeket, ahol a mese szereplőit formázták meg csuhéból, a kisebbek 
pedig rajzaikon örökítették meg friss élményeiket.                       H.N.

луткарско позориште у Црној бари

Културно-образовни центар Чока је на иницијативу групе 
„Csipet Csapat“ обрадовао малишане Црне Баре даром који ће 
дуго памтити. Мештани села се не сећају када је последњи пут 
код њих гостовало луткарско позориште. Тако се указала прили-
ка да у оквиру Дечије недеље Луткарско позориште „Вандор“ из 
Темерина посети Црну Бару и обрадује малишане који су их са 
великим нестрпљењем и узбуђењем очекивали. Малишани ће се 
дуго сећати ове интерактивне музичке луткарске представе под 
насловом „Једном један краљевић“, која је трајала скоро читав 
сат. Луткари су у представу укључили и публику и са њима зајед-
но лутали кроз царство бајки. Након представе малишане је чека-
ла радионица на којој су својеручно правили лутке од кукурузови-
не, а млађи су своје доживљаје пренели на цртеже.               Н.Х.

Ugri és Bugri
Hódegyházán vendégszerepelt

A hódegyházi iskolások nagy örömére Mészáros Enikő és Győri 
Adrianna bábozók ismét ellátogatottak Hódegyházára. A bábok 
Margaretta Jakobovics nyugalmazott óvónő munkáját dicsérik. 
Előadásuknak címe Gárdonyi Géza meséje nyomán Ugri és Bugri volt 
a múlt hónap végén. A bábjáték bemutatását a Kodály Zoltán Magyar 
Kultúrkör vállalta magára ez alkalommal. A gyermekek tapssal 
jutalmazták Ugri és Bugri szereplését.                            Dienes Brigitta

Jövőre Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Verseny 
A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület elnöksége legutóbbi ülésén döntést ho-

zott, hogy a jövő év áprilisában útjára indítja a Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Versenyt.
Mivel a művelődési egyesület 2015-ben ünnepli fennállásának 45. évfordulóját, Cs. Simon 

István (1942-2007) vajdasági magyar költő, szociográfus, újságíró pedig a civil szervezet egyik 
alapítója és első elnöke volt, a „mórások” ezzel a rendezvénnyel kívánnak tisztelegni előtte, 
valamint méltóképpen megőrizni a nevét és a munkásságát. 

A vajdasági szintű szemle házigazdája az egyesületen belül a Kék cinkék és Csicsergők iro-
dalmi csoport lenne. Első alkalommal a jelentkezők – az általános iskola alsósai, felsősei, a 
középiskolások és a felnőttek – Cs. Simon István verseivel vagy prózáival nevezhetnének be, a 
következő években viszont más vajdasági magyar költők művei is számításba jöhetnek.

A Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület ily módon is népszerűsíteni szeretné a diákok, a 
fiatalok és az idősebb korosztály körében Cs. Simon István, illetve a vajdasági magyar irodalom 

gyöngyszemeit.                                                                                                                       (Tha)

Израда лутака од кукурузовине       ☐      Készülnek a csuhébabák

A közönség érdeklődve figyel minden mozdulatot
Публика будно прати сваки покрет

Најуспешнија хорор маска
A legsikeresebb horror-maszk

Ученици ош „Јован поповић“ обележили ноћ вештица
Ученици V разреда из Санада и VII а из Чоке 

одлучили су да се ове године придруже све попу-
ларнијој традицији и да на својствен начин и они 
обележе популарну Ноћ вештица која се широм 
света слави 31. октобра. Ученици V разреда у Са-
наду су уз маске и плакат приказали шта за њих 
представља овај празник, а такође су научили и не-
што ново о пореклу овог празника и начину на који 
се он прославља у другим државама.

Десетак ученика VII a одељења из Чоке 31. ок-
тобра увече маскирано у вештице, ђаволе, демоне 
и слично обишло је неколико места у Чоки и према 
њиховим речима, наишло на изузетно позитивне 
реакције. Суграђани који су знали поводом чега 
су се маскирали су их почастили слаткишима као 
што то традиционално раде и у земљама на запа-
ду, док су се мало старији грађани заустављали и 
распитивали о овим несвакидашњим обичајима за 
наше крајеве. На позитивне реакције наишли су и у 
кинеској радњи где су им власници понудили да иза-
беру поклон, док су од друге суграђанке сви добили 
по декупаж украс у облику потковице.

Ноћ вештица или, како се на енглеском популарно 
каже, Halloween, је празник који се слави у ноћ 31. 
октобра и води порекло од древног келтског празни-

ка који је овај народ користио да обележи крај сезо-
не жетве и почетак зиме, верујући да је тај прелазни 
период заправо мост између овоземаљског и за-
гробног живота. Временом је овај пагански празник 
прерастао у весео празник који карактеришу кости-
ми, слаткиши, изрезбарене бундеве и журке. Ирци и 
Шкотланђани су празник пренели у Северну Америку 
крајем двадесетог века, а данас овај комерцијални 
празник постаје све популарнији и у Европи.

И. Кертес

Ученици V разреда у Санаду обележили Ноћ вештица



            чоканска хроника   —   csókai krónika2014. november 15

Bor- és pálinkanapok
Negyedik alkalommal szervezte meg a Móra Fe-

renc Magyar Művelődési Egyesület székházában az 
Oltvány Gyümölcs- és Szőlőtermelők Egyesülete az 
Agro-respekt Egyesület Csóka a Bor- és pálinka napo-
kat. A rendezvény 
elmaradhata t lan 
része az ilyenkor 
szokásos kiállítás, 
ahol a standokon 
sorakoznak a bor 
és pálinka különle-
gességek, igényes 
dekoráció és friss 
gyümölcsök koszo-
rújában. Pénteken 
a kiállító terem 
előkészítése vette kezdetét. Gyümölcsészettel, szőlé-
szettel, borászattal kapcsolatos régi tárgyak, pálinkák, 
üvegek, érmek és oklevelek kerültek kiállításra. A 
helybeli Oltvány Gyümölcs és Szőlőtermelők Egye-
sülete, a zentai Gazdakör, a Méhész Egyesület Zenta 
és Csóka, valamint a Százszorszép kézimunkacsoport 
alkalmi kiállítását is megtekinthették a látogatók, mi-
közben kóstolgatták a finom párlatokat. 

A szombati napon a szakmai előadások kerültek 
előtérbe. Szabó József, a Tartományi Mezőgazdasá-
gi-fejlesztés Alap igazgatója tartotta az első előadást, 
Vujić Jovan az Oltvány egyesület elnökének köszön-
tője után. 

Az előadások során a résztvevők hasznos tudniva-
lókkal lettek gazdagabbak a gyümölcsök telepítése, 
a talajerő-gazdálkodás, a pálinkafőzés és borkészítés 
területén.                                                                  H.N.

Дани вина и ракије
Удружење воћара и виноградара „Калем“ и „Агро ре-

спект“ су у просторијама Културног друштва „Мора Фе-
ренц“ у Чоки по четврти пут организовали „Дане вина и 
ракије“. Незаобилазни део оваквих манифестација је 

изложба са укусно декорисаним штан-
довима препуним специјалним вини-
ма и ракијама. Припрема изложбеног 
простора је започета у петак, а изло-
жени су ракије, медаље, дипломе и 
стари предмети везани за воћарство, 
виноградарство и винарство. Локално 
Удружење воћара и виноградара „Ка-
лем“, „Удружење пољопривредника 
Сента“, Удружење пчелара „Сента и 
Чока“ као и удружење за ручне радове 
„Százszorszép“ из Чоке су допринели 
изложби.

У суботу су одржана стручна предавања. Након поздрав-
ног говора Јована Вујића, председника Удружења воћара 
и виноградара „Калем“, прво предавање је одржао Јожеф 
Сабо, директор Покрајинског фонда за развој пољопривре-
де. Учесници су обогатили своја знања у области подизања 
воћњака, земљишта, справљања ракије и вина. 

октобарске активности деце и младих 
из Дневног боравка за децу и младе са 

сметњама у развоју
У периоду од 6. до 10. октобра обележена је Дечија недеља. Тим 

поводом је у нашој локалној заједници организовано низ манифе-
стација. Једна од њих био је и маскенбал где су учествовала деца 
из вртића заједно са децом из Дневног боравка за децу и младе са 
сметњама у развоју. Деца су се најпре сликала по групама испред 
ПУ „Радост“ и након тога кренула ка Дому културе где је био прире-
ђен забавни програм. Сва деца су се представила лично и испри-
чала нешто о маскама које носе. Нешто више о самим припремама 
и утисцима деце из Дневног боравка пренела нам је њихова коор-
динаторка Тајана Гашић: „Деца су највише уживала у самим при-
премама за маскенбал. Неки од родитеља су помагали у припреми 
маски, док су осталој деци помогли запослени у Дневном боравку. 
Сва деца су уживала у шетњи под маскама и увек се веома радују 
приликама да учествују у таквим дешавањима.“

Осим ове активности Дневни боравак је у току октобра угостило 
Удружење особа са сметњама у развоју „Рука у руци“ из Сенте. Ор-

ганизовано је дружење, где су 
деца кроз радионицу израђива-
ла фигурице од гипса и лампи-
оне од папира, а тема је била 
јесењи плодови. Крај дружења 
обележили су журком, где се за-
бава наставила уз музику и ди-
ско ефекте које поседује Днев-
ни боравак, а који се користе за 
редовну терапију у боравку.

Д. Тењовић

A fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok 
Napközi Otthonának októberi programjai
Idén a gyermekhét október 6-ától 10-éig tartott, és ez idő alatt helyi 

közösségünkben számos rendezvényt tartottak. Ezek közül egyik a 
maszkabál volt, melyen az óvodások és a Napközi Otthon lakói közösen 
vettek részt. Először csoportonként az Öröm I.E.I. előtt fényképezkedtek, 
majd a Művelődési Otthonba mentek, ahol szórakoztató műsort 
rendeztek számukra. Minden gyerek személyesen bemutatkozott, és 
elmondta az általa viselt maszk jellemzőit.

A fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok előkészületeiről és 
benyomásairól koordinátoruk, Tajana Gašić elmondta, hogy a gyerekek 
nagy örömüket lelték a maszkok elkészítésében. Egyes szülők is 
besegítettek a maszkok készítésében, míg a többieknek a Napközi 
Otthon dolgozói segítettek. A maszkos felvonulás igazi élményt jelentett 
ezeknek a gyerekeknek.

A Napközi Otthon októberben vendégül látta a zentai Kéz a kézben 
fogyatékkal élő személyek egyesületét, kikkel gipszfigurákat és színes 
papírlampionokat készítettek. A szórakozás zene és disco-effektusok 
mellett folytatódott, melyet a Napközi Otthonban a rendes terápiához 
alkalmaznak.                                                                             D. Tenjović

Közeledik az önkéntesek nemzetközi napja
December 5-e az önkéntesek nemzetközi napja, melyre a csókai Vo-

lontőr Központ önkéntesei már készülődnek, ugyanis színházi előadást 
készítenek az iskolások számára. Ennek az előadásnak az a célja, hogy 
kortársaiknak bemutassák, hogy szabadidejükben ők mivel foglalkoz-
nak. Igen fontos, hogy a fiatalok minőségesen tudjanak szórakozni, és 
hogy az önkéntesség, a fiatalok közösségen belüli aktivitásaként közel 
kerüljön hozzájuk. Fontos megemlíteni, hogy ez a központ az elmúlt 
évben is megemlékezett erről a napról, melynek keretében a csókai 
általános- és középiskolás diákoknak előadásokat tartottak, és oktató 
anyagot osztottak szét közöttük.                                           D. Tenjović

најава обележавања 
Међународног дана 

волонтера
Међународни дан волонтера обеле-

жава се 5. децембра, па се тим поводом 
волонтери Волонтерског центра Чока већ 
припремају. Наиме, у припреми је позо-
ришна представа за школарце. Циљ ове 
представе јесте да волонтери својим вр-
шњацима прикажу шта је то чиме се они 
баве у слободно време, да није само се-
дење испред рачунара једини начин да се 
оно искористи. Осим тог циља, важно је 
да се млади на квалитетан начин забаве, 
као и да им се приближи волонтеризам 
као један од модела активизма младих у 
друштву.

Важно је напоменути да је Волонтер-
ски центар Чока и прошле године обеле-
жио Међународни дан волонтера едука-
цијама и поделом материјала ђацима у 
основној и средњој школи у Чоки.

Д. Тењовић

Сто жена наше општине на екскурзији са 
циљем унапређења родне равноправности

У циљу унапређења родне равноправности председница Скупшти-
не Општине Чока (СО) Мирјана Марјанов, организовала је једноднев-
ну екскурзију за сва женска удружења чоканске општине. Сто жена је 
имало прилику да ужива у лепотама Сремских Карловаца, Петровара-
динске тврђаве и Новог Сада уз чари михољског лета.

„Ово је већ седма година како жене из свих удружења наше општи-
не имају прилику да, у оквиру пројекта „100 жена“, обиђу неко знаме-
нито место наше земље које иначе не би имале прилику самостално 
да обиђу, и да науче нешто ново о историји наше земље“ – изјавила је 
председница СО Мирјана Марјанов.

У оквиру ове екскурзије жене наше општине су уз вођство тури-
стичког водича обишле Патријаршију, Саборну цркву, Богословију и 
Карловачку гимназију у Сремским Карловцима, Катедралу и Католич-
ку порту у Новом Саду и симбол овог града, Петроварадинску тврђаву.

Наша oпштина има седам регистрованих удружења жена и 
чланице ових удружења су захваљујући овом пројекту већ обишле 
многа знаменита места наше државе као што су Фрушка гора, Вршац, 
Београд и друге.                                                                         И. Кертес

Községünkből
száz nő vett részt,

a nemi egyenjogúság 
fejlesztése érdekében 

szervezett kiránduláson
A nemi egyenjogúság fejlesztése 

céljából Csóka község képviselő-tes-
tületének elnök asszonya, Marjanov 
Mirjana egynapos kirándulást szer-
vezett Csóka községben működő 
minden női egyesület számára. Ily 
módon száz nőnek volt alkalma él-
vezni Karlóca, a péterváradi vár és 
Újvidék szépségeit ebben a szép késő 
őszi időszakban.

„Községünk egyesületeiben tevé-
kenykedő nők már hetedik alkalom-
mal vehetnek részt(a 100 nő elne-
vezésű projektum keretében)hazánk 
jelentős helyeinek látogatásában, 
akik önállóan nem tudnák (vagy nem 
engedhetnék meg maguknak) kör-
bejárni ezeket a nevezetességeket 
és valami újat tanulni hazánk törté-
nelméből” – jelentette ki Marjanov 
Mirjana.

E kirándulás keretében községünk 
női tagjai turistavezető kíséretében 
meglátogatták a székesegyházat, a 
papneveldét, a karlócai gimnáziumot, 
a katedrálist és Újvidéken a katolikus 
parókiát és e város szimbólumát, a 
péterváradi várat. Községünkben hét 
bejegyzett nőegylet működik, melyek 
tagjai e projektumnak köszönhetően 
meglátogathatták országunk számos 
ismert helyszínét, mint amilyenek a 
Fruška Gora, Versec, Belgrád stb.

Kertész I.

На Петроварадинској тврђави
                a péterváradi várban

пензионерима стигао угаљ – 
почиње уговарање за наредну 

грејну сезону
Према речима председника Општинског удружења пензио-

нера Чоке, Ђуре Јаића, сви пензионери који су потписали уго-
вор за снабдевање угљем за ову грејну сезону, до половине 
овог месеца добиће угаљ.

– Захваљујући предузимљивости у председништву Удруже-
ња, угаљ из Ковина и Колубаре је протеклих дана испоручен 
свим пензионерима у Падеју, а до половине месеца добиће га и 
преостали наши чланови из Чоке, Санада, Црне Баре и Врбице 
– каже Јаић. Он је саопштио да ће већ од 1. децембра ове го-
дине почети уговарање угља и огрeвног дрвета за грејну сезону 
2015/16. године. 

– Како бисмо омогућили нашим члановима да огрев купе 
на кредит у 11 месечних рата, уговарање за наредну грејну 
сезону ћемо започети 1. децембра у свим месним удружењима 
пензионера на територији општине Чока. Коначну цену огрева 
имаћемо тек јануара 2015. године, а уговара се аконтативна 
цена, која за угаљ комад из Колубаре износи 7.500 динара, а 
из Ковина, такође, комад 8.000 динара по тони. Истовремено 
уговарамо и огревно дрво буква, по аконтативној цени од 4.800 
динара – изјавио је Ђуро Јаић.                                   Н. Колунџија

A nyugdíjasoknak megérkezett a szén
– megkezdik a szerződések megkötését

a következő fűtési szezonra
A csókai községi Nyugdíjas Egyesület elnökének, Đura Jaić 

nyilatkozata szerint, mindazok a nyugdíjasok, akik erre a fűtési 
szezonra szerződést kötöttek a szén-ellátásra, e hónap közepéig 
megkapják a szenet. Az egyesület elnökségének köszönve min-
den padéi nyugdíjas az elmúlt napokban megkapta a tüzelőanya-
got, de a hónap közepéig megkapják a csókai, szanádi, feketetói és 
egyházaskéri nyugdíjasok is. Tájékoztatott arról is, hogy a község 
területén működő helyi egyesültekben már ez év december 1-én 
megkezdik a szerződések kötését a 2015/2016-os fűtési szezonra, 
hogy a tagságnak biztosítani tudják a 11 hónapos lefizetést.

A tüzelőanyag végleges árát csak 2015 januárjában tudják meg, 
így a szerződésekbe akontációs árat foglalnak bele, mely szerint a 
kolubarai darabos szén 7.500, a kovini pedig 8.000 dinárba kerül 
tonnánként. A tüzelőfa (bükk) akontációs ára 4.800 dinár köbméte-
renként.                                                                        N. Kolundžija
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Emlékezzünk 
szeretteinkre!

A napok peregnek, az idő igen 
gyorsan halad. Egyik esemény követi 
a másikat, mindig történik valami egy 
ember életében, hol jó, hol rossz.

Miután elmúltak a választások, 
és felocsúdtunk a sok izgalom alól, 
újabb ünnepre készülődtünk, halottak 
napjára és mindenszentekre; ünnepre? 
Talán ez nem is nevezhető ünnepnek, 
inkább tisztelet az elhunyt szeretteink 
iránt. Egy évben egyszer álljunk meg 
és mondjunk el egy imát, menjünk ki a 
temetőbe, és gyújtsunk egy szál gyer-
tyát a lelkükért.

A temetőben jártam, sok emberrel 
találkoztam, olyan emberekkel, akik 
csupán ezen a napon látogatnak el az 
én kis falumba, Hódegyházára. A csa-
ládjuk elköltözött vagy épp itt nyugszik a temetőben, 
de azért eljönnek a hozzátartozóikhoz, és pár szál 
virágot hoznak a sírjaikra. Emberek találkoznak, sé-
tálnak a sírok között, és egy-egy sír előtt megállnak, 
megemlékeznek az elhunytról. Sajnos sokszor csak 
itt hozza össze az embereket a sors. Sokan kapákkal, 
gereblyékkel érkeznek, sok virágot hoznak, hogy 
még szebbé tegyék a sírokat. Minden virágpompában 
úszik. Sárga, fehér, bordó virágok díszítik a temetőt, 
gyertyák ezrei égnek, de mégis egy nyomasztó han-
gulat tölti be az embert, szomorúság, gyász. Fájdalom 
azok iránt, akiket nagyon szerettünk, szeretünk. Meg-
állunk, és csak bámulunk magunk elé, talán elmor-
mogunk magunkban egy imát, és megindulunk haza.

Kifelé sétálva a temetőből, visszapillantottam. Em-
bereket láttam, akik lehajtott fejjel álltak a megtisz-
tított sírok előtt. Fiatalok, idősek, gyerekek, mind itt 
vannak, lehet, hogy az év csupán ez egy napján, de 
nem is ez a lényeg, hanem hogy fontosak vagyunk 
egymásnak, és fontosak azok is, akik már nincsenek 
köztünk. Nyugodjanak békében!              Urbán Csilla

Az emlékezés kincs, 
mert a szeretet élteti

Mindenszentek és a halottak napja a 
halottakra való emlékezés ünnepe. Min-
denszentek napja azoknak a szenteknek 
az ünnepe, akikről a naptár név szerint 
nem emlékezik meg. A katolikus egy-
ház tanítása szerint ezen a napon az élő 
és az elhalt hívek titokzatos közösséget 
alkotnak.

Ma is szokás a halottak emlékezetére 
a sírok megtisztítása, feldíszítése és a 
gyertyák gyújtása. A monostori temető 
környékén is nagy ilyenkor a nyüzsgés, 
a síremlékeket krizantémok és páfrány-
levelek díszítik. Szürkületben a pisláko-
ló mécsesek, gyertyák fénye messzire 
világít, mint megannyi csillag az égen. 
A gyertya fénye az örök világosságot 

jelképezi, a katolikus egyház 
szertartása szerint a „temetők 
nagy keresztjénél” ma is elimád-
kozzák mindenszentek litániáját, 
és megáldják az új síremlékeket.

Ma már többen vannak azok 
a barátok, ismerősök, rokonok, 
akik a temetőben vannak, mint 
azok, akik a faluban köszönnek 
ránk – hallani a monostoriaktól 
– lassan elfogyunk, csak az emlé-
kek élnek tovább. 

Az emlékek addig élnek, amíg 
az emlékezők is. Csak addig, és 
nem tovább.

Hiába választ el bennünket 
a sír, szeretteink velünk vannak 
most is, hiszen emlékük nemcsak 
emlék, hanem az életünk része. 
Velünk vannak állandóan, bevilá-
gítják életünket.                       H.N.

Megemlékezés a tiszaszentmiklósi római katolikus temetőben
Tiszaszentmiklóson immár harmadik alkalommal szervez-

nek megemlékezést a Szent József római katolikus temetőben 
halottak napján a háborúban elhunyt harcosok emlékére. Eb-
ben az évben is összegyűltek a hívek a temető kápolnájában, 
ahol Jelen Janez SDB plébános úr celebrált szentmisét. Dr. 
Jung Németh Erzsébet doktornő pedig megosztotta gondo-
latait a jelenlévőkkel: „E nap a közösség és a család egyik 
jelentős ünnepe, mindnyájunké, hisz valamennyiünknek 
vannak halottai. Létünk csak velük egész. Csendben, le-
hajtott fővel emlékezünk meg róluk. A rohanó életünkben 
sokszor találkozunk végzetes tragédiákkal. A közutakon a 
balesetek, az erőszak, háborúk, természeti csapások tizede-

lik a lakosságot. Csak távozásuk után jövünk rá, mennyire 
hiányoznak ők az életünkből. Ma hősi halottainkra is emlé-
kezünk, azokra az áldozatokra, akiket ártatlanul végeztek ki 
itt Tiszaszentmiklóson. A két világháború rengetek áldozatot 
követelt. A lélekharang értük szól, a gyertya ma nekik és értük 
világít. Azokért akik életüket adták a nemzetért. Az örökre el-
távozott katonák a Hadak útjáról nem kérnek egyebet, csupán, 
hogy szívünkben őrizzük emléküket. Őrhelyről-őrhelyre vit-
ték a véres kardot, hogy veszélyben a haza! Róluk emlékezni 
szent kötelességünk, hiszen nincs már hozzátartozójuk, akik 
gyertyát gyújtanának velünk. Ősszel elhervadnak a virágok, 

megsárgulnak és lehullanak a falevelek.”
A megemlékezést Juhász Gyula versével fejezték be:

Szeretnék néha visszajönni még,
Ha innen majd a föld alá megyek,
Feledni nem könnyű a föld ízét,
A csillagot fönn és a felleget.

A halottak napi rendezvényen a Sóvirág vegyes kórus a 
magyar himnuszt adta elő.                        Dienes Brigitta

Помен на римокатоличком гробљу
у Остојићеву

Трећу годину заредом се на римокатоличком гробљу у 
Остојићеву на Дан мртвих одржи и помен за борце пале то-
ком Првог и Другог светског рата. Мису на гробљу је служио 
отац Јелен Јанез, а присутнима се обратила и др Ержебет 
Немет Јунг.                                                     Диенеш Бригита

Сећање
на преминуле
Догађаји се у животу брзо од-

вијају, време лети. Догађају нам 
се добре и лоше ствари.

Пред нама је поново празник 
Сви свети – Дан мртвих, сећа-
ње на наше преминуле, на оне 
које смо волели, које волимо. 
Као свуда тако се и у Јазову тог 
дана срећу многи који више не 
живе ту, чисте, спремају, а гро-
бље блиста разним бојама цве-
ћа и упаљених свећа.

Станимо мало, помолимо 
се једног дана у години за оне 
којих више нема међу нама, а 
потребни су нам, као што смо 
и ми остали потребни једни 
другима. Нека почивају у миру! 

 Урбан Чила

Az 1956-os forradalom tiszteletére
„A legázolt, bilincsbe vert Magyaror-

szág többet tett a szabadságért és igaz-
ságért, mint bármelyik nép a világon az 
elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy 
ezt a történelmi leckét megértse a fülét 
betömő, szemét eltakaró nyugati társa-
dalom, sok magyar vérnek kellett elhull-
nia – s ez a vérfolyam most már alvad az 
emlékezetben. A magára maradt Euró-
pában csak úgy maradhatunk hívek Ma-
gyarországhoz, ha soha és sehol el nem 
áruljuk, amiért a magyar harcosok életü-
ket adták, és soha, sehol – még közvetve 
sem – igazoljuk a gyilkosokat.” (Albert 
Camus)

Ezekkel a gondolatokkal kezdődött 
az ünnepi műsor, amelyet az 1956-os forradalom tiszte-
letére szervezett a csókai Művelődési és Oktatási Köz-
pont a színházteremben mindazoknak, akik nem hagyják 
feledésbe merülni a történelemnek ezt a meghatározó 
időszakát. A műsor a Himnusszal kezdődött a II. Rákóczi 
Ferenc Egyesület férfikórusának előadásában. Az 1956-
os forradalom előzményei, illetve utóélete bővelkedett 
különleges, meghökkentő, és megható pillanatokban. 
Ebből a meghatározó időszakból kaptunk egy szeletet 

Basa György történelmi visszapillantása során. A mű-
sorban fellépett Apró János, aki saját szerzeményét adta 
elő Csillagkép címmel, amellyel az Idősek Kárpát-me-
dencei Kulturális és Művészeti Vetélkedőjének vajdasági 
elődöntőjén első díjat nyert, és ezzel lehetőséget a pécsi 
középdöntőn való részvételre. A Rákóczi férfikar katona-
dalokkal zárta az ünnepség első részét. Ezt követően az 
56 csepp vér című film vetítése következett, amely méltó 
befejezése volt az ünnepségnek.                                     H.N.

In memoriam Engi László
Engi László, a mindenki által ismert és kedvelt Laci bácsi 

2014. október 26-a óta már nincs közöttünk. 
1924. január 23-án látta meg a napvilágot Rábén. Tanul-

mányait Rábén, Szegeden, majd Nagykikindán végezte, ta-
nító lett. Az első állomáshelye 1944-ben Jarkovac (Árkod) 
volt a szécsányi községben, ahol saját elmondása szerint 
szörnyen érezte magát, mert alig tudott szerbül. Munkássá-
ga, életpályája nagyon gazdag és sokrétű. Dolgozott Padén, 
Hódegyházán, Oroszlámoson, Törökkanizsán, a csókai Jovan 
Popović Általános Iskola igazgatója volt. 1951-ben megala-
kították Csókán a József Attila Kultúregyesületet, ahol kiváló 
rendezői képességéről tett tanúbizonyságot. A húsgyárban a 
beszerzési osztályt vezette, onnan ment nyugdíjba. Szívesen 
emlékezett vissza gyerekkorára, számos írásában megjelen-
nek visszaemlékezései, a Karácsonyi gondolatok címűben is:

„Kicsit elérzékönyültem. Megesik ez már ebben a korban. 
Eszembe jutottak a mi karácsonyaink is, a falunk, a csendes 
Rábé. Nálunk is igazán nagy ünnep volt a kis Jézus születése. 
Szegény volt a falu, de az ünnepeket méltóképpen megünneplte. 
Ritka ház volt az, ahol nem volt karácsonyfa. Ha nem is olya-
nok, mint mostanában, nem is voltak olyan drága és csillogó 
díszek rajta, de füge, aranyozott dió, szaloncukor, alma mindig 
került rá. Nagyon szépek voltak ezek a szentesték.”   

A művelődési életnek min-
dig aktív részese volt. A vál-
lalatban is a kulturális tanács 
tagjaként működött, másfél 
évtizeden át zsűrizett a községi 
szavalóversenyeken. 1969-ben 
fiatal egyetemi hallgatók cso-
portjához csatlakozott, akikkel 
megalapították a Móra Ferenc 
Magyar Művelődési Egyesüle-
tet. Életében a sport is jelentős 
szerepet játszott. Kézilabdá-
zott futballozott, gyorskorcso-
lyázott, kosárlabdázott, a teke-
klub tagja volt, a II. Rákóczi 
Ferenc, később a Pannónia fér-
fikórus tagja, valamint önkén-
tes tűzoltó. Mindig tudta, hogy 
mi a dolga.

Aki őt ismerte, az tudja, 
hogy ő bizony soha nem fo-
gyott ki a mesélnivalóból, és 
nyugalmazott tanító lévén, 
igen nagy tehetsége volt ah-

hoz, hogy mondandójával hosszú ideig lekösse hallgatósá-
gát. A hosszú évek alatt megélt élmények élénken éltek em-
lékezetében, pontosan emlékezett minden helyszínre, névre, 
történetre. Hangulatos kis házi könyvtárában órákig beszél-
getett látogatóival, ahonnan sorra kerültek elő féltve őrzött 
ereklyéi: írások, fényképek, hanganyagok, plakátok, köny-
vek, újságok, cikkek, iratok, minden, ami mondanivalójának 
hitelességét alátámasztja.

Hajnal Attila, akit 20 éves barátság kötött Laci bácsihoz, 
ilyen gondolatokkal búcsúzott el tőle: Mindig is a kultúra lo-
vagjának neveztelek, hiszen rengeteg időt és munkát szen-
teltél nemzeti kultúránk ápolására. A kultúra azon utolsó 
mohikánjai közé tartoztál, aki azt nem holmi anyagi haszon 
megszerzése céljából, sőt nem is személyes céljaid megvaló-
sításának eszközeként tetted, hanem pusztán a legnemesebb 
indíttatásból. Ezt a hozzáállást kell nekünk, meg az eljöven-
dő generációknak továbbvinni és talán végre-valahára újraér-
tékelni a társadalmi munka lényegét és értelmét. 

Laci bácsival, mint nézővel vagy fellépővel találkozhatott 
bárki a legkülönfélébb sporteseményeken, rendezvényeken, 
ünnepségeken, amely a kultúránk megőrzését hivatott szol-
gálni. Utolsó nyilvános fellépése a csókai művelődési ház 
színpadán az I.Versmaratonon volt, ahol mint a maraton leg-
idősebb résztvevője egymás után szavalt el fejből egy cso-
korra valót.

Köszönettel tartozunk mindazért, amit értünk, a közössé-
gért, a bánáti magyarságért, a városunkért, a kultúránk meg-
őrzéséért tettél, egyszóval önzetlen munkádért. 

Voltunk, mint ti. Lesztek, mint mi. Por és hamu.
Nyugodj békében.

У сећање на енги ласла
Енги Ласло, свима познат као чика Лаци, од 26. окто-

бра више није међу нама.
Рођен је 23. јануара 1924. године у Рабену. Похађао 

је школу у Сегедину и Кикинди. Постао је учитељ, радио 
је у Падеју, Јазову, Банатском Аранђелову, Новом Кне-
жевцу. Био је директор Oсновне школе „Јован Поповић“ 
у Чоки, активан спортиста, оснивач културних друштава и 
учесник у бројним културним збивањима Чоке, чак и под 
старе дане. Свој последњи наступ је извео на I Песничком 
маратону као најстарији учесник, где је напамет изрецито-
вао читав низ песама.

Хвала чика Лацију за несебичан рад и залагање у очувању 
културе Баната и наше општине. Нека почива у миру! 

Laci bácsi 
a versmaratonon szavalt

Чика Лаци
на Песничком маратону

 Basa György történelmi visszatekintése 
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Fontos az egészséges 
táplálkozás

Október említésekor a legtöbb embernek 
az ősz, a mezőgazdasági munkák, a felhős 
ég, az eső és a fűtési idény megkezdése jut 
eszébe. De az október − az egészségügyi 
naptár szerint − az egészséges táplálkozás 
hónapja is, ezért felhívjuk a figyelmet a he-
lyes étkezés fontosságára.

A tél az az időszak, amikor a kamrák 
és padlások megtelnek kolbásszal, hurká-
val, sonkával, szalonnával, disznósajttal, 
tányérainkra hájas kifli, kelt kalács, teper-
tő, kocsonya, töltött káposzta és hasonló 
étel kerül. Ez mind nagyon finom, de vi-
gyázni kell velük! 

Nálunk elterjedt az a nézet, hogy télen 
sokat kell enni, gyűjteni kell az erőt és a 
kilókat a nyárra. Ezért ilyenkor a kelleténél 
többet és zsírosabban eszünk.

Egészségünk nagyban függ táplálkozá-
sunktól. A szív- és érrendszeri betegségek 
legfőbb okozója a sok állati eredetű zsír, 
ami lerakódik a vérerekben. Ezek a lera-
kódások nem távolíthatók el, érrendszeri 
plakkok alakulnak ki, amik idővel egyre 
nőnek. Ez angina pectorist, szívinfarktust 
vagy agyvérzést okoz. Hajlamosak va-
gyunk ezeket a veszélyeket félvállról venni, 
pedig a következmények nagyon súlyosak.

A túl fűszeres ételek gyomor- vagy pat-
kóbélfekélyt, epe- vagy hasnyálmirigy-
gyulladást okozhatnak, a sok szénhidrát fo-
gyasztása pedig cukorbetegséghez vezethet.

A helyes táplálkozás a napi három fő-
étkezésből és legalább két uzsonnából áll. 
Reggel kellene a legtöbbet enni, este pedig 
a legkevesebbet. Ne hagyjunk ki étkezése-
ket. Együnk lassan és csak addig, amíg jól 
nem laktunk, ne a tányér kiüresítése legyen 
a cél. A táplálék legyen változatos, tartal-
mazzon sok főzeléket, gyümölcsöt és halat 
(lehetőleg tengerit). A húsok közül barom-
fit és borjút együnk, lehetőleg ne sütve, és 
kerüljük a disznóhúst. 

Nagyon fontos, hogy elegendő folyadé-
kot és vitamint fogyasszunk. 

A helyes táplálkozással és az egészséges 
életmóddal kapcsolatosan tanácsokat kér-
hetnek orvosuktól a csókai egészségházban.

Ne feledjék: minden önökön múlik, táp-
lálkozásukat, aktivitásaikat, az egész életü-
ket maguk alakítják!

Fogadják meg a tanácsot: táplálkozza-
nak helyesen, mozogjanak eleget, ne dohá-
nyozzanak és ne igyanak alkoholt!

Dr. Čpajaković Osvit

У току реализација пројекта
клуб за младе „ок“

У оквиру пројекта Клуб за младе „ОК“, 
који је одобрен Центру за социјални рад 
за општину Чока од стране Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију, реализоване су 
до сада три радионице са децом и мла-
дима, посета ЗОО врту Палић и изложби 
„Metamorphosis“-droga у Суботици, као и 
посета интернетској учионици Културно
-образовног центра Чока.

Циљеви прве три радионице, које су 
одржане током септембра и октобра, 
били су да се деца и млади боље ме-
ђусобно упознају, да се подстакне њи-
хово осећање самопоштовања и личног 
идентитета, да открију и прихвате посто-
јеће сличности и разлике међу собом и 
људима уопште, да сагледају сложеност 
преклапања властитих и групних иден-

титета, као и да кроз игру улога у зада-
тим ситуацијама сагледају ефекте опту-
жујућих порука и да науче да препознају 
и изразе како се учесници размене осе-
ћају у тој ситуацији и шта им је потребно.

Дана 6.10.2014. године организова-
на је посета деце и младих, у пратњи 
чланова пројектног тима, Палићу и Су-
ботици. Један део мла-
дих посетио је изложбу 
„Metamorphosis“-droga у 
Суботици, док је други 
део, с обзиром на свој уз-
раст (изложба је предви-
ђена за младе који су ста-
рији од 14 година и одра-
сле) посетио ЗОО врт Па-
лић на Палићу. Изложба 
„Metamorphosis“-droga 
Фондације менталне хи-
гијене Exspecto омогући-
ла је посетиоцима увид у 
процес појаве зависности 
кроз интерактивну мулти-
медијалну изложбу мале 

групе коју су водили стручни сарадници, 
едуковани на тему наркоманије. Ова не-
обична изложба је била од помоћи посе-
тиоцима да се сналазе у теми и форми-
рају свој став о могућим питањима, да се 
током посете упознају са врстама дроге, 
као и са животним причама бивших за-
висника.

Циљ посете интернетској учионици, 
која ће се, иначе, одржавати једном ме-
сечно у сарадњи са Културно-образов-
ним центром Чока, јесте усавршавање 
постојећих и стицање нових знања код 
деце и младих у области информацио-
них технологија.

Да подсетимо, пројектом Клуб за мла-
де „ОК“ наставља се рад Клуба за младе 
по „моделу Григ“, који је формиран окто-
бра 2011. године и чији је рад по планира-

ним пројектним актив-
ностима подржаним 
од стране Покрајин-
ског секретаријата за 
здравство, социјалну 
политику и демогра-
фију завршен крајем 
2013. године. Циљ 
пројекта је пружање 
подршке и помоћи 
младима са пореме-
ћајима у понашању 
да развијају конструк-
тивне одговоре на жи-
вотне тешкоће, развој 
социјалних вештина, 
прихватање себе и 
других и преузимање 
одговорности за себе 
и своје односе. Про-

јектним активностима је обухваћено 8 до 
15 деце и младих са целе територије оп-
штине Чока, узраста од 12 до 18 година, 
којима је обезбеђен превоз из свих насе-
љених места општине Чока, а планирано 
је да пројектне активности буду заврше-
не у децембру 2014. године.

Ардала Т.

октобар, месец едукације за волонтере
Волонтери Волонтерског центра Чока су то-

ком октобра похађали асертивни тренинг, који се 
састојао од укупно четири сусрета у трајању од 
четири сата. Тренинг је имао за циљ да научи во-
лонтере асертивном понашању и да на тај начин 
подстакне самопоуздање, знања и вештине који 
су потребни за остваривање здравих међуљуд-
ских односа у школи, друштву као и свакоднев-
ном животу.

У току асертивног тренинга волонтери су про-
шли вештине комуникације, типове асертације и 
манипулације у виду радионица и презентација. 
Након последњег сусрета волонтери су добили 
сертификате Удружења за психолошку едукацију 
„Психорелакс“ из Новог Сада, које је поделила 
психолог мастер Татјана Гашић, предавач.

Координатор Волонтерског центра Владимир 
Штеванов тим поводом је изјавио: „Веома сам 
задовољан одзивом волонтера да се пријаве на 
асертивни тренинг. Асертивно понашање је ве-
ома битно, поготово за наше волонтере који се 
баве омладинским активизмом у нашој зајед-
ници. Ове вештине су врло битне за волонтере 
како би они на адекватан начин могли да изразе 
своје мишљење, да при томе никог не увреде, а 
они не остану оштећени. Овим путем бих похва-
лио наше волонтере који су активно учествовали 
на свим радионицама и тиме допринели да гру-
па буде најбоља, како је рекла тренер едукације 
Тајана. Осим ове едукације, током овог месеца 
волонтери су успешно прошли и тренинг за тим-
ски рад. У току трајања тренинга волонтери су 
подељени у групе, где су кроз конкретне вежбе и 
примере заједно решавали задатке. Циљ је био 
подстаћи такмичарски дух, тимски рад и прона-
лажење улоге у тиму.“                         Д. Тењовић

Tiszteletadás
az 1956-os forradalom

58. évfordulója alkalmából
A Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkörben ez év októberében is 

megemlékeztek az 1956-os forradalomról, amely a nemzeti összefo-
gás szimbólumaként került a figyelem központjába és a történelembe. 
Arra a magyar forradalomra emlékeztek, amelynek célja a szabad, 
független és demokratikus ország megteremtése volt. A megemléke-
zés előtt Jelen Janez plébános úr celebrált szentmisét a Szent József 
római katolikus templomban, majd az egyesület elnöke, Reperger 
Miklós vetítéssel egybekötött történelmi előadást tartott a forrada-
lomról a tiszaszentmiklósi közönségnek.

Dienes Brigitta

Важно је 
здраво се хранити
Октобар месец већину људи асоцира 

на јесен, радове на њиви, облаке, кишу, 
почетак грејне сезоне. Међутим, окто-
бар је према календару здравља месец 
здраве исхране и идеална прилика да се 
пред предстојећу зиму подсетимо шта је 
заправо правилна исхрана.

Зима је период када се у остави и на та-
вану поново нађу кобасице, хурке, шунка, 
сланина, шваргла, а на тањиру колачи са 
салом, пите, чварци, пихтија, сарма и слич-
на храна. Све ово лепо звучи, али опрез!

Несумњива је директна веза између 
здравља и начина исхране. Још нас од вр-
тића уче да здравље на уста улази и да је 
потребно разноврсно се хранити. Ми смо 
склони да размишљамо да је зима период 
када треба добро јести и „скупити снагу и 
килограме“ за лето. То подразумева обил-
ну, масну храну и препун тањир преко це-
лог дана. Истина је нешто другачија.

Болести срца и крвних судова увели-
ко су повезани са исхраном. Нарочито 
се мисли на храну богату мастима живо-
тињског порекла, којe се после таложе у 
крвним судовима за сва времена, не могу 
се одстранити, напротив, само се прола-
ском времена могу увећавати плакови у 
крвним судовима. То неминовно доводи 
до ангине пекторис, срчаног инфаркта 
и можданог удара - шлога. Склони смо 
да одмахнемо руком уз речи: „Ма, неће 
то мене! То се само другима дешава.“, 
а када болест наступи са свим после-
дицама и инвалидитетом, онда је касно. 
Прејака и јако зачињена храна доводи до 
чира желуца и дванаестопалачног црева, 
упале жучне кесе и гуштераче, а обилна 
исхрана са пуно угљених хидрата прави 
је пут за настанак шећерне болести.

Дакле, правилна исхрана подразумева 
три основна оброка и најмање две ужине 
током дана. При томе не треба прескака-
ти оброке. Највише би требало јести ују-
тро, а најмање за вечеру. Једите полако, 
само док сте гладни, а не због тога што је 
још остало у тањиру.

Храна треба да је разноврсна, богата 
поврћем и воћем, рибом, нарочито мор-
ском. Од меса препоручује се живинско, 
јунеће, а што мање свињетине и печеног 
меса. Свака особа мора да уноси и до-
вољно воде и витамина.

Савете о правилној исхрани као и о 
здравим стиловима живљења можете 
добити од свог лекара у Дому здравља у 
Чоки.

Немојте заборавити, све зависи само 
од вас, само сте ви тај који креира свој 
живот, исхрану и све активности.

Зато, храните се правилно, немојте се 
претоваривати храном, будите довољно 
физички активни и, наравно, немојте пу-
шити и пити алкохол.

Чпајаковић др Освит
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Завршена II Међународна изложба младих голубова 
Удружења за заштиту и одгој ситних животиња

из остојићева
Друга Међународна изложба младих 

голубова „Меморијал Сабо Иштвана – 
Пиште“ коју организује Удружење за за-
штиту и одгој ситних животиња из Осто-
јићева одржана је у суботу и недељу, 
18. и 19. октобра. За разлику од прошле 
године изложба је померена у Дом омла-
дине у Остојићеву.

Ове године је учествовало 52 излага-
ча са скоро 350 експоната. Излагачи су 
осим из Србије, дошли и из Хрватске, 
Мађарске и Румуније, а специјални гост 
и ове године био је интернационални 
судија из Мађарске Ласло Ковач. Он је 
оцењивао кингове и том приликом је 
прогласио гран шампиона изложбе бе-
лог кинга чији власник је био Лазар Тепа-
вички из Зрењанина.

Након пријаве експоната, 
чланови удружења и остали 
излагачи положили су венац 
на гроб познатог чоканског 
узгајивача голубова Иштвана 
Сабоа, по којем је изложба и 
названа. Изложбу су у 14:30 
часова званично отворили 
председник и потпредседник 
удружења Илија Аџић и Бу-
димир Лазић, као и заменик 
председника општине Чока 
Зоран Јованов. Гост на отва-
рању био је и узгајивач соко-
лова Тибор Буза из Сенте који 
је том приликом изложио степског соко-
ла и јастреба чију су несвакидашњу ле-
поту могли да виде сви гости на отвара-
њу изложбе. Према проценама органи-
затора, учесника и посетилаца је током 
два дана изложбе било преко 700.

На изложби су представљени голу-
бови, живина и кунићи. Највише је било 
излагача голубова, чак 43 расе. Такође су 

изложене и две расе живине и три расе 
кунића. Најзаступљенији су били голу-
бови кингови којих је било 52. Најлепша 
колекција кингова била је колекција Беле 
Вереша из Трешњевца, друга је била ко-
лекција Синише Вуловића из Бечеја, а 
трећа Бориса Сурле из Новог Сада. Најви-
ше признања у колекцији боја код кингова 

освојио је Борис Сурла у кованој, 
црној, доминант и црвеној боји. У 
категорији жуте боје признање је 
добио Чеда Ивков из Новог Сада, 
у категорији беле боје шампион је 
био Лазар Тепавачки из Зрењани-
на, а у силбер боји Иштван Дупак 
из Чоке.

Два најмлађа учесника изложбе 
Војин Ананић (9) и Милан Лазић 
(10), обојица из остојићевчанског 
удружења, такође су освојили 
шампионска признања; Војин за 
живину расе орпингтон, а Милан 
за голуба расе енглески индијанер.

Свечано проглашење победни-
ка, додела признања, затварање изложбе 
и вечера одржани су у Ватрогасном дому 
у Остојићеву. „У односу на прошлу годину 
ове године на изложби младих голубова 
која је одржана у Остојићеву, квалитет 
изложених експоната био је на завидном 
нивоу“, изјавио је потпредседник удруже-
ња Будимир Лазић и захвалио се свим 
спонзорима, донаторима и пријатељима 
изложбе.

Изложба је била отворена и за све по-
сетиоце у суботу од 15 до 20 часова и у 
недељу, 19. октобра од 8 до 13 часова. 
У недељу је такође организована и бер-
за, односно продаја ситних животиња 
као што су живина, голубови, кунићи и 
слично где су сви заинтересовани имали 
прилику да купе расне животиње каквих 
нема у околини.                          И. Кертес

Tiszaszentmiklóson megtartották 
a fiatal galambok II. nemzetközi kiállítását

Október 18-án és 19-én megtartották 
Tiszaszentmiklóson a fiatal galambok máso-
dik, Szabó István-Pista emlékére elnevezésű 
nemzetközi kiállítását. A szemlét az Ifjúsági 
Otthonban rendezte meg a helybeli Kisállat-
védő és Tenyésztő Egyesület.

Idén Szerbiából, Horvátországból, Ma-
gyarországról és Romániából 52 kiállító 
érkezett mintegy 350 kisállattal. A rendez-
vény díszvendége most is a magyarországi 
nemzetközi bíró, Kovács László volt. Ő a 
kingeket értékelte, és a nagybecskereki Lazar 
Tepavički fehér kingjét találta legszebbnek.

A kiállítás megnyitása előtt Csókán meg-
koszorúzták Szabó István ismert galambte-
nyésztő sírját.

A szemlét az egyesület elnöke és alelnö-
ke, Ilija Adžić és Budimir Lazić, valamint 

a községi elnök helyettese, Zoran Jovanov 
nyitották meg. A megnyitó vendége volt a 
zentai Buza Tibor solymász, aki gyönyörű 
kerecsensólymot és héját hozott a kiállításra. 

A tenyésztők galambokat, baromfit és 
nyulakat állítottak ki. Az érdeklődök 43 faj-
ta galambot, két fajta baromfit és három fajta 
nyulat tekinthettek meg. A galambok közül 
kingből volt a legtöbb, 52, a fajta minden 
színváltozatát képviselték.

A két legfiatalabb kiállító a tisza-
szentmiklósi Vojin Ananić (9) és Milan Lazić 
(10) voltak. Vojin orpington tyúkja és Milan 
angol indiáner galambja is győztes lett.

A kiállítást szombaton 15-től 20 óráig, 
vasárnap pedig 8-tól 13 óráig tekinthették 
meg a látogatók. A szervezők szerint e két 
napon több mint 700 ember fordult meg az 

Ifjúsági Otthonban. Va-
sárnap vásárolni is lehe-
tett kisállatot.

A rendezvény a Tűzol-
tó Otthonban zárult ered-
ményhirdetéssel, a díjak 
átadásával és vacsorával.

Az egyesület alelnöke, 
Budimir Lazić elmondta, 
hogy az idei szemle igen 
magas színvonalú volt, és 
köszönetet mondott a tá-
mogatóknak.      Kertész I.

парк природе „Мртваје Горњег потисја“
Мртваје Тисе добијају заштиту

Јавни увид у предлог Покрајинске 
уредбе о проглашењу парка природе „Мр-
тваје Горњег Потисја“ и Студију заштите 
овог парка природе, траје од 30. октобра 
до 18. новембра у општинама Кањижа, 
Сента и Чока. Подручје Парка природе 
„Мртваје Горњег Потисја”, које се предла-
же за заштиту, простире се на територије 
општина Кањижа, Сента и Чока, обухва-
тајући парцеле уписане у катастарске 
општине Хоргош, Мартонош, Сента, Са-
над, Чока, Остојићево, Падеј и Батка. До-
кументи о заштити заједно са детаљним 
описом граница и картографским прика-
зом заштићеног подручја Парка природе 
„Мртваје Горњег Потисја“, које су на осно-
ву овлашћења и Закона о заштити при-
роде израдили Покрајински секретаријат 
за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине и Покрајински завод за 
заштиту природе, Нови Сад, биће изло-
жени на јавни увид сваког радног дана од 

0900 до 1400 часова у Општинској управи 
Чока, Одсек за привреду, пољопривреду, 
развој, урбанизам и стамбено-комуналне 
делатности, канцеларија бр. 30 у Чоки. 
Увид у Предлог покрајинске уредбе може 
се остварити на интернет страници Покра-
јинског секретаријата за урбанизам, гради-
тељство и заштиту животне средине (www.
ekourb.vojvodina.gov.rs), а увид у студи-
ју заштите на интернет страници Покра-
јинског завода за заштиту природе (www.
pzzp.rs). Јавна расправа одржаће се у 
Општини Кањижа, у петак, 28. новембра, 
са почетком у 11 сати у Малој сали Оп-
штинске управе Кањижа. Физичка и прав-
на лица могу у току трајања јавног увида, 
закључно са 18. новембром 2014. године, 
доставити у писаној форми примедбе на 
документа о проглашењу, поштом или на 
писарницу: Покрајинском заводу за за-
штиту природе, ул. Радничка 20 а, 21000 
Нови Сад, Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељ-
ство и заштиту животне 
средине, Булевар Ми-
хајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад, Општинскoj 
управи Чока, Одсек за 
привреду, пољопривре-
ду, развој, урбанизам 
и стамбено-комуналне 
делатности, канцела-
рија бр. 30, ул. Потиска 
бр. 20, 23320 Чока, са 
назнаком „ПП Мртваје 
Горњег Потисја – Јавна 
расправа о заштити”.

Н. Колунџија

Домаћинско газдовање 
у ловачком друштву „Јастреб“

Ловачко друштво 
„Јастреб“ из Санада 
постоји у оквиру Ло-
вачког удружења „Дро-
пља“ из Чоке, поседује 
3800 хектара ловне по-
вршине и 54-оро актив-
них чланова.

У последњих пар го-
дина истичу се добрим 
газдовањем и селекци-
јом, те остварују добре 
резултате у трофејном 
одстрелу срндаћа, тако 
да им је преко 60% од-
стрела у медаљи. У 
2014. години у првим 
данима сезоне лова на срндаћа од од-
стрељених шест грла, четири је било у 
сребрној, а два у бронзаној медаљи.

Ово је једно од организованијих дру-
штава, које поседује Ловачки дом са 
пратећим објектима и собама за смештај 
туриста. Пријатељске односе и готово 
традиционалне посете остварују са лов-
цима из Италије, који их сваке године по-
сећују, као и ловци из Марадика, где су 
посете узајамне. Поред одстрела, главна 
активност ловаца је чување и газдовање 
ловиштем, те је у току припрема хране за 
зимску прехрану дивљачи.

Готово половину чланова „Јастреба“ 
чине млади ловци, који се сваке године 
све више истичу на традиционалним су-
сретима Сабора ловаца који се организују 
на нивоу Удружења, те су више пута били 
екипни и појединачни прваци у гађању 

глинених голубова, а велики успех пока-
зали су и у кувању ловачког паприкаша.

Поред тога што учествују у локалној 
средини и помажу складно својим мо-
гућностима мештанима, школи, вртићу, 
месној заједници, фудбалском клубу, 
КУД „Вук Караџић“, Црквеној општини, од 
својих средстава и средстава пријатеља 
друштва у виду донација, пре неколико 
година обезбедили су воду за дивљач у 
виду копања бунара дубоког 110 мета-
ра и довођењем електричне енергије у 
дужини од 1,5 км подземним каблом и 
дубинском пумпом која обезбеђује 200 
литара воде у минути и пуни језеро у ду-
жини од 2 км.

У току је лов на препелице, а свакако 
ће се наставити и чување ловишта, пре-
хране, израде хранилица, као и склони-
шта за дивљач.                                        Д.С.

Потпредседник удружења Будимир Лазић са судијама
Az egyesület alelnöke, Budimir Lazić a bírákkal

Званично отварање изложбе
A kiállítás hivatalos megnyitója

Kiállítás a tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthonban
Изложба у Дому омладине у Остојићеву

Мртвајa Горњег Потисја
A Tisza holtága

Felső Tisza Mente Holtágai Természetvédelmi Park
Védettek lesznek a Tisza holtágai

Magyarkanizsa, Zenta és Csóka köz-
ségekben október 30-a és november 18-a 
között ismerhetik meg az érdeklődők a 
Felső Tisza Mente Holtágai Természetvé-
delmi Park létrehozásáról szóló tartomá-
nyi határozatot és e park védelméről szóló 
tanulmányt. A védelemre előterjesztett 
terület Horgos, Martonos, Zenta, Szanád, 
Csóka, Tiszaszentmiklós, Padé és Bátka 
kataszteri községek egyes határrészeit 
foglalja magába.

Csókán a természetvédelmi parkra vo-
natkozó összes dokumentáció megtekint-

hető minden munkanapon 9-től 14 óráig 
a Városháza 30-as számú irodájában. A 
tartományi határozat tervezete a www.
ekourb.vojvodina.gov.rs míg a védelmé-
ről szóló tanulmány a www.pzzp.rs hon-
lapon található meg. 

A nyilvános vitát a magyarkanizsai vá-
rosháza kistermében rendezik meg nov-
ember 28-án 11 órai kezdettel. A fizikai 
és jogi személyek megjegyzéseiket írásos 
formában 2014. november 18-áig juttat-
hatják el az illetékeseknek. 

N. Kolundžija
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Председница РК „Слоге“ Мелинда Шеган је крајем октобра на позив 
Рукометног савеза Србије у име свог клуба примила десет рукомет-
них лопти у склопу акције „Рукометном лоптом у здравију будућност“, 
коју организује Савез. Она је том приликом била гост на квалифика-
ционој утакмици за Европско првенство за мушкарце „Пољска 2016“, 
коју су наши репрезентативци играли против репрезентације Црне 
Горе у Хали „Пионир“. „Први пут се десило да Рукометни савез Срби-
је на овако директан начин даје подстрек мањим клубовима из нижих 

рангова такмичења, а ових десет лопти су јако битне за наш клуб и веома смо захвалне на 
оваквом гесту који је опет на веома леп начин био повезан са важном квалификационом 
утакмицом за нашу репрезентацију“, поручила је председница клуба.

2014. november 19

„Слога“ пета на табели пФл Суботица
Фудбалери „Слоге“ 

из Остојићева су се 
захваљујући бољој 
игри у наставку сезо-
не попели за неколико 
места, па су сада на 
петом месту табеле 
Подручне фудбалске 
лиге (ПФЛ) Суботица 
са 19 бодова. Први 
на табели су и даље 
фудбалери ФК „Кри-
ваја“ из Криваје са 
25 бодова, док их од-
мах у стопу прате и 
фудбалери ФК „Обилић“ из Новог Кнежевца 
са 24 бода. У последњих неколико утакмица 
Остојићевчани су подигли ниво игре и након 
пораза од „Пролетера“ из Његошева од 2:0, 
12. октобра, забележили две победе и једну 
нерешену утакмицу. Потом је 18. октобра, 
уследила утакмица против ФК „Његош“ из 
Ловћенца на домаћем терену где је „Слога“ 
приказала квалитетну игру која их је и дове-
ла у овај ранг такмичења. Голове су постигли 
Страхиња Банов (2), Стеван Мартиновић и 
Никола Савић. У подручном дербију против 
ФК „Обилић“ из Кнежевца 25. октобра, такође 
на домаћем терену, Остојићевчани су успе-
шно успели да се одбране и након почетног 
вођства гостију од 0:1, у другом полувреме-
ну изједначе резултат захваљујући голу који 
је постигао Данијел Булатовић. На гостовању 
екипи „Еђшег“ из Малог Иђоша 2. новембра, 
Остојићево је наставило са добром игром и 
забележило још једну победу од 2:4. Голове 
за „Слогу“ постигли су Данијел Булатовић, 
Александар Келеува, Душко Баук и Страхиња 
Банов. Фудбалери „Слоге“ су слободни у сле-
дећем колу, а до краја полусезоне остало им 
је још две утакмице.                           И. Кертес

Друго место каратистима
на турниру у оџацима
После Међународног турнира у Чоки, наши 

каратисти наступили су 25. октобра на 6. Ме-
ђународном карате турниру „Златна песница” 
у Оџацима. 

– Дана 25.10 2014 године Карате клуб 
„Чока” је наступио са 19 такмичара у катама 
и борбама и остварио запажен резултат на 
квалитетном такмичењу у конкуренцији 280 
такмичара из 20 клубова и 4 државе. Потвр-
да нашег квалитета и рада је 13 освојених 
златних медаља, што је одлична најава за 
Куп Војводине и Србије у новембру месецу. 
У генералном пласману клубова заузели смо 
друго место према броју освојених медаља, 
за шта су заслужни наши каратисти и шеф 
стручног штаба Милан Муиџа, – изјавио је 
Александар Муиџа, тренер Чокана, који је 
обављао дужност врховног судије на овом 
такмичењу.                                     Н. Колунџија

Успешна сезона
 наранџастих риболоваца

Учешћем у последњем колу „Екофиш“ лиге на Пали-
ћу 26.10.2014. године, са четири девојчице и три дечака, 
од којих је и један нови члан, Васин Петар из Чоке, УСР 
„Тиса 130“ из Санада са „Школицом пецања“ је више него 
успешно завршило сезону 2014.

Као мерило успешности, руководство УСР „Тиса 130“ 
Санад, наводи да поред измамљених стотине осмеха 
деце, на десетине сати проведених у природи, осећаја 
бити поред детета који хвата прву рибу у животу и не-
скривеним одушевљењима деце када се нађу на пре-
дивним, њима непознатим воденим површинама, може и 
статистички да се изрази, тако да је у 2014. години „Шко-
лица пецања“ имала:

- 38-оро уписане деце, са константним повећањем 
интересовања за упис, како деце из Санада тако и све 
већег броја деце из околних места: Чоке. Остојићева, 
Сенте, Ђале и др,

- 60 појединачних наступа, што би значило да су се 
60 пута у току 2014. године на такмичарским позиција-
ма могле видети наранџасте мајице са грбом удружења, 

које деца са поносом носе и 
љубоморно их чувају,

- 8-оро деце је у прису-
ству вођа „Школице пецања“ 
ухватило своју прву рибу,

- 12 такмичења на преле-
пим теренима: Златица Па-
деј, преводница Бечеј, Чик 
Чантавир, језеро Палић, Ја-
ково Сурчин и две успешне 
организације такмичења.

Медаља је такође било, 
али како је деци па и вођа-
ма пуно битнији излазак на 
воду са што више деце, бо-
равак у природи, дружење и 

друго, медаље се не броје. За малу армију наранџастих 
риболоваца сезона 2014. је завршена, док се за вође 
„Школице пецања“ активности тек сада повећавају. Због 
све већег интересовања за упис деце, морају се пронаћи 
нови начини рада, како би се испоштовала сва деца под-
једнако по питању излазака на воду, јер свако дете је у 
„Школици пецања“ са истим статусом, без обзира на зна-
ње, умеће, пол или старост. Са оваквим приступом рада 
са децом УСР „Тиса 130“ Санад није јединствена, али је 
ретка у овим крајевима, што деца препознају, као и они 
који знају да цене значај рекреативног спорта, боравка у 
природи, подизања еколошке свести и свега осталог пле-
менитог што уз овај спорт иде.                                     Д.С.

Рк „Слога“ завршила јесењи део сезоне
Рукометашице „Слоге“ за-

вршиле су средином октобра 
јесењи део такмичења Треће 
рукометне лиге (ТРЛ) „Банат“ 
четвртим местом на табели. 
Јесењи првак у женској конку-
ренцији ТРЛ „Банат“ је екипа 
ЖРК „Мокрин“ из Мокрина, док 
су на другом и трећем месту 
завршиле екипе „Младост“ из 
Опова и „Сента“.

„Слога“ је у последњем колу 
била слободна, а пре тога оди-
гране су још две утакмице про-
тив ЖРК „Сента“ на домаћем 
терену и ЖРК „Обилић“ у гости-
ма у Новом Кнежевцу. У послед-
ње две утакмице остојићевчан-
ке су забележиле половичан 
успех. У утакмици против Сенте забележен 
је пораз 16:19, док су у гостима у Кнежевцу 
остојићевчанске рукометашице забележиле 
убедљиву победу резултатом 8:29.

Тренер ове екипе Биљана Шевић каже 
да је задовољна игром својих рукометаши-
ца у јесењем делу сезоне и да ће се на-
кон кратке паузе за празнике наставити са 

припремама за пролећни део такмичења 
који почиње у априлу. „С обзиром да има-
мо доста младу екипу, резултати су добри, 
али сматрам да наше рукометашице могу 
још боље и сигурна сам да ће то и доказа-
ти у пролећном делу сезоне“, - изјавила је 
председница клуба Мелинда Шеган.

И. Кертес

прво екипно одличје
младих стонотениских нада

Најмлађи такми-
чари Стонотениског 
клуба „Чока” су осво-
јили треће место на 
Екипном првенству 
Војводине одржаном 
у Скореновцу. У кон-
куренцији најбољих 
војвођанских младих 
нада чоканска „трој-
ка“, у саставу Лука 
Илијашев, Стефан 
Лазић и Милан Ко-
млушан предвођени 
тренером Зораном Чонићем, се изборила за још један трофеј у пребогатој 
клупској ризници. У борби за треће место су убедљиво савладали ривале 
из Зрењанина.

У женској Супер лиги чоканска прва екипа је после четири узастопне 
победе и боравка на првом месту табеле забележила два пораза од но-
восадских екипа „Раднички“ и „Нови Сад“. За пласман у горњи део табеле 
најзаслужнија је Кормањош Жанет са осам победа и три пораза, а свој 
допринос су дале и Сања Бечејски и Халас Ела. После много година по-
новни наступ за матични клуб је забележила и Весна Куртеш (Бројчин), 
која доживљава другу стонотениску младост. Друга женска екипа бележи 
прве победе над Бачком Тополом 2 и Сентом 2, предвођена још једним 
изданком чувене чоканске школе, Ђенђиком Олушки. У екипи су још и 
Јована Глишин, Наташа Олушки и Теодора Голић.          Драган Комлушан

Az asztalitenisz-reménységek első érme
A Csóka asztaliteniszklub legfiatalabb versenyzői a harmadik helyet 

szerezték meg Vajdaság csapatbajnokságán Székelykevén. A Luka Ilijašev, 
Stefan Lazić és Milan Komlušan összeállítású csapat, élén Zoran Čonić 
edzővel, tovább gazdagította a klub éremgyűjteményét. A csapat a harmadik 
helyért vívott küzdelemben a nagybecskerekieket múlta felül.

A női Szuperligában a Csóka négy egymást követő győzelem után két 
vereséget szenvedett, az újvidéki Radničkitól és a Novi Sadtól kapott ki. Az 
eddigi jó szereplés elsősorban Kormányos Zsanettnek köszönhető, akinek 8 
győzelem mellett 3 veresége van. Jól szerepelt Sanja Bečejski és Halász Ella 
is. Sok év után ismét a csókaiak soraiban van Vesna Kurteš (Brojčin), aki 
második asztaliteniszező-ifjúságát éli. 

A női második csapat nyert a Topolya 2 és a Zenta 2 ellen. Újra csatasorba 
állt a híres csókai pingpongiskola egykori kiválósága, Oluški Gyöngyi. A 
csapat tagjai még Jovana Glišin, Nataša Oluški és Teodora Golić. 

D. Komlušan

A fiatalság és a tapasztalat ötvözésével a csúcs felé
A csókai asztaliteniszezők a régi dicsőség útján

Négy győzelem a női Szuperliga első négy 
fordulójában, a Szabó István asztalitenisz-te-
rem felújítása, a korábbi kiválóságok vissza-
térte a klubba – ezek a Csóka Asztalitenisz 
Klubbal kapcsolatos jó hírek az új idény elején. 

A bajnokság rajtja kiválóan sikerült, el-
sősorban Kormányos Zsanettnek és Sanja 
Detari Bečejskinek köszönve, annak ellené-
re, hogy magyarországi tanulmányok, illetve 
családi kötelezettségek miatt egyikük sem 
edz rendszeresen. Zsanett a négy találkozón 
hét meccset megnyert, és csak egyet veszí-
tett el, Sanja mérlege 5:3, a csapat harmadik 
tagjáé, Halász Elláé pedig 3:4. Nagyon fon-
tos mérkőzéseket játszottak a törökkanizsai 
Obilić és az újvidéki Vojvodina ellen, akik 
hagyományosan nehéz ellenfelek, most a 
csókaiak mindkettőt felülmúlták. 

A legismertebb csókai sportegyesület je-
lenéről a csókai asztalitenisz első emberével, 
Kormányos Lászlóval beszélgettünk, aki je-
lenleg csak koordinálja a klub munkáját.

– A mostani idényt teljes generáció-vál-
tással kezdtük, hiszen majdnem minden 
játékosunk továbbtanulás végett elhagyott 
bennünket. Egyedül Sanja Detari Bečejski 
jelenik meg minden nap a klubban, aki 
asztalitenisziskolát vezet, és az első csapat 
oszlopos tagja. A fiatal versenyzőink még nem 
eléggé érettek a Szuperligában való szereplés-
hez, ezért leigazoltuk két régi tagunkat, Kata-
rina Golićot (aki időközben szült, így rá eb-
ben az idényben nem számíthatunk) és Vesna 
(Brojčin) Kurtešt. Vesna közel három évtized 

elmúltával öltötte magára újra a Csóka mezét 
a Novi Sad elleni mérkőzésen. A generáció-
váltás nehézségei jellemzőek minden olyan 
klubra, ahol nevelőmunka folyik – magyaráz-
ta Kormányos. – A következő korosztály, akik 
közül Nataša Oluški és Jovana Glišin a legígé-
retesebb tehetség, néhány év múlva érik be. A 
még fiatalabbak, ahol Teodora Golićot emel-
hetjük ki, négy-öt év múlva kerülhetnek az 
első csapatba. Felkértük egykori versenyzőin-
ket, Oluški Gyöngyit és Gabrijela Naumovot, 
hogy segítsék kislányainkat, akik a Vajdasági 
ligában versenyeznek. Oluški Gyöngyi már 
szerepelt a topolyaiak elleni mérkőzésen, 
amelyet 4:1-re megnyertünk. Remélem, hogy 
Gabrijela is eleget tesz felkérésünknek – tette 
hozzá Kormányos.

A Vajdasági ligában versenyző fiúcsapattal 
is hasonló a helyzet, tehetségesek, de tapasz-
talatlanok a pingpongozók.

– A fiúcsapatot Ognjen Naumov, Andrej 
Ilijašev, Nikola Štrbac, Milan Komlušan, Ste-
fan Lazić és Luka Ilijašev alkotják, Pavić Pat-
rik és Ábrahám Kristóf tartoznak még a ke-
retbe. Jelenleg még győzelem nélkül állnak, 
de remélem, hogy Igor Vorgić visszatértének 
és Zoran Čonić edző munkájának köszönve 
megkapaszkodhatnak ebben a versenyfo-
kozatban. Ez nehéz lesz, hisz az ellenfelek 
csapataiban volt első és második ligás idős 
játékosok szerepelnek, akikkel a mi tapasz-
talatlan fiaink nehezen veszik fel a versenyt 
– értékelte reálisan az esélyeket Kormányos 
László.

Nagy öröm minden pingpongkedvelő-
nek, hogy felújították a klub épületét.

– A klub megalapítása óta 50 év telt el, 
és most végre megfelelő körülmények kö-
zött dolgozhatunk. Új tető került az épü-
letünkre, felújítottuk a termet és a többi 
helyiségeinket is, remélem, ez is lelkes 
munkára serkenti fiataljainkat a csúcs, a 
régi dicsőség felé vezető úton − mondta 
Kormányos László.

N. Kolundžija

A női Szuperliga 1. fordulójában a csókai lányok 
4:3-ra győztek a törökkanizsai Obilić ellen, a 2. 
fordulóban a belgrádi Crvena Zvezdát verték 
4:1-re, a 3.-ban pedig az újvidéki Vojvodinát 
múlták felül 4:2-re. A niši Josip Kolumbo együt-
tese zentai vendégszereplését kihasználva előre 
hozták a 9. forduló találkozóját és lejátszották 
a csókaiak elleni mérkőzést is, itt 4:1-re nyert 
a Csóka. A következő fordulókban az élcsoport 
csapatai elleni összecsapások következnek.Фудбалери „Слоге“ на дружењу код фудбалера из Његошева
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Злато и бронза за Маjу и Милицу
Репрезентативке Србије из Чоке блистале

 на Светском карате купу
на 22. Светском првенству за браон и 
црне појасеве и 7. кохаи светском купу, 
одржаном под покровитељством Уједи-
њених нација у пољском граду Дабрава 
Горница, 11. и 12. октобра ове године, у 
бојама српске репрезентације блистале 
су Маjа лошонц и Милица Сретеновић, 
каратисткиње карате клуба „чока” из 
чоке. Маjа је у категорији девојчица узра-
ста од 10 до 11 година освојила прво место 
и златну медаљу у катама, док се Милица 
Сретеновић изборила за трећу позицију 
и бронзану медаљу међу девојчицама од 

12 до 13 година, такође у катама. На овом 
реномираном такмичењу наступило је пре-
ко 2.000 такмичара из 48 држава, а Маја 
и Милица су браниле боје репрезентације 
Србије на позив Шотокан Карате савеза 
Србије. - Наш клуб и Србију представљали 
су Маjа Лошонц, Ендре Шејмеши и Милица 
Сретеновић на светском Кохаи купу у ката-
ма. Конкуренција је била изузетно јака, а на 
путу до медаље утицало је више фактора, 

али пре свега квалитет, што смо ми и овде 
показали. Маjа, која је прве кораке у кара-
теу начинила пре само три године, на путу 
до златне медаље имала је квалитетне 
противнице, али је све успела да надмаши 
и у финалу покаже висок ниво каратеа, што 
ју је убедљиво поставило на победничко 
постоље. Милица у својој категорији каде-
та већ има медаља са светских такмичења, 
а овога пута освојила је треће место, до 
кога је дошла такође у јакој конкуренцији, 
док је наш трећи члан Ендре Шејмеши, 
нажалост, остао без пласмана и медаље 

иако је био на корак 
до финала и уз мало 
спортске среће, могао 
је освојити, - каже тре-
нер Чокана и један од 
вођа српске репрезен-
тације Александар Му-
иџа. Каратисти Чоке 
тако су допринели да 
наша репрезентација 
освоји четврто место 
у генералном пласма-
ну, што је руководство 
оценило као достојно 
представљање Ср-
бије на овом великом 
такмичењу.- Мени као 
тренеру и мом оцу Ми-
лану, као шефу струч-
ног штаба, ово је изу-
зетна потврда нашег 

рада, а и порука свима, да и мала места 
имају квалитет за светски ниво. Важан је 
континуитет у раду, максимално залагање 
на тренинзима, велика воља и мотив, као и 
сарадња тренера и такмичара. Све то смо 
успешно спојили у клубу и са овим остваре-
ним резултатима показали да Чока заузима 
значајно место на карате мапи Србије, па и 
света – поносан је Александар Муиџа.

Недељко Колунџија

Maja arany-, Milica bronzérmes
Szerbia válogatottjának csókai tagjai kiválóan szerepeltek a Karate VB-n

A lengyelországi Dabrowa Gorniczában 
október 11-12-én megrendezett 22. Karate 
Világbajnokságon és a 7. Kohai Világkupán 
a szerb válogatott színeiben fellépő csókai 
Losonc Maja és Milica Sretenović óriási 
sikert ért el. Maja a 10-11 évesek között 
katában aranyérmet szerzett, Milica pedig a 
12-13 éves korcsoportban, szintén katában, 
bronzérmes lett. Ezen a világversenyen 48 
ország közel 2000 karatésa indult, a me-
zőny nagyon erős volt. 

– A csókai klubból Losonc Maja, Mili-
ca Sretenović és Sejmesi Endre szerepeltek 
a szerb válogatottban. Maja, aki még csak 
három éve karatézik, nagyon jó ellenfele-
ket győzőtt le, igen magas színvonalú be-
mutatóval megérdemelten nyert. Milicának 
már vannak érmei világversenyekről, ezút-
tal bronzérmet sikerült szereznie. Sejmesi 
Endre sajnos érem nélkül maradt, igen kö-
zel volt a döntőbe jutáshoz, kis szerencsé-
vel ez sikerülhetett volna neki – mondta a 
csókaiak edzője és a szerb válogatott egyik 
szakvezetője, Aleksandar Muidža.

A csókai versenyzők sikerei is hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a szerb válogatott ösz-
szesítettben a negyedik helyet szerezte meg 
a VB-n, ami a szakvezetés 
szerint jó eredmény.

– Számomra, és apám, 
Milan számára is, aki a 
csókai karateklub vezető-
edzője, ezek az eredmények 
bebizonyították, hogy jól 
dolgozunk, és hogy a kis 
klubok is tudnak világszín-

vonalú versenyzőket nevelni. Fontos a fo-
lyamatos, lelkiismeretes, kemény munka, 
és a versenyző és az edző kellő együttmű-
ködése. Megmutattuk, hogy Csóka jelentős 
hely Szerbia és a világ karate-térképén – 
mondta büszkén Aleksandar Muidža.

Nedeljko Kolundžija

Спој младости и искуства за повратак на врх
Чокански стонотенисери на путу старе славе

четири победе у четири кола на по-
четку стонотениске Супер лиге Срби-
је за жене, обновљена Стонотениска 
сала „иштван Сабо“, повратак у клуб 
некадашњих истакнутих стонотени-
серки, само су део лепих и значајних 
ствари које су се догодиле на почет-
ку нове сезоне најелитнијег државног 
такмичења у Стонотениском клубу 
„чока“. Старт је био изузетно добар и 
похвале заслужују 
све играчице, а по-
себно Жанет Корма-
њош и Сања Детари 
Бечејски, које не могу 
баш редовно да тре-
нирају због студија у 
Мађарској и породич-
них обавеза. Највећа 
заслуга што су доби-
јена сва четири меча 
на почетку сезоне пре 
свега припадају Жа-
нет, јер је забележила 
скор од седам побе-
да и само један по-
раз. За њом је друга 
представница „Чоке“ 
Сања Детари Бечеј-
ски са скором од 5:3 
и трећи члан прве 
поставе Ела Халас 
3:4. Дерби мечеви су 
били против новокне-
жевачког „Обилића“ и новосадске „Вој-
водине“, који су традиционално неугод-
ни ривали, али оба ова кључна меча за 
даље надметање у елитном такмичењу 
су добиле Чоканкиње. 

О актуелним збивањима у најпозна-
тијем чоканском спортском клубу говори 
Ласло Кормањош, алфа и омега чокан-
ских стонотенисера, који за себе тврди 
да је тренутно само координатор актив-
ности у клубу. 

– У сезону смо кренули у тренутку то-
талне смене генерација, одласком скоро 
свих играчица на школовање, на факул-
тете у земљи и иностранству. Једино је 
код куће остала, стари привржени члан, 
која је свакодневно у клубу, јер води шко-
лу стоног тениса, Сања Детари Бечејски, 
ослонац прве екипе и у овој сезони. Како 

бисмо премостили јаз између долазе-
ћих, још недовољно спремних играчица 
за елитна такмичења и одлазећих сто-
нотенисерки, регистровали смо бивше 
играчице Катарину Голић која се у међу-
времену породила, па ће одсуствовати 
целу сезону и Весна (Бројчин) Куртеш, 
која је поново за Чоку заиграла после 
готово три деценије, против актуелног 
државног шампиона, екипе Новог Сада, 

– објашњава смену генерација Ласло 
Кормањош. Он каже да је то уобичајена 
појава у клубу који ствара нове звезде на 
стонотениском небу. 

– У наредних неколико година, док не 
стаса нова генерација девојчица предво-
ђених Наташом Олушки и Јованом Гли-
шин и још млађом генерацијом на чијем 
челу је Теодора Голић, потребно је да 
прође четири или пет година. Из тог ра-
злога позив је упућен и бившим играчица-
ма Ђенђики Олушки и Габријели Наумов 
да помогну екипи девојчица које се так-
миче у Војвођанској лиги. Ђенђика Олу-
шки је дала огроман допринос у победи 
у гостима над екипом Бачке Тополе, ре-
зултатом 1:4. Верујем да ће и Габријела 
прихватити позив и тиме ће се листа ком-
плетирати – наставља Кормањош. Према 
његовим речима слична ситуација је и са 
мушком екипом, која се са талентованим 
дечацима, али такође са недовољно ис-
куства, такмичи у Војвођанској лиги. 

– Прва мушка екипа је подмлађена и 
представљају је Огњен Наумов, Андреј 
Илијашев, Никола Штрбац, Милан Ко-
млушан, Стефан Лазић и Лука Илијашев, 
а припремају се Патрик Павић и Абрахам 
Криштоф . Без победе су, али верујем да 
ће повратком Игора Воргића и уз помоћ 
тренера Зорана Чонића, успети да оп-
стану у овом рангу такмичења. Ривали 
су им прволигашки и друголигашки сто-
нотенисери на заласку каријере, са који-
ма наши млади талентовани играчи без 
искуства, ипак не могу да се носе, јер је 
то превелик залогај за њих – реалан је 
Ласло Кормањош. 

Оно што посебно радује све чланове 
клуба и заљубљенике у целулоидну лоп-
тицу јесте кров над стонотениском салом. 

– Чока је дочекала да после 50 годи-
на постојања добије услове за несметан 
рад, а када то кажем, мислим пре свега 
на кров над главом. Адаптиране су и про-

сторије и сала, које пружају 
услове за идеалан рад, па 
сам убеђен да ће наше сто-
нотенисерке и стонотенисе-
ри имати додатни мотив да 
крену ка врху путем старе 
славе – каже Кормањош.

Н. Колунџија

Првотимке СТК „Чока“
 – максималан учинак на старту елитног такмичења

A Csóka első csapata 
– maximális teljesítmény az idény kezdetén

Стонотенисерке Чоке у 1. колу Супер лиге савладале су 
„Обилић“ из Новог Кнежевца резултатом 4:3, у 2. колу са-
владана је београдска „Црвена звезда“ 1:4 и у 3. колу ново-
садска Војводина 4:2. Гостовање у Сенти екипе СТК „Јосип 
Колумбо“ из Ниша искоришћен је за одигравање 9. кола 
када је на распореду сусрет са Чоком, а наше девојке су 
меч решиле у своју корист резултатом 4:1. У наредним ко-
лима очекују их мечеви са екипама из горњег дела табеле.

Жанет Кормањош – одлични резултати и 
са мало тренинга

Kormányos Zsanett – kitűnő eredmények 
kevés edzéssel is

из чоке 19 кандидата за репрезентацију
– Позив да бране боје репрезентације Србије добило је 19 чланова Карате клуба „Чока” 

у свим узрасним категоријама, катама и борбама. Међутим, највише из финансијских 
разлога већина наших такмичара је била спречена да наступи у Пољској, што ми је као 
тренеру изузетно жао, јер сам сигуран да би према квалитету и оствареним резултатима, 
још неко од њих доспео до медаље – каже Александар Муиџа.

Maja és Milica – méltón
képviselték Csókát és Szerbiát

Маjа и Милица – достојанствено
браниле боје Чоке и Србије

19 csókai válogatottjelölt
– A lengyelországi karate világbajnokságon való részvé-

telre (kata és küzdelem kategória minden korcsoportjában) a 
csókai karateklub 19 versenyzője kapott meghívást. Nagyon 
sajnálom, hogy elsősorban anyagi okok miatt nem tudták 
vállalni a versenyzőink ezt a fellépést. Biztos vagyok benne, 
hogy közülük még néhányan éremmel tértek volna haza – 
mondta Aleksandar Muidža.

Александар Муиџа са репрезентативцима из Чоке у Пољској
Aleksandar Muidža a csókai válogatottakkal Lengyelországban


