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Balázs Ferenc, Csóka község polgármes-
tere, az Újvidéki Egyetem Mezőgazda-

sági Karán diplomázott 1989-ben. Kezdet-
ben szülőhelyén, az akkori mezőgazdasá-
gi kombinátban dolgozott, majd 1994-től a 

szabadkai Agroseme Panonija 
magfeldolgozó vállalat zentai 
részlegében volt munkaviszony-
ban. 2004-től tagja a VMSZ-nek. 
2008-ig a községi tanács mező-
gazdasági megbízottja volt, az 
előző mandátumban pedig az 
alpolgármesteri tisztséget töltöt-
te be.  

Miért vállalta el ezt a felelős-
ségteljes feladatot egy olyan köz-
ségben, amely a legszegényeb-
bek közé tartozik Vajdaságban? 
– kérdeztük Balázs Ferenctől.

– Csóka községnek, az elő-
ző népszámlálási adatokhoz vi-
szonyítva, 2444-gyel kevesebb la-
kosa van. Ez elsősorban a ka-
tasztrofális gazdasági helyzet 
követ-kezménye. Azok a falvak 
fogytak el leginkább, például 

Egyházaskér és Hódegyháza, amelyek távol 
vannak a község központjától, de az olyan 
nagyobb városoktól is, mint Nagykikinda, 
Magyarkanizsa, Zenta, Szabadka. A folya-
mat, sajnos, elindult, de felelősséget érzek 
a lelassításáért, ami talán még lehetséges. 
A kisközösségek előrehaladását különböző 
programokkal lehetne segíteni, például a he-
lyi termékek, a kézművesség, a hagyomány-
ápoló tevékenységek népszerűsítésével. Az 
önkormányzat igyekszik odafigyelni a helyi 
közösségekre, akár az infra-struktúra kiépí-
tésével, vagy azzal, hogy minőséges oktatási, 
egészségügyi szolgáltatást kapjanak. 

A pozíció nem csak kihívás számom-
ra, hanem hatalmas bizonyítási lehetőség is. 
Ha környezetemben sikerülne meggátolni a 
gazdaság további leépülését, és megkezdőd-
ne az építkezés, az nagy eredmény lenne. 
Egy embernek ezt nehéz elérni, hiszen a ki-
tűzött célok megvalósításán erős csapatnak 
kell dolgoznia, úgy a községben, mint a 
helyi közösségekben. Olyan lépéseket szeret-
nék megtenni, amelyektől én magam is ered-
ményt várok, nem csak az a közösség, amely 
bizalmat szavazott nekem.
●Ön itt nőtt fel, itt járt iskolába, vagyis 
mindenki ismeri Csókán. Ezt előnynek 
vagy hátránynak tartja?

– Mindenképpen előny, amit szeretnék jó 
értelemben kihasználni. Lényegesnek tartom, 
hogy nyitottak legyünk a polgárok felé, de 
nem csak én, hanem az egész önkormányzat, 
hogy ne találjanak zárt ajtókra. Máról 
holnapra nem oldhatjuk meg mindenki 
problémáját, de az őszinte hozzáállás sokat 
számít. Én délután is felveszem a telefonomat, 
nem akarok a fellegekben lebegni, továbbra 
is a földön járok. A valós gondokkal akarok 
foglalkozni, és a jövőben is mellőzném a 
könnyelmű ígérgetést.
●Az új vezetés felállása óta több mint fél év 
múlt el. Bizakodva mondhatjuk, hogy mos-
tanság belső pénzügyi és politikai bizton-
ság jellemzi a csókai önkormányzatot, de 
említésre méltó az is, hogy a múlt év máso-
dik felében a köztársasági és a tartományi 
pályázatokból több mint húsz millió dinár 
került a községi kasszába. 

– A pénzügyi stabilitást elsősorban a házon 
belüli takarékoskodással valósítottuk meg. 
Ennek eredményeként több beruházásunk 
lesz az idén, de marad pénzünk például az 
utak javítására is. A 2013-as költségvetésünk 
merész, 721 millió dinárt terveztünk, ebből a 
saját eszköz 460 millió, a többit köztársasági, 
tartományi és nemzetközi pályázatokból 
szeretnénk biztosítani. 

Fontos megemlíteni, hogy elkezdtük az 
alapdokumentumok kidolgozását, például 
Csóka község területrendezési tervét, különös 
tekintettel azokra a részekre, amelyek 
eddig kimaradtak ebből a folyamatból. 
Ennek a költségeit a fejletlen községekkel 
foglalkozó köztársasági igazgatóság fedezi, 
Csóka után majd Padé és Tiszaszentmiklós 
kerül sorra. A megnyert pályázataink 
elsősorban a tavalyi évre vonatkoznak. A 
Tartományi Mezőgazdasági Titkársággal 
és a Vajdaság Vizei közvállalattal karöltve 
az egész község területén sikerül majd 
kitisztítani és felújítani a határban lévő 
csatornákat, árkokat, amelyeket nem csak a 
felesleges víz elvezetésére, hanem szárazság 
esetén öntözésre is használhatunk. A 
projektumban az önkormányzat adja a 
szükséges eszközök egyharmadát. Az idei 
évre a mezőőrszolgálatra is kaptunk pénzt, 
valamint – szintén  a tartománytól – egymillió 
dinárt a helyi gazdaságfejlesztési iroda 
elindítására. Ez nem új munkahelyet jelent, 
hiszen a témával a meglévő osztályon belül 
dolgozók foglalkoznának, de hozzájárulhat 
a gazdasági élet fellendítéséhez, vagy inkább 
az elmozdításához a holtpontról.

A községben sajnos hatalmas a munka-
nélküliség, amit elsősorban a rosszul sikerült 
magánosítás idézett elő. A kialakult helyzet 
nem hozzánk köthető, nem azóta keletkezett, 
amióta mi vagyunk hatalmon, de nekünk kell 
vele megküzdeni. A legégetőbb feladataink 
közé tartozik a befektetők idevonzása, 
ami nem megy egyik napról a másikra. 
A meglévő kis- és középvállalatainkkal 
állandó kapcsolatban vagyunk, igyekszünk 
nekik tanácsot adni, segítséget szerezni. A 
munkanélküliség enyhítésére közmunkákra 
is pályáztunk a Tartományi Munkaügyi 
Titkárságon. 
●Várhatóak-e beruházások az önkormány-
zathoz tartozó intézményekben?

– A csókai általános iskola régi részének a 
tatarozása, amelyet a Tartományi Nagyberu-
házási Alappal, de saját eszközökből is vég-
zünk, az idén valószínűleg befejeződik. Ez 
tulajdonképpen energiatakarékos beruhá-
zás, amely során lejjebb engedik a mennye-
zetet, felújítják a központi fűtést és a nyílás-
zárókat. Az egészségháznak viszont a japán 
Nagykövetségen keresztül pályáztunk mű-
szaki felszerelések  vásárlására, de még nem 
tudjuk, hogyan bírálták el. A szociális köz-
ponton keresztül komoly összeget választot-
tunk ki a házi látogatás, ápolás részére, mert 
ezt a szolgáltatást eddig elsősorban pályáza-
ti pénzekből végezték, de azokat egyre nehe-
zebben sikerült biztosítani. 

Az idén kétszáz éves a csókai Szent-
háromság-templom. A jubileumi búcsúra 
parkolót szeretnénk kiépíteni a templomnál, 
illetve felújítani a bejárat előtti részt.
●Vannak-e a testvértelepülésekkel közös, 
határon átívelő pályázataik?

Folytatás a 2. oldalon
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Балаж Ференц, председник општине 
Чока, дипломирао је на новосадском 

Пољопривредном факултету 1989. годи-
не. У почетку је радио у родном месту, у 
тадашњем пољопривредном комбинату, 
да би затим од 1994. године био запослен 
у сенћанском одсеку суботичког семена-
ра „Агросеме Панонија“. Од 2004. године 
је члан СВМ, а до 2008. године је обављао 
функцију повереника за пољопривреду 
при општинском Већу, а за време свог 
првог мандата  је био на функцији под-
председника општине. Зашто је прихва-
тио овај одговоран задатак у једној оп-
штини, која спада међу најсиромашније у 
Војводини? – питамо господина Балажа.

– Општина Чока има 2444 становника, 
мање него што је имала приликом првог 
пописа становништва. То је пре свега 
последица катастрофалне привредне 
и економске ситуације. Смањење броја  
становника је најизраженије у селима 
Врбица и Јазово – која су удаљена од центра 
општине, али и од већих градова попут 
Кикинде, Кањиже, Сенте и Суботице. 
Ток ових догађаја је нажалост у току, али 
осећам одговорност да то успорим, док је 
још могуће. Напредак малих заједница је 
могућ уз помоћ разних програма, идеја и 
популаризацијом истих, као на пример, 
аутохтони производи, рукотворине, 
активности у области очувања традиције. 
Локална самоуправа се брине о потребама 
месних заједница.Да ли је то изградња 
инфраструктуре, квалитетно образовање  
или добијање услуга здравствене заштите. 

Позија за мене није само изазов, него 
и огромна могућност за доказивање. Био 
би велики успех када би се у мојој околи-
ни успешно спречило даље разграђивање 
привреде и почела изградња. Човек то не 
може самостално постићи, зато што на 
остваривању зацртаних циљева треба да 
ради један јак тим, како у општини, тако и 
у месним заједницама. Желимо да уради-
мо такве потезе, од којих и сам очекујем 
резултате, а не само општина која ми је 
изгласала (указала) поверење.
●Ви сте овде одрасли, похађали школу. 
Познајете свакога у Чоки. Да ли то сма-
трате предношћу или не?

– Свакако је то предност, коју бих же-
лео, у позитивном смислу, да искористим. 
Сматрам да је важно, да будемо отворе-
ни према грађанима, али не само ја, него 
читава самоуправа, да се грађани не нађу 
пред закључаним вратима. Немогуће је од 
данас до сутра решити свачији проблем, 
али један искрен став много значи. Ја се и 
у поподневним часовима јављам телефон. 
Не желим да лебдим у облацима и даље 
ходам по земљи. Желим да се бавим реал-
ним  бригама и у будућности бих занема-
рио олако дата обећања. 
●Прошло је више од пола године од 
постављања новог руководства. Са 
сигурношћу  можемо рећи да тренутно 
унутар локалне самоуправе влада 
финансијска и политичка стабилност, 
али је вредно поменути и то да је у другој 
половини прошле године у општинску 
касу доспело више од двадесет 
милиона динара путем републичких и 
покрајинских конкурса. 

– Финансијска стабилност је пре све-
га остварена штедњом унутар општине. 
Резултат тога је да ћемо ове године има-
ти више инвестиција, али ће нам остати 
довољно новаца, на пример, и за поправку 
путева. Буџет за 2013. годину је смео. Пла-
нирали смо 721 милион динара, од чега су 
460 милиона сопствена средства, а оста-
ло бисмо желели да остваримо путем ре-

публичких, покрајинских и међународних 
конкурса. Значајно је поменути да смо по-
чели израду основних документација, на 
пример, план за просторно уређење оп-
штине Чока, са посебним освртом на оне 
делове, који су до сада 
изостали из ових то-
кова. Трошкове свега 
тога сноси републичка 
дирекција која се бави 
неразвијеним општи-
нама, а након Чоке сле-
де Падеј и Остојићево. 
Остварени конкур-
си се углавном одно-
се на прошлу годину. 
Заједничким снагама 
ћемо са покрајинским 
Секретаријатом за 
пољопривреду и Јавним 
предузећем “Воде 
Војводине“ очистити 
и обновити канале на 
територији целе општи-
не. Канали неће слу-
жити само за одвођење 
сувишних атмосфер-
ских падавина, него и 
у случајевима суше и за наводњавање. Са-
моуправа у пројекат улаже трећину по-
требних средстава. За ову годину смо до-
били новац за покретање пољочуварске 
службе, као и милион динара од покрајине 
за покретање месне канцеларије за 
унапређење привреде. То не значи ново 
радно место, јер се тим послом баве рад-
ници унутар постојећег одељења. Може да 
допринесе оживљавању привредног жи-
вота, или боље речено његовог покретања 
са мртве тачке. Нажалост, у општини је 
огромна незапосленост, што је резултат 
лоше успеле приватизације. Постојећа 
околност се не везује за нас, није настала 
од када смо ми на власти, али се ми мо-
рамо изборити са њом. Међу најбитније 
задатке спада привлачење инвестито-
ра, што је немогуће остварити са дана 
на дан. Са постојећим малим и средњим 
предузећима смо у сталном контакту. 
Трудимо се да им дајемо савете и пружи-
мо помоћ. За ублажавање незапослено-
сти путем јавних радова смо конкуриса-
ли код Покрајинског секретаријата за рад 
и запошљавање. 
●Да ли се очекују инвестиције у 
институцијама које припадају локалној 
самоуправи?

– Обнова старог дела основне школе у 
Чоки, која се врши из Покрајинског ин-
вестиционог плана, али и из сопствених 
средстава, ће се највероватније завршити 
ове године. Ово је у ствари инвестиција 
којом се врши уштеда енергије. Путем 
ње ће се спустити плафон, обновити цен-
трално грејање и затвореност просторија. 
За опремање Дома здравља техничким 
уређајима конкурисали смо преко Ам-
басаде Јапана, али још не знамо да ли је 
конкурс прихваћен. Преко Центра за 
социјални рад  смо издвојили значајна 
средства за потребе кућних посета, кућне 
неге, јер су се ове услуге до сада вршиле 
од средстава добијених путем конкурса. 
Та средства је све теже обезбедити. Ове 
године је двестота годишњица чоканске 
цркве Светог Тројства. Поводом те свеча-
ности бисмо желели да изградимо парки-
ралиште код цркве, односно да обновимо 
улазни део, испред цркве. 
●Да ли постоје заједнички прекогра-
нични конкурси, са побратимљеним 
насељима?

Наставак на 2. страни

A valós gondokkal kell foglalkozni 
Pénzügyi stabilitás, pályázatok, beruházások 

– beszélgetés csóka község polgármesterével –

Треба се бавити реалним бригама
Финансијска стабилност, конкурси, инвестиције
тема су разговора са председником општине Чока
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Наставак са 1. стране

– У прошлој години су у општини пре-
дата четири ИПА конкурса, од којих је 
један реализован. Ови пројекти за сада 
више говоре о изградњи међуљудских од-
носа и о непостојању граница. Могућност 
превасходно видим у таквим конкурси-
ма који омогућавају рурални развој, а који 
се већ практикују у Мађарској. Ми то не 
можемо да учинимо све док се Србија 
озбиљније не приближи Европској Унији. 
Сарадња са побратимљеним насељима је 
наравно добра, тако да ни инвестиције за 
пречистач отпадних вода не могу друкчије 
замислити, осим са прекограничним пар-
тнерством. Нажалост, неразвијеним оп-
штинама је веома тешко да за ИПА кон-
курсе обезбеде потребан сопствени удео. 
●Нафтна индустрија Србије је недавно 
почела радове на територији општине. 
Шта очекујете од ових активности?

– Самим тим што се радови изводе у 
близини Врбице, са замеником генералног 
директора смо усагласили проблем окол-
них путева. Већ су прихватили да попра-
ве пут од центра села све до ловачког са-
лаша у дужини од три километра. Њиме 

сада пролазе тешка возила, али је за нас 
битнији пут између Врбице и Црне Баре, 
односно Врбице и Банатског Аранђелова, 
који је у очајном стању. Како је реч о реги-
оналном путу, он не спада у надлежност 
локалне самоуправе, али утиче на квали-
тет живота људи који тамо живе. Колики је 
капацитет налазишта гаса то ће се устано-
вити тек за три до четири месеца, али ако 
експлоатацију планирају на дужи рок, то 
ће значити приход и за општину.
●Колико сте задовољни тимом који Вас 
окружује?

– Већ одавно играм фудбал, па из ис-
куства знам да тим увек поставља тренер. 
Догађало се да ни сам нисам био задовољан 
његовим избором, али су ,насупрот томе, 
добри  резултати пристизали. Очекујем од 
њих исто што и од себе. Треба заслужити 
поверење грађана. Како власт обављамо у 
коалицији и према партнерима се слично 
опходим. Желим остварења и резултате. 
Да се изразим фудбалским жаргоном, ако 
имамо шансу, морамо да постигнемо гол. 
Гол очекују од оног ко је на терену. Они 
који су на трибинама  могу да навијају или 
да негодују, али гол не могу да постигну.

Тот Ливиа

Folytatás az 1. oldalról

– A községben tavaly négy IPA pályázatot 
adtak át, amelyből egy nyert. Ezek a 
projektumok azonban egyelőre inkább az 
emberek közötti kapcsolatok építéséről, a 
határok lebontásáról szólnak. Én inkább az 
olyan vidékfejlesztési pályázatokban látom 
a lehetőséget, amelyeket Magyarországon 
már alkalmaznak, de mi nem tehetjük meg, 
amíg Szerbia nem közeledik komolyabban 
az Európai Unió felé. A testvértelepülésekkel 
természetesen jó a kapcsolatunk, a szenny-
víztisztítóra vonatkozó beruházást sem tudom 
másként elképzelni, csak határon átnyúló 
partnerséggel. A fejletlen községeknek 
sajnos nagyon nehéz biztosítaniuk az IPA 
pályázatokhoz szükséges önrészt.
●A Szerbiai Kőolajipari Vállalat nemrégi-
ben munkálatokba kezdett a községben. 
Mit várnak ettől a tevékenységtől?

– Mivel a munkálatok Egyházaskér 
közelében folynak, a környék útjairól 
egyeztettünk a vállalat vezérigazgató-
helyettesével. Azt már bevállalták, hogy a 
falu központjától a vadásztanya felé vezető 
mintegy három kilométeres aszfaltozott 
utat – amelyen most komoly járművekkel 
közlekednek – megjavítják, de számunkra 

fontosabb az Egyházaskér és Feketetó, 
illetve Oroszlámos közötti útszakasz, 
amely igen rossz állapotban van. Mivel 
regionális útról van szó, nem tartozik 
az önkormányzat hatáskörébe, de érinti 
azoknak az embereknek az életminőségét, 
akik ott élnek. Hogy a gázlelőhely milyen 
kapacitású, az csak három-négy hónap 
múlva derül ki, de ha a kitermelést hosszabb 
távra tervezik, az a községnek is bevételi 
forrást jelent.
● Mennyire elégedett az Ön mellé rendelt 
csapattal?

– Én már régóta focizom, és mindig azt 
tapasztaltam, hogy a csapatot az edző állít-
ja fel. Előfordult, hogy én sem voltam elége-
dett a választásával, de ennek ellenére jöt-
tek az eredmények. Ugyanazt várom el tő-
lük, amit magamtól is, ki kell érdemelnünk  
a polgárok bizalmát. Mivel a hatalmat ko-
alícióban gyakoroljuk, a partnereinkhez 
is hasonlóan viszonyulok. Teljesítményt, 
eredményeket akarok. Hogy focinyelven fe-
jezzem be, ha már helyzetbe kerültünk, gólt 
kell rúgnunk. Mert a gólt attól várják, aki a 
pályán van. A lelátón lévők szurkolhatnak 
vagy szitkozódhatnak, de gólt rúgni nem 
tudnak. 

Tóth Lívia 

Треба се бавити реалним бригама
Финансијска стабилност, конкурси, инвестиције
тема су разговора са председником општине Чока

A valós gondokkal kell foglalkozni 
Pénzügyi stabilitás, pályázatok, beruházások 

– beszélgetés csóka község polgármesterével –

Општина Чока је у марту 2013. године 
добила новчана средства у висини 

од милион динара за израду пројектно-
техничке документације за појачано 
одржавање одређених улица.

Наша Општина, према степену 
развијености, спада у четврту - у групу из-
разито недовољно развијених општина у 
Србији.  Канцеларија за одрживи развој 
недовољно развијених подручја, коју за-
ступа министар др Сулејман Угљанин, 
сваке године додељује бесповратна сред-
ства за недовољно развијена подручја. 
Ту је Општина Чока конкурисала за из-
раду пројектно-техничке документације 
за појачано одржавање одређених ули-
ца у насељеним местима Банатски Мо-
ноштор, Падеј и Јазово. Уговор је потпи-
сан почетком марта месеца и половина 
предвиђених средстава је уплаћена на 
рачун општине Чока. Исплата друге по-
ловине се очекује по завршетку израде 
пројектно-техничке документације.

На недавно организованом састан-
ку у Кикинди, приликом посете мини-
стра у Влади Републике Србије, госпо-
дина Велимира Илића, Севернобанат-
ском управном округу, дато је обећање 
да ће Министарство грађевинарства и ур-
банизма обезбедити финансијска сред-
ства Општини Чока за финансирање и 
суфинансирање радова на изградњи 
и побољшању стања комуналних ин-
фраструктурних објеката. Општина 
Чока се определила за финансирање 
појачаног одржавања коловоза у улицама 
Ослобођења и Обилићева у Остојићеву. 
Сходно томе, Општина Чока је поднела 
Министарству конкурсну документацију 
за доделу средстава у износу од пет ми-
лиона динара за финансирање предмет-
ног пројекта. Ових дана очекујемо по-
зив од стране Министарства у вези са 
потписивањем уговора.

Општина Чока је у новембру 2012. го-
дине конкурисала и добила средства за 
израду плана генералне регулације за 
насеља Падеј и Остојићево.

Конкурисало се у Београду код 
Канцеларије за одрживи развој 
недовољно развијених подручја. Добијена 
новчана средства су у износу од милион 
динара за суфинансирање предметног 
пројекта. Укупна вредност овог пројекта је 
2.856.000 динара што значи да ће остатак 
средстава ићи из буџета Општине Чока. 
Израда овог пројекта је у току, а на кон-
курсу у поступку јавне набавке, за избор 
најповољнијег понуђача, посао је припао 
предузећу „Инфоплан“ из Аранђеловца.

Општина Чока је учествовала на кон-
курсу Покрајинског секретаријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу за суфинансирање реализације 
приоритета из локалних стратешких пла-
нова и реализације пројеката који до-

приносе ефикасном управљању развоја 
јединица локалне самоуправе у АП 
Војводини.

На расписани конкурс из новембра 
2012. године наша Општина је подне-
ла свој пројекат под називом „Оснивање 
канцеларије за локално-економски 
развој“. Партнер општине Чока на 
овом пројекту је Регионални центар за 
друштвено-економски развој „Банат“ из 
Зрењанина. Вредност пројекта је у ви-
сини од 1.079.387 динара, а добијени из-
нос на конкурсу је 809.387 динара, док 
ће остатак обезбедити Општина Чока из 
својих средстава. Сам пројекат се одно-
си на формирање канцеларије за локал-
ни економски развој за стварање услова 
за економски развој на територији Општи-
не Чока. У склопу тога биће опремљена 
канцеларија за локално-економски развој 
и формиран тим од 4 општинских службе-
ника који ће кроз програм едукације уна-
предити своја знања и вештине из ове об-
ласти. 

У јануару 2013. године Општи-
на Чока је донела Акциони план 
запошљавања Општине Чока за 2013. 
годину, који представља основни ин-
струмент спровођења активне политике 
запошљавања и њиме се утврђују прио-
ритети и мере за унапређење запослено-
сти и смањење незапослености у Општи-
ни Чока.

С обзиром на то да је Министарство 
рада и запошљавања расписало конкурс 
за финансирање програма активне поли-
тике запошљавања у 2013. години, Општи-
на Чока је преко Националне Службе за 
запошљавање (НСЗ) поднела пријаву за 
тај конкурс за суфинансирање из буџета 
Републике Србије. Из самог буџета Оп-
штине предвиђена су два милиона дина-
ра у сврху ангажовања лица без посла из 
евиденције НСЗ, кроз јавне радове. Пра-
во на ангажовање ће имати неквалифи-
кована лица и лица са средњом школом 
која се налазе на евиденцији службе за 
запошљавање у Чоки. Уколико предлог 
буде позитивно оцењен на конкурсу, то би 
значило додатних два милиона динара у 
ове сврхе и ангажовање 15-18 незапосле-
них лица кроз јавне радове, на период од 
6 месеци.

Марта 2013. године је расписан конкурс 
у Покрајинском секретаријату за привре-
ду, запошљавање и равоправност поло-
ва, Аутономне Покрајине Војводина. Кон-
курс се односи на мере активне политике 
запошљавања у 2013-ој години. 

Општина Чока је поднела захтев за 
јавне радове у износу од два милиона 
динара и спремна је да издвоји додатна 
два милиона. Преко Националне Службе 
за запошљавање ће бити узимана у об-
зир лица без квалификације као и лица са 
средњом стручном спремом. 

пројекти општине чока
започети крајем 2012. и почетком 2013. године

Csóka község  2013 márciusában 
kapott egymillió dinárt egyes utcák 

komolyabb karbantartása és műszaki terv-
dokumentációjának kidolgozására.

Községünk – fejlettségi foka szerint – (a 
negyedik csoportba tartozik) a kifejezetten 
fejletlen községek közé tartozik Szerbiá-
ban. A fejletlen községek fenntartható fejlő-
désének irodája, melyet Sulejman Ugljanin 
miniszter képvisel, minden évben vissza 
nem térítendő eszközöket ítél oda a fejlet-
len  területek számára. Itt pályázott Csó-
ka község a Kanizsamonostor, Padé és 
Hódegyháza településeken egyes utcák 
komolyabb karbantartása műszaki tervdo-
kumentációjának kidolgozására. A szerző-
dést március hónap elején írták alá és az 
előlátott eszközök felét mindjárt befizették 
Csóka község számlájára. Az összeg má-
sik felének kifizetése a műszaki tervdoku-
mentáció kidolgozásának befejezése után 
várható.

A Nagykikindán nemrég megtartott ösz-
szejövetelen, mely alkalommal az észak-
bánáti körzetbe látogatott a Szerb Köztár-
saság Kormányának minisztere, Vladimir 
Ilić úr, és ígéretet tett, miszerint az Épít-
kezési és Városrendezési Minisztérium 
Csóka községnek eszközöket fog biz-
tosítani a közművesítési infrastrukturá-
lis létesítmények kiépítésére és állapotá-
nak javítására irányuló munkák pénzelé-
sére és társfinanszírozására. Csóka köz-
ség Tiszaszentmiklóson a Felszabadulás 
és Obilić utcákban az úttest komolyabb kar-
bantartásának pénzelése mellett döntött. 
Ennek megfelelően Csóka község a Mi-
nisztériumnak átadta a pályázati dokumen-
tációt az eszközök odaítélésére ötmillió di-
nár összegben a szóban forgó projektum 
pénzelésére. A napokban várjuk a Minisz-
térium meghívóját a szerződés aláírására.

Csóka község 2012 novemberében pá-
lyázott, és eszközöket kapott a fő sza-
bályozási terv kidolgozására Padé és 
Tiszaszentmiklós településeken. A pályá-
zatot Belgrádban a fejletlen területek fenn-
tartható fejlődésének irodájánál adták át. 
Egymillió dinárt kaptak e projektum társ-
finanszírozására. E projektum összérté-
ke 2.856.000 dinár, ami azt jelenti, hogy a 
fennmaradó összeget Csóka község költ-
ségvetéséből biztosítják. E projektum kidol-
gozása folyamatban van, míg a közbeszer-
zési eljárás pályázatán, a legkedvezőbb 
ajánlattevő kiválasztása során, a munkát az 
aranđelovaci Infoplan vállalat kapta meg.

Csóka község részt vett a Tartományi 
Titkárság régiók közötti együttműködés 
és helyi önkorményzat pályázatán, a helyi 
stratégiai tervek elsőbbségi megvalósítá-
sának társfinanszírozására,  valamint azon 

tervek megvalósítására, melyek hozzájárul-
nak Vajdaság AT önkormányzati egységei 
fejlődésének hatékony irányításához.

A 2012 novemberében kiírt pályázatra 
községünk A helyi gazdasági fejlődés iro-
dájának megalapítása című pályázatát adta 
át. E projektumban Csóka község partnere 
a nagybecskereki Banat Társadalmi-gazda-
sági Regionális Központ. A projektum érté-
ke 1.079.387 dinár, míg a pályázaton ka-
pott összeg 809.387 dinár, így  a többi esz-
közt Csóka község fogja biztosítani saját 
eszközeiből. Ez a projektum a helyi gazda-
sági fejlesztési iroda megalakítására vonat-
kozik, hogy a gazdasági fejlesztésre  felté-
teleket létesítsen Csóka község területén. 
Ennek keretében fogják felszerelni a helyi 
gazdasági fejlesztés irodáját, és egy cso-
portot alakítanak 4 községi hivatalnokkal, 
akik az oktatási programon keresztül e terü-
leten fejleszteni fogják tudásukat és ügyes-
ségüket.

2013 januárjában Csóka község meg-
hozta Csóka község 2013-as évi foglalkoz-
tatási akcióprogramját, amely alapeszköz-
ként szolgál a foglalkoztatás aktív politiká-
jának lefolytatásához, és ezzel határozzák 
meg az elsőbbségeket és intézkedéseket a 
foglalkoztatás fejlesztésére és a munkanél-
küliség csökkentésére a községben.

Mivel a Munka- és Foglalkoztatásügyi 
Minisztérium pályázatott írt ki a foglalkozta-
tás aktív politikája 2013-as évi programának 
pénzelésére, Csóka község a Nemze-
ti Foglalkoztatási Szolgálaton (NFSZ) ke-
resztül átadta jelentkezését erre a pályázat-
ra a Szerb Köztársaság költségvetéséből 
való társfinanszirozásra. A községi költség-
vetésben kétmillió dinárt láttak elő a NFSZ 
nyilvántartásában szereplő munkanálküli 
személyek foglalkoztatására közmunkán 
keresztül. Erre a munkafajtára joguk lesz a 
csókai Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántar-
tásában szereplő szakképzetlen és közép-
iskolás személyeknek. Amennyiben a ja-
vaslatot a pályázaton pozitívan bírálják el, 
ez még kétmillió dinárt jelentene ezekre a 
célokra, és 15-18 személy foglalkoztatását 
biztosítaná a közmunkán keresztül hat hó-
napig tartó időszakban.

2013 márciusában a Tartományi Gazda-
sági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogú-
ság Titkársága pályázatot írt ki. A pályázat 
a foglalkoztatás aktív politikájának 2013-as 
évi intézkedéseire vonatkozik.

Csóka község kérvényt adott át köz-
munkára, kétmillió dinár összegben, és 
kész kiválasztani még kétmillió dinárt. 
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton 
keresztül igénybe fogják venni a képzettség 
nélküli és a középiskolai végzettségű 
személyeket.

csóka község
2012 végén és 2013 elején

megkezdett projektuma
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Нова Скупштина Општине Чока кон-
ституисана је 22.06.2012. године и 

броји 25 одборника где девет мандата 
припада политичкој странци СВМ, се-
дам ДС-у, три ЛСВ-у, три коалицији СПС-
ПУПС и три СНС-у. При конституисању 
нове Скупштине Општине за нову пред-
седницу изабрана је Мирјана Марјанов, 
прва жена на овој функцији од када 
постоји персонална евиденција Општи-
не Чока.

Мирјана Марјанов је политиком поче-
ла да се бави давне 1997. године када је 
постала чланица Демократске странке. 
Када је основан Општински одбор ове 
странке у Чоки, изабрана је за председ-
ницу Општинског одбора. Прва функција 
на коју је ступила представљајући Демо-
кратску странку била је функција заме-
ника председника Општине. Пре тога је 
радила у приватном предузећу које се ба-
вило пољопривредном производњом. У 
другом мандату је била чланица Општин-
ског већа задужена за социјалну полити-
ку и здравство, док јој је сада, у трећем 
мандату поверена функција председнице 
Скупштине Општине Чока.

 „Мој задатак, између осталог, је и да 
сазивам и председавам седницама Скуп-
штине Општине, а према важећем закону 
о локалној самоуправи морам да водим 
рачуна о дневном реду као и о одржавању 
седница у законском року“, изјавила је 
Мирјана Марјанов и додала да пре сваке 
седнице одржава и консултације са ше-
фовима одборничких група и договара 
се са њима о времену одржавања седни-
ца и о приоритетима у разматрању днев-
ног реда.

Председница Скупштине Општи-
не такође је нагласила да јој је врло важ-
но да грађани Општине Чока знају какве 
одлуке доноси Скупштина, те да се тру-
ди да редовно гостује на локалном радију 
и обавештава их о разним активностима 
Скупштине. 

У надлежности Скупштине Општине 
спада, између осталог, и доношење буџета, 

програм развоја Општине, оснивање 
служби, комуналних предузећа, установа 
и организација утврђених Статутом Оп-
штине, давање мишљења о законима од 
интереса за локалне самоуправе и многи 
други послови.

У складу са статутом Општине Чока, 
Скупштина Општине има девет комисија 
као своја стална радна тела. Њихово 
деловање се састоји у томе да разматрају 
и дају своје мишљење на предлоге пропи-
са и одлука које доноси Скупштина.

После сваке седнице Скупштинска 
служба издаје 
„Службени лист 
Општине Чока“ 
на српском и 
мађарском језику у 
којем се објављују 
донете одлуке. 
„Новина коју сам 
увела је да се сада 
ови документи 
могу видети и на 
званичном сајту 
наше Општи-
не те су доступни 
свим грађанима 
и на овај начин“, 
изјавила је она. 

Пошто се 
у претходном 
мандату поред 
функције чла-
на Општинског већа бавила и про-
блематиком родне равноправности, 
заступљености жена у јавном животу и у 
процесу доношења одлука које утичу на 
њихов живот, овом приликом нагласила 
је да ће се и са ове функције трудити да 
се још више посвети овој проблематици. 
„Радићу на подстицању жена на учешће у 
јавном и политичком животу и подржаћу 
све жене да се оснаже и да покажу коли-
ко их има и колика је њихова заједничка 
снага и солидарност“, на крају је додала 
Марјанов. 

И. Кертес

Csóka község új képviselő-testület-
ét 2012. 06. 22-én alakították meg, 

amely 25 tanácsnokot számlál, ahol ki-
lenc mandátum a VMSZ politikai pártot il-
leti meg, hét a DP-ot, három a VSZL-t, há-
rom a SZSZP-SZNYEP koalícióját, és három 
a SZHP-ot. Az új képviselő-testület megala-
kulásakor Mirjana Marjanovot választották 
meg új elnöknek, aki az első nő ezen a funk-
ción, mióta fennáll Csóka község perszonális 
nyilvántartása.

Mirjana Marjanov 1997-ben kezdett po-
litikával foglalkozni, amikor belépett a De-

mokrata Pártba. Mi-
után Csókán meg-
alakították a párt 
községi bizottságát, 
annak elnökévé vá-
lasztották. Az első 
tisztség, amit a De-
mokrata Párt kép-
viseletében elfog-
lalt, a községi elnök-
helyettesi poszt volt. 
Előtte magánvállal-
kozóként dolgozott, 
amely mezőgazdasá-
gi termékeket gyár-
tott. A második meg-
bízatási időszaká-
ban a községi tanács 
szociálpolitikával és 
egészségüggyel meg-
bízott tagja volt, míg 

a jelenlegi, harmadik időszakában megbíz-
ták a csókai községi képviselő-testület elnöki 
tisztségével. „Feladatom többek között, hogy 
összehívjam a községi képviselő-testület ülé-
seit, elnököljek, ugyanakkor A helyi önkor-
mányzatról szóló hatályos törvény szerint fi-
gyelemmel kell kísérnem a napirendet, va-
lamint az ülések határidőn belüli megtartá-
sát” – jelentette ki Marjanov Mirjana, és hoz-
zátette, hogy minden ülés előtt megbeszélést 
folytat a tanácsnoki csoportok vezetőivel, 
megbeszéli velük az ülés megtartásának ide-
jét, valamint a napirenden szereplő kérdések 
megvitatásának sorrendjét.

A községi képviselő-testület elnök asszo-
nya kihangsúlyozta még, miszerint nagyon 
fontos számára, hogy Csóka község polgá-
rai tudjanak róla, milyen határozatokat hoz 
a képviselőtestület, ugyanakkor törekszik 
rendszeresen megjelenni a helyi rádióban, és 
tájékoztatni az embereket a községi képvise-
lőtestület különböző tevékenységéről.

A községi képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik többek között a költségvetés, a köz-
ségi fejlesztési terv meghozatala, szolgálta-
tások, kommunális vállalatok, intézmények 
és szervezetek megalakítása, melyet a közsé-
gi Alapszabállyal határoztak meg, vélemény-
adás a helyi önkormányzatok érdekeit szol-
gáló törvényekről és számos egyéb teendő.

Csóka község Alapszabályával összhang-
ban a községi képviselő-testületnek van ki-
lenc bizottsága, mint állandó munkatestü-
letek. Tevékenységük abból áll, hogy megvi-
tassák és véleményezzék az előírás- és hatá-
rozat-javaslatokat, melyek a községi képvise-
lő-testület napirendjén szerepelnek.

Minden ülés után a képviselő testület 
szakszolgálata kiadja Csóka község Hiva-
talos Lapját szerb és magyar nyelven, mely-
ben közzéteszünk mindent, ami napirenden 
szerepelt. „Az újítás, amit bevezettem, hogy 
ezek a dokumentumok láthatóak legyenek 
községünk hivatalos honlapján, tehát ily mó-
don is hozzáférhetők minden polgár számá-
ra” – jelentette ki az elnök asszony.

Mivel az előző megbízatási időszakában a 
községi tanács tagjának tisztsége mellett fog-
lalkozott a nemi egyenjogúsággal, a nők köz-
életben és a határozatok meghozatalának fo-
lyamatában való szereplésének problémájá-
val, melyek kihatással vannak életükre,most 
is kihangsúlyozta, hogy e tisztségen is töre-
kedni fog minél több időt fordítani e proble-
matikára. „Azon fogok dolgozni, hogy ösz-
tönözzem a nőket a köz- és politikai életben 
való részvételre, és támogatni fogok minden 
nőt megerősödésükben, hogy megmutas-
sák, mennyien vannak, mekkora a közös ere-
jük és szolidaritásuk” – tette hozzá végeze-
tül Marjanov.

Kertész I.

Мирјана Марјанов, прва жена на челу 
скупштине општине чока

Mirjana Marjanov, az első nő
a csókai Községi Képviselőtestület élén

Општина Чока је добила 
средства за санацију 

дела оштећене инфра-
структуре у оквиру фуд-
балског стадиона у Чоки.

На конкурс Покрајинског 
секретаријата за спорт 
и омладину, за који је 
интересовање огромно, 
успешно је конкурисала 
Општина Чока добивши 
новчана средства у износу 
од 2.800.000 динара. Сред-
ства ће искључиво бити 
утрошена на санацију 
простора око стадиона. Ту 
конкретно спадају триби-
не, улазни део на стади-
он, ограда око терена, за-
штитна мрежа иза голова 
и клупе за резервне игра-
че. Уговор је потписан, а 
средства су већ уплаћена 
на рачун.

„На територији Општи-
не Чока спортски клубови 
су финансирани из буџета 
саме Општине као и из 
буџета месних заједница. 
Управо из тог разлога је 
свака помоћ у виду овак-
вих пројеката и више него 
значајна. Зато гледамо да 
што више конкуришемо за 
било какву врсту помоћи 
која долази од стране 

Покрајине или Републи-
ке“, рекао је председник 
Општине, Балаж Ференц. 
Он додаје да сав приход 
клубу, од стране Општине 
и месних заједница, одла-
зи и покрива само такми-
чарски део.

„Изглед самог стадиона 
је веома битан, не само за 
играче и љубитеље фуд-
бала већ и за грађане 
који користе терен ради 
рекреације, и зато ће 
ова средства бити до-
бро искоришћена “, речи 
су Саше Дулке. На триби-
нама ће бити постављене 
нове даске, а не пластич-
не столице, улазна капија 
и стаза око стадиона ће 
се средити. Ограда ће се 
офарбати и поправиће се 
клупе за резервне игра-
че. Уколико остане нешто 
новчаних средстава или 
материјала у плану је и 
санација трибина код ру-
кометног терена тј.терена 
за мали фудбал, што на-
води на то да ће Турнир у 
малом фудбалу ове године 
моћи са већим уживањем 
да се прати. Проблем фуд-
балског клуба није само 
простор око стадиона, 

проблем су и свлачиони-
це, у које дуго није улага-
но, али у процедури је да 
и тај проблем убрзо буде 
решен.

Захтев за конкурс је 
предат почетком фебру-
ара, а уговор је потписан 
26-ог фебруара. С обзиром 
на то да су финансијска 
средства стигла, чекају 
се извођачи радова као и 
лепше време, па да радо-
ви почну.

Данијела Кнежевић

Csóka község anyagi 
eszközöket kapott a 

csókai futballstadion terüle-
tén károsodott infrastruktú-
ra felújítására.

A Tartományi Sport és If-
júsági Titkárság pályázatot 
írt ki, melyre óriási volt az 
érdeklődés, de Csóka köz-
ség sikeresen pályázott, és 
2.800.000 dinár pénzesz-
közt kapott. Ezt az össze-
get kizárólag a stadion kö-
rüli terület szanálására fog-
ják felhasználni. Valójában 

ide tartoznak a tribünök, a 
stadion bejárati része, a te-
rület körüli kerítés, védőhá-
ló a kapuk mögött és pa-
dok a tartalékjátékosoknak. 
A szerződést már aláírták, a 
pénzt átutalták a számlára.

„Csóka község területén 
a sportklubokat a közsé-
gi költségvetésből és a he-
lyi közösségek költségve-
téséből finanszírozzuk. Ép-
pen emiatt, minden ilyen-
nemű segítség nagyon je-
lentős. Ezért próbálunk mi-
nél több helyen pályázni, és 
jól jön minden segítség, ami 
a tartományból és a köztár-
saságból érkezik” – mondta 
a községi elnök, Balázs Fe-
renc. Hozzátette még, hogy 
a klub teljes bevétele, amit 
a községtől és a helyi közös-
ségektől kap, csupán a ver-
senyzési költségeket fedezi.

„A stadion kinézete na-
gyon fontos, nem csupán a 
játékosok és a labdarúgást 
kedvelők számára, hanem a 
polgároknak is, akik a terü-
letet rekreációra használják, 
ezért ezek az eszközök min-
denképpen jól lesznek ki-
használva” – mondta Saša 
Dulka, majd hozzátette: 

– A tribünökön új desz-
kák lesznek felszerelve, 
nem pedig műanyag szé-
kek, ugyanakkor elrende-
zik a bejárati kaput és a 
stadion körüli részt. A kerí-
tést befestik és megjavítják 
a tartalék-játékosok padja-
it. Amennyiben valamennyi 
pénz vagy anyag megma-
rad, tervben van a kézilabda 
illetve a kispályás futballpá-
lya lelátóinak szanálása, ami 
azt jelenti, hogy ebben az 
évben a kispályás futballtor-
nát nagyobb élvezettel kí-
sérhetjük. A labdarúgó klub 
problémáját nem csupán a 
stadion körüli terület jelen-
ti, hanem problámát jelen-
tenek az öltözők, melyek-
be már régóta nem fektet-
tek be. Folyamatban van e 
probléma magoldása is.

A pályázatra vonatkozó 
kérvényt február elején ad-
tuk át, de a szerződés már 
február 26-án alá lett írva. 
Figyelembe véve, hogy a 
pénz megérkezett, várjuk 
a munkák kivitelezőit, va-
lamint a jobb időt, hogy a 
munkálatok megkezdődhes-
senek.

Danijela Knežević

Ускоро почиње санација простора око фудбалског терена

Враћа се сјај фудбалског стадиона
Hamarosan kezdődik a futballpálya körüli terület szanálása

Új köntöst kap a futballstadion
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на основу одлуке председ-
нице Скупштине општине чока, 
Мирјане Марјанов, редовни избо-
ри за чланове савета у свим мес-
ним заједницама на територији оп-
штине чока, одржани су 17. марта. 
чланови савета су бирани по прин-
ципу општих избора, где су групе 
грађана предлагале изборне листе, 
којима се мандати додељују према 
броју добијених гласова. новоиза-
брани Савети имали су обавезу да 
у року од 15 дана, од саопштавања 
званичних резултата, из својих ре-
дова, изаберу председнике и заме-
нике председника Савета месних 
заједница. оно што је карактери-
сало протекле изборе јесте вели-
ки број изборних листа и кандида-
та, јер је за укупно 69 места у сви-
ма саветима конкурисало 263 кан-
дидата, што потврђује чињеницу 
да је житељима чоканских насеља 
битно ко ће их представљати, за-
ступати и старати се да им живот у 
њиховим местима буде што лепши. 
излазност на биралишта се разли-
ковала од места до места, па је тако 
најмања забележена у чоки 36,74 %, 
а највећа у Врбици, где је гласало 
70,40 процената грађана уписаних у 
бирачки списак.

У чоки, највећој месној заједници, 
било је седам изборних листа са укуп-
но 76 кандидата, а бирало се 15 чла-
нова Савета. Од 3620 бирача гласа-
ло је њих 1330 или 36,74 %. Највећи 

број места добила је листа чији  је 
предлагач  био досадашњи председ-
ник Савета МЗ Чока, Морајко Јожеф, 
која је добила 8 места. Пет места до-
била је листа Фај Тибора, а по једно 
Максима Новакова и Биљане Си-
нец. На конститутивној седници Са-
вета МЗ Чока за председника Савета 
за наредни четворогодишњи период 
поново је изабран пензионер Јожеф 
Морајко, а за његовог заменика Ласло 
Абрахам, пољопривредник. – Треба 
да наставимо оно што смо започели, 
јер Чока је наша. Очекујем да оконча-
мо започете радове на изградњи пре-
чистача отпадних вода и започнемо 
реконструкцију водовода - рекао је за 
„Чоканску хронику“ стари-нови пред-
седник Морајко Јожеф. 

У падеју, другој по величини месној 
заједници, било је пријављено укуп-
но 44 кандидата на четири изборне 
листе. У бирачком списку уписано је 
2110 грађана, а гласало је њих 1088 
односно 51,56 %. Највише гласова за 
формирање савета који броји 13 чла-
нова, добила је листа досадашње 
председнице Стане Ђембер – 6, сле-
ди листа Чабе Пинтера која је до-
била 5 места, а по једно имају ли-
сте Ласла Тренке и Богољуба Сте-
ванова. Стана Ђембер, правни тех-
ничар, поново је изабрана за пред-
седницу, а њен заменик је пензио-
нисани наставник Богољуб Стева-
нов. – У наредном четворогодишњем 
периоду наставићемо са започе-
том реконструкцијом водоводне 
мреже, изградњом јавне чесме и 
рекултивацијом „Јера“ до дечјег игра-
лишта. Пројекат за канализацију има-
мо, урадиће се и за пречистач, а од ло-
калне самоуправе у Чоки тражићемо 
да се уреде сеоски путеви и каналска 
мрежа, који су у њиховој надлежности 
– изјавила је Стана Ђембер. 

За тринаест чланова Савета МЗ у 
остојићеву конкурисало је 48 канди-
дата који су се нашли на четири ли-
сте. Од 1998 бирача на биралишта 
је изашло њих 883 односно 44,19 %. 
Највећи број гласова добила је листа 
досадашњег председника Савета и 
директора школе Антонија Цицмила 
– 5, једног мање има листа на чијем 
челу је био земљорадник Драгутин 
Попов, три места је добила листа Ме-
линде Шеган и једно Тот Ференца. 

Наставак на следећој страни

csóka község képviselő Testületé-
nek elnök asszonya, Marjanov Mirjana 
határozata alapján csóka község terü-
letén március 17-én megtartották min-
denhol a Helyi közösség Tanácsa tag-
jainak rendes választását. a tanácsok 
tagjait az általános választások elve 
szerint választották meg, melynek 
alapján a polgárok csoportjai java-
solták a választási listákat, és a man-
dátumokat a kapott szavazatok szá-
ma alapján kapták meg. az újonnan 
megválasztott tanácsok kötelezettsé-
ge volt, hogy a hivatalos eredmények 
közzététele után 15 napon belül sora-
ikból megválasszák a Helyi közössé-
gek Tanácsainak elnökeit és elnökhe-
lyetteseit. a lefolyt választásokra jel-
lemző volt a választási listák és a jelöl-
tek nagy száma, mivel az összesen 69 
helyre 263 jelölt pályázott, ami meg-
erősíti a tényt, hogy a község telepü-
léseinek lakosai számára igenis fon-
tos, kik fogják őket képviselni, és kik 
fognak gondoskodni arról, hogy tele-
pülésükön minél jobb élet lehessen. 
a polgárok megjelenése a szavazóhe-
lyeken helységről helységre különbö-
ző volt, így a legkisebbet csókán je-
gyezték fel 36,74%-kal, a legnagyob-
bat pedig egyházaskéren, ahol a vá-
lasztói névjegyzékbe bejegyzett pol-
gárok 70,40%-a szavazott.

A legnagyobb Helyi Közösségben, 
csókán hét választói lista szerepelt, ösz-
szesen 76 jelölttel, akik közül a tanács 15 
tagját választották. A 3620 választó közül 

1330-an szavaztak, vagyis a szavazás-
ra jogosultak 36,74%-a. A legtöbb helyet 
az a lista kapta, melynek javaslója a He-
lyi Közösség Tanácsának eddigi elnöke, 
Morajkó József volt, aki 8 helyet kapott. 
5 helyet kapott Fáy Tibor listája, míg 1-1 
helyet szerzett Novakov Maksim és Sinic 
Biljana listája. Csóka Helyi Közösség Ta-
nácsának alakuló ülésén a tanács elnö-
kévé az elkövetkező 4 évre újra Morajkó 
József nyugdíjast választották meg, míg 
helyettesévé Ábrahám László földmű-
vest.

– Folytatnunk kell azt, amit megkezd-
tünk, mert Csóka a miénk. Elvárásaim 
szerint befejeződnek a szennyvíztisztító 
kiépítésének megkezdett munkálatai, és 
meg fogjuk kezdeni a vízvezeték felújítá-
sát – mondta a Csókai Krónikának a He-
lyi Közösség Tanácsának régi-új elnöke, 
Morajkó József.

A nagyság szerinti második Helyi Kö-
zösségben, Padén, a 4 választási listán 
összesen 44 jelöltet jegyeztek be. A vá-
lasztók névjegyzékébe 2110 polgárt ír-

tak be, ebből 1088-an szavaztak, va-
gyis 51,56%-uk. A 13 tagot számláló ta-
nács megalakításához a legtöbb sza-
vazatot kapta az eddigi elnök asszony, 
Gyömbér Stana listája, 6-ot, ezt követi 
Pintér Csaba listája, amely 5 helyet szer-
zett, míg 1-1 helyhez jutott Trenka Lász-
ló és Stevanov Bogoljub listája. Gyöm-
bér Stana jogtechnikust választották új-
ból elnökké, helyettese pedig Stevanov 
Bolgoljub nyugalmazott tanár. 

– Az elkövetkező 4 éves időszakban 
folytatjuk a vízvezetékek megkezdett fel-
újítását, a nyilvános kút kiépítését és a 
Jer rekultivációját a játszótérig. A szenny-
vízelvezető csatornára már elkészült a 
terv, de el fogjuk készíteni a víztisztító-
ra is, míg a csókai önkormányzattól kér-
ni fogjuk a falu útjainak és a csatornahá-
lózatának a rendezését, amely az ő ha-
táskörükbe tartozik – jelentette ki Gyöm-
bér Stana.

Tiszaszentmiklós Helyi Közösség-
ben a tanács 13 tagjára 48 jelölt pályázott 
négy választási listán. Az 1998 választó 
közül 883-an járultak az urnák elé, vagyis 
a választásra jogosultak 44,19%-a. A leg-
több szavazatot a tanács eddigi elnöke, 
az iskola igazgatója, Antonije Cicmil lis-
tája kapta 5 hellyel. Egy hellyel keveseb-
bet szerzett Dragutin Popov földműves 
listája, három helyhez jutott Šegan Me-
linda listája és egyhez Tót Ferenc listá-
ja. Az alakuló ülésen a tanács elnökévé 
a Dragutin Popov listáján szereplő okle-
veles mezőgazdasági mérnököt, Josip 
Češljart választották, akit nemrégen a 
zentai Mezőgazdasági Szakszolgálat 
igazgatójává is választottak, míg helyet-
tese Šegan Melinda vegyésztechnikus. 
Josip Češljar azt mondta, a célja az, 
hogy elérje a polgárok egységét nem-
zeti és vallási hovatartozásuktól függet-
lenül, hogy befejeződjön a vízhálózat ki-
építése, megoldódjon a szemétkihordás 
és -lerakás problémája, hogy kidolgoz-
zák a csatornahálózat tervét, rendezzék 
a határban az utakat, az öntöző- és 
lecsapoló-kanálisokat. 

– Célunk a diaszpórában élő polgára-
inkkal való szorosabb együttműködés, 
meg hogy megoldjuk a jószágtemető 
problémáját, és befektetőket hozzunk a 
faluba – mondta Josip Češljar. 

Feketetón a Helyi Közösség Tanácsá-
nak 9 helyére 25 lakos szállt versenybe, 
akik négy listán szerepeltek. Az össze-
sen 449 bejegyzett választó közül 285-
en szavaztak, vagyis 63,47%-uk.  Há-
rom-három képviselőt adhat Aleksandra 
Raičević és Mészáros Kis Tibor listája. 

Folytatás a következő oldalon

Нови чланови савета
месних заједница

ЧОКА – Тибор Фај, Јулијана 
Багдал, Виктор Киш Јовак,
Душан Јуришин, Јожеф Ваго, 
Јожеф Морајко, Ласло Абрахам, 
Едит Худак, Золтан Шили,
Јожеф Цара, Серенка Вујић, 
Ноеми Хорват, Михаљ Тот, 
Максим Новаков, Биљана Синиц.
ПАДЕЈ – Ласло Тренка, Стана 
Ђембер, Тибор Нађ, Ђерђ Вебер, 
Тинде Гуљаш, Даниел Раданов, 
Петер Јухас, Чаба Пинтер, Карољ 
Губа, Харгита Вебер Месарош, 
Калман Губи, Роберт Месарош и 
Богољуб Стеванов.
ОСТОЈИЋЕВО – Антоније 
Цицмил, Јолан Нађ, Драган 
Малуцков, Рожа Пољак,
Милан Вучковић, Драгутин Попов, 
Миодраг Грбин, Славица Штурц, 
Јосип Чешљар, Мелинда Шеган, 
Душан Рикић, Гојко Ардала и 
Ференц Тот.
ЦРНА БАРА – Александар 
Богдановић, Корнелија Бичкеи, 
Тибор Месарош Киш, Јанош 
Месарош, Габриела Неранџић, 
Радован Стојков, Александра 
Раичевић, Атила Немет и 
Драгана Ђукић.
САНАД – Жељко Никочев, 
Јагодица Поповић, Ружица 
Стојановић, Радован Савин, 
Небојша Вукчевић, Ивана Попов, 
Петар Рацић, Андраш Зорад и 
Ђорђе Кнежевић.
ЈАЗОВО – Емил Нађ, Иштван 
Шош, Клаудија Бачо, Чаба Сокол 
и Габор Борош.
ВРБИЦА - Чила Николић, Марија 
Фехер, Тири Тибор, Катица Биро и 
Габор Сабо.
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Јосип Чешљар
Josip Češljar

Стана Ђембер
Gyömbér Stana

Морајко Јожеф
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Наставак са претходне стране

На конститутивној седници за 
председника Савета је изабран ди-
пломирани инжењер пољопривреде 
Јосип Чешљар са листе Драгути-
на Попова, који је недавно изабран и 
за директора Пољопривредне струч-
не службе у Сенти, а његова замени-
ца је Мелинда Шеган, хемијски тех-
ничар. Јосип Чешљар каже да му је 
циљ да постигне јединство грађана, 
без обзира на верску и национал-
ну припадност,  да се заврши прстен 
за водоснабдевање, реши проблем 
изношења смећа и депоније, изради 
пројекат канализације, уреде атарски 
путеви и канали за наводњавање и 
одводњавање. - Циљ нам је и чвршћа 
сарадња са нашим грађанима у 
дијаспори, да решимо проблем сточ-
ног гробља и привучемо инвеститоре 
у село – поручује Јосип Чешљар. 

У црној бари се за девет места 
у Савету МЗ надметало 25 житеља, 
који су били распоређени на четири 
листе. Гласало је 285 од укупно 449 
уписаних бирача односно 63,47 %. 
По три представника добиле су ли-
сте Александре Раичевић и Меса-
рош Киш Тибора. Два представни-
ка у Савету имаће листа Габријеле 
Неранџић, а једног Александар 
Богдановић. На конститутивној сед-
ници за председницу је изабрана 
Александра Раичевић, дипломирани 
специјални педагог, директорка Цен-
тра за социјални рад у Чоки, а њена 
заменица је Габријела Неранџић, ге-
одетски техничар, досадашња пред-
седница Савета МЗ Црна Бара. – 
Циљ нам је унапређивање и развој 
свих послова који су у надлежности 
месне заједнице. У наредном пери-
оду наш Савет ће донети Програм 
рада са одређеним приоритетима за 
рад у овој години – нагласила је Алек-
сандра Раичевић.

У Санаду је на шест изборних ли-
ста било 43 кандидата за чланове Са-
вета МЗ. Од 910 грађана уписаних у 
бирачки списак гласало је 435 од-
носно 47,80 %. Пет листа је добило 
своје представнике, а три (највише) 
је добила листа досадашњег пред-
седника Небојше Вукчевића. По два 
места добиле су листе Андраша Зо-
рада и Јагодице Поповић, а по једно 
Жељко Никочев и Радован Савин. 
За председника је поново изабран 

Небојша Вукчевић ветеринарски тех-
ничар, а његова заменица биће Ру-
жица Стојановић, грађевински тех-
ничар, са листе Јагодице Поповић. 
– Како немамо месни самодопри-
нос, настојаћемо да средства за 
побољшање услова живота у селу 
обезбедимо пројектима путем кон-
курса и из општинског буџета. При-
оритет ћемо дати уређењу сеоске 
депоније, каналима за одвод атмос-
ферске воде, бетонирању тротоара 
и уређењу гробља – каже Небојша 
Вукчевић. 

У јазову се бирало пет члано-
ва савета, а конкурисале су три ли-
сте са укупно 15 кандидата. На би-
ралишта је изашло 411 гласача од 
599 уписаних односно 68,61 %. Ли-
ста досадашњег председника Нађ 
Емила добила је три представника, 
а његовог предходника Чабе Соко-
ла, два. Нови – стари председник је 
Нађ Емил, по занимању прецизни ме-
ханичар, а заменик му је Шош Ишт-
ван, пољопривредник. – У наредном 
четворогодишњем периоду циљ нам 
је, да у сарадњи са општином асфал-
тирамо ходички пут, Школску и Про-
летерску улицу. Материјал за поправ-
ку крова на цркви је обезбеђен и то ће 
се окончати, а извидићемо могућност 
расписивања референдума за месни 
самодопринос, јер за лепши живот у 
селу морамо дати лични допринос – 
рекао је Нађ Емил. 

Врбица, најмања месна заједница 
у општини, имала је само једну 
пријављену листу, а избор пет чла-
нова Савета извршен је према броју 
добијених гласова са ове листе, која је 
бројала укупно 12 кандидата. Позиву 
за гласање одазвало се 157 од укупно 
223 житеља уписаних у бирачки спи-
сак, што је 70,40 %, или највећи од-
зив од свих месних заједница. Према 
броју добијених гласова то су: Чила 
Николић, Фехер Марија, Тири Тибор, 
Биро Катица и Сабо Габор. За пред-
седницу је изабрана Чила Николић, 
пољопривредни произвођач, а за-
меник јој је Биро Катица, такође 
пољопривредни произвођач. Ново 
руководство обећава да ће завршити 
адаптацију Омладинског дома, стара-
ти се о старачким домаћинствима, ка-
налима за одводњавање и обезбеди-
ти нова радна места за младе.    

Н. Колунџија

Folytatás az előző oldalról

A tanácsban 2 képviselője lesz 
Nerandžić Gabriella listájának, míg 
Aleksandar Bogdanovićnak egy. Az ala-
kuló ülésen elnökké választották az ok-
leveles szakpedagógust, Aleksandra 
Raičevićet, a csókai Szociális Munka-
ügyi Központ igazgatónőjét, míg helyet-
tese Nerandžić Gabriella földmérő tech-
nikus, Feketetó tanácsának eddigi elnök 
asszonya.

– Célunk a Helyi Közösség hatásköré-
be tartozó minden teendő fejlesztése és 
előmozdítása. Az elkövetkező időszak-
ban tanácsunk meg fogja hozni munka-
tervét, meghatározva a fontossági sor-
rendet az ez évi munkára vonatkozóan 
– hangsúlyozta Aleksandra Raičević. 

szanádon a 6 választási listán 43 jelölt 
szerepelt a Helyi Közösség Tanácsa tag-
jainak megválasztására. A választói név-
jegyzékbe bejegyzett 910 polgár közül 
435-en szavaztak, vagyis 47,80%. Öt lis-
ta szerzett képviselőt, de legtöbbet, hár-
mat, az eddigi elnök, Nebojša Vukčević 
listája kapta. Két-két helyet szerzett 
Zárád András és Jagodica Popović lis-
tája, míg egy-egy helyet Željko Nikočev 
és Radovan Savin. Újból elnökké válasz-
tották Nebojša Vukčević állategészség-
ügyi technikust, helyettese pedig Ružica 
Stojanović lett, aki építésztechnikus. Ők 
Jagodica Popović listáján szerepeltek.

– Mivel nincs helyi járulékunk, töreked-
ni fogunk, hogy a faluban az életfeltéte-
lek javításához szükséges eszközöket 
pályázatok útján és a községi költség-
vetésből szerezzük meg. Előtérbe fogjuk 
helyezni a falu szeméttelepének rende-
zését, csapadékelvezető kanálisok rend-
ben tartását, a járdák betonozását és a 
temető rendezését – mondta Nebojša 
Vukčević.

Hódegyházán a tanács 5 tagját vá-
lasztották meg, a három listán 15 jelölt 
pályázott. A szavazóhelyeken 411 sza-
vazó jelent meg a beírt 599 választóból, 
vagyis 68,61%. Az eddigi elnök, Nagy 
Emil listája három képviselőt szerzett, 
míg Szokol Csaba listája kettőt. Az új-ré-
gi elnök Nagy Emil műszerész, helyette-
se pedig Sós István földműves.

– Az elkövetkező négyéves időszak-
ban – együttműködve a községgel – cé-
lunk a hodicsi út és a Proletár utca asz-
faltozása meg az iskola karbantartása. 
A templomtető javításához szükséges 
anyag biztosított, és ezt be is fogjuk fe-
jezni, de meg fogjuk vizsgálni a helyi já-
rulék bevezetésére vonatkozó népsza-
vazás kiírásának lehetőségét, mert fa-
lunkban a jobb élet biztosításához sze-
mélyes hozzájárulásunkat is adnunk kell 
– mondta Nagy Emil.

A község legkisebb helyi közössége, 
egyházaskér csak egy bejelentett listával 
indult, a tanács 5 tagjának megválasztá-
sa a listán szereplő 12 jelöltre leadott sza-
vazatok száma alapján történt. A válasz-
tói névjegyzékbe bejegyzett 223 választó 
közül a szavazási felhívásnak 157-en tet-
tek eleget, ami 70,40%-ot tesz ki, vagyis 
a helyi közösségek közül a legtöbbet.

A kapott szavazatok száma szerint a ta-
nácsba bekerültek: Nikolić Csilla, Fehér 
Mária, Tűri Tibor, Bíró Katica és Szabó 
Gábor. Elnöknek Nikolić Csilla mezőgaz-
dasági termelőt választották, helyettese 
pedig Bíró Katica, szintén mezőgazda-
sági termelő. Az új vezetőség ígéri, hogy 
be fogják fejezni az ifjúsági otthon felújí-
tását, gondoskodni fognak az idős ház-
tartásokról, a vízelvezető kanálisokról, és 
új munkahelyeket fognak biztosítani a fi-
ataloknak.

N. Kolundžija
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A Helyi Közösségek 
Tanácsainak új tagjai

CSÓKA – Fáy Tibor, Bagdal Julijana, 
Kis Jovák Viktor, Dušan Jurišin, Vágó 
József, Morajkó József, Ábrahám 
László, Hudák Edit, Süli Zoltán, Cára 
József, Vujić Szerénke, Horváth 
Noémi, Tót Mihály, Maksim Novakov 
és Biljana Sinic.
PADÉ – Trenka László, Gyömbér 
Stana, Nagy Tibor, Véber György, 
Gulyás Tünde, Daniel Radanov, 
Juhász Péter, Pintér Csaba, Guba 
Károly, Mészáros Véber Hargita, 
Gubi Kálmán, Mészáros Róbert és 
Bogoljub Stevanov.
TISZASZENTMIKLÓS – Antonije 
Cicmil, Nagy Jolán, Dragan 
Maluckov, Poljak Rózsa, Milan 
Vučković, Dragutin Popov, Miodrag 
Grbin, Slavica Šturc, Josip Češljar, 
Šegan Melinda, Dušan Rikić, Gojko 
Ardala és Tót Ferenc.
FEKETETÓ – Aleksandar 
Bogdanović, Mészáros Kis Tibor, 
Bicskei Kornélia, Mészáros János, 
Nerandžić Gabriella, Radovan 
Stojkov, Aleksandra Raičević, 
Német Atilla és Dragana Đukić.
SZANÁD – Željko Nikočev, Jagodica 
Popović, Ružica Stojanović, 
Radovan Savin, Nebojša Vukčević, 
Ivana Popov, Petar Racić, Zórád 
András és Đorđe Knežević.
HÓDEGYHÁZA – Nagy Emil, Sós 
István, Bacsó Klaudia, Szokol 
Csaba és Boros Gábor.
EGYHÁZASKÉR – Nikolić Csilla, 
Fehér Mária, Tűri Tibor, Bíró Katica 
és Szabó Gábor.

Чила Николић
Nikolić Csilla

Нађ Емил
Nagy Emil

Небојша Вукчевић
Nebojša Vukčević

Александра Раичевић
Aleksandra Raičević
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Hatékonyabb 
együttműködés 

a községi önkormányzat 
és a helyi közösségek

között

Balázs Ferenc polgármester 
április 8-án közös összejövetelt 

tartott Csóka község helyi közös-
ségében az újonnan megválasztott 
tanácselnökökkel, akiket a március 
17-e után összehívott alakuló ülé-
seken választottak meg.  A hét he-
lyi közösség tanácsainak képvise-
letében megjelent elnökökhöz a 
községi elnök felszólalása után a 
községi tanács helyi közösségek-
kel megbízott tagja, Törtei János,  
a pénzügyi osztály vezetője, Joó 
Irén, valamint a gazdasági osztály 
vezetője, Sövényházi Éva is inté-
zett néhány szót, akik tájékoztat-
ták az elnököket az új törvényes 
előírásokról  pénzügyi és egyéb te-
rületeken. A helyi közösségek kép-
viselői  kiemelték a helyi közössé-
gek és a helyi önkormányzat közöt-
ti nagyobb együttműködés fontos-
ságát, minden,  a polgárok számá-
ra jelentős kérdés kapcsán, külö-
nösen amikor a kommunális rende-
zés kérdéséről van szó. A fotó az 
összejövetelen készült.

N. Kolundžija

Председник општине Чока, Балаж Ференц, 
је 8. априла одржао  први састанак са но-

воизабраним председницима савета месних 
заједница у општини Чока, који су изабрани на 
конститутивним седницама после избора од-
ржаних 17. марта 2013. године. Председници-
ма савета из седам месних заједница, поред 
председника општине, обратили су се члан 
Општинског већа задужен за месне заједнице 
Тертеи Јанош, шефица Одсека за финансије 
Јо Ирен  и Одсека за привреду Шевењхази 
Ева, који су их упознали са новим законским 
прописима о финансијама и у другим обла-
стима. Представници месних заједница ис-
такли су потребу за већом сарадњом између 
месних заједница и локалне самоуправе по 
свим питањима значајним за грађане, а по-
себно када је у питању комунално уређење. 
На слици састанак председника Савета МЗ 
општине Чока.

Н. Колунџија

Február 14-éről kevesen 
tudják, hogy ezen a na-

pon van Szent Trifun nap-
ja, a bor és a kocsmárosok 
(a keresztény ortodox vallás 
szerint) védőszentjének a 
napja. A csókai pincegazda-
ságban ezen a napon próba-
metszést végeztek, amely-
ből a szőlész-borász szak-
emberek következtetni pró-
bálnak az idén várható ter-
mésre. 

A csókai szőlőkben 
Veljko Bošnjak borász-
technológus (képünkön) 
végezte el a metszést, ame-
lyet a helybeli pópa áldása 
kísért, aki jó szőlőtermésért 
imádkozott.

– Sajnos tavaly ilyenkor a 
február 9-én és 10-én mért 
-27 fokos kemény fagyok 
megtizedelték a 90 hektá-
ros szőlőültetvényt. A sző-
lőtőkék fele kifagyott, majd 
a fagykárokat nyáron kö-
vette a rekkenő hőség, az 
aszálykár. Értékelhető ter-
méseredményeink nem is 
voltak. Átlagos évben 12-13 
tonna szőlő is terem hektá-
ronként, viszont tavaly alig 
öttonnás átlagtermést sike-
rült leszüretelni. Az év so-
rán elsősorban arra töre-

kedtünk, hogy megújítsuk, 
újratelepítsük a kifagyott 
tőkéket – mondta a szertar-
tásos próbametszés alkal-
mával a szakember. 

– A katasztrofálisan ala-
csony terméseredmények 
ellenére a tavalyi szőlőből 
készült bor kiváló minősé-
gű, hiszen az átlagosnál jó-
val több napsütést kapott a 
szőlő. Nagy volt a szőlő cu-
kortartalma és alacsony a 

savaké. A szőlőültetvények 
megújulását reméljük idén, 
a metszés is ebben az irány-
ban folyik már december 
óta, mivel kevés a munka-
erő.  A metszést számítása-
ink szerint március közepé-
re befejezzük. Az említett 
körülmények miatt, az új 
telepítéstől majd csak jövőre 
várhatunk elfogadható ter-
mést – foglalta össze mon-
dandóját Veljko Bošnjak a 
Szent Trifun napján meg-
tartott próbametszés alkal-
mával.

A csókai szőlőkben leg-
gyakoribb fajták a Merlot és 
Cabernet vörösborszőlők, a 
fehérborszőlők közül pedig 
a Chardonnay és az Ottonel 
muskotály. GJ

боља сарадња општине 
са месним заједницамаÍgéretes próbametszés a szőlőkben

Szent Trifun védelmezi a csókai szőlőültetvényeket is

Szent Trifun napja az egyik legjelentősebb ünnep a 
tengerparti Kotorban (Montenegró), amit már a IX. szá-
zadban is megtartottak. Szent Trifon a római korban 
mártírhalált halt( a III. században).  Szent Trifun vagy 
Trifon földi maradványait még 809-ben hozták Kotorba. 
A IX. században Andrija Saracenus, kotori nemes temp-
lomot építtetett a tiszteletére. Az 1979-es pusztító föld-
rengés után megtalálták a katedrális maradványait és re-
konstruálták. 

Jaвно Предузеће Дирекција за иградњу Општине Чока
Потиска 20 23320 Чока
Тел: 0230 / 72 - 757      Фах: 0230 / 71 – 175
Е маил: direkcijacoka@open.telekom.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ КУЋЕ
ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА
ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЧОКА
На основу Закључка општинског већа од 30.03.2011 године и Закључка 
са седнице управног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу од 
25.03.2013.године, Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине 
Чока оглашава позив за достављање понуда за куповину куће у општини 
Чока. Издвојена средства износе 270.000,00 динара.
Моле се заинетресовани грађани да своје понуде доставе на адресу:
ЈП-Дирекција за изградњу општине Чока, Потиска 20, 23320 Чока
најкасније до 07.05.2013.године са назнаком „Понуда за куповину куће 
из средстава Фонда за солидарно становање општине Чока“
Предност имају понуде са територије насеља Остојићево.

KÖZLEMÉNY - FELHÍVÁS
ÁRAJÁNLATOK ÁTADÁSÁRA HÁZ VÁSÁRLÁSÁRA SZOCIÁLIS 
CÉLRA  A CSÓKAI SZOLIDÁRIS LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 
ESZKÖZEIBŐL
A csókai községi tanács 2011.03.30-án meghozott határozata, valamint a 
csókai Szolidáris Lakásépítési Alap igazgatóbizotságának 2013.03.25-én 
meghozott határozata alapján, Csóka község Építkezési Igazgatósága – 
közvállalat felhívást intéz árajánlatok átadására ház vásárlására Csóka község 
területén. A kiválasztott eszközök összege 270.000,00 dinár.
Arra kérjük az érdekelt lakosokat, hogy árajánlataikat a következő címre adják 
át: Csóka község Építkezési Igazgatósága – közvállalat, Potiska 20, 23320 
Csóka, legkésőbb 2013.05.07-ig a következő megjegyzéssel: „Árajánlat ház 
vásárlására a csókai Szolidáris Lakásépítési Alap eszközeiből”.
Előnyt élveznek azok az árajánlatok, melyek Tiszaszentmiklósról érkeznek.

„Egy lépésre
a munkahelytől”

Hétfőn, 2013. február 
4-én a városháza kis-

termében bemutatásra ke-
rült az „Egy lépésre a mun-
kahelytől“ nevet viselő 
program, melyen részt vett 
Csóka község polgár-
mestere, Balázs Ferenc is. 
Ez a projekt a fiataloknak 
szeretne útmutatót nyújta-
ni a pályaválasztásban és a 
munkahely kiválasztásában. 
Célcsoportként a nyolcadi-
kos tanulók, a középiskolák 
végzősei és a munkanélküli-
ek vannak megjelölve.

Horváth Noémi

„Један корак до радног места“

У понедељак, 4. фебруара 2013. године у малој Сали 
општине Чока представљен је пројекат под нази-

вом „Један корак до радног места“. Манифестацији је 
присуствовао и председник општине, Балаж Ференц.  
Циљ пројекта је помоћ младима у одабиру позива. 
Као циљна група одабрани су ученици осмих разре-
да, матуранти средњих школа и незапослени.

Ennek a manapság egy-
re népszerűbb kérdés-

nek az eldöntéséhez kaptak 
támpontot mindazok, akik elláto-
gattak az Észak-vajdasági Ag-
ráregyesületek Szövetsége, 
és a Csókai „Reneszánsz” 
Mezőgazdasági Termelők 
Egyesülete által szervezett 
előadásra, a Móra Ferenc 
Magyar Művelődési Egyesü-
let székházába, február 22-én. 

Hogy valójában mik is 
azok a GMO-k, vagyis a ge-
netikailag módosított élőlé-
nyek, valamint hogy milyen 
előnyei illetve hátrányai is-
meretesek tudományos 
körökben, arról prof. dr. 
Berényi jános, az Újvidé-
ki Mezőgazdasági Kutatóin-
tézet tagja adott válaszokat. 
Az est folyamán az érdeklő-
dők tudománynépszerűsítő 
előadást hallhattak a GMO 
növények előállításáról, ter-
mesztéséről, felhasználásá-
ról, a vélt és valós egész-
ségvédelmi, környezetvédel-
mi, táplálékbiztonsági, etikai, 
gazdasági és egyéb hasz-
nokról és veszélyekről. 

Az est folytatásában a 
nemrég elfogadott új mező-
gazdasági törvénnyel kap-
csolatban Fremond Árpád, 
a VMSZ köztárasasági par-
lamenti képviselője kifejtet-
te, bár nem lehetnek vele 
maradéktalanul elégedettek, 
a korábbi állapotokhoz ké-
pest rendkívül fontos előre-
lépést jelent a törvény meg-
hozatala. Mint azt hangsú-
lyozta, biztos támogatáspo-
litikára, átlátható rendszer-
re van szükség,  hiszen a 

mezőgazdaságban kizáró-
lag stratégiákban lehet gon-
dolkodni, a bizonytalanság 
ugyanis gátolja azt, hogy a 
gazdák megfelelően tudja-
nak tervezni, illetve fejlesz-
teni. Külön kitért a mezőgaz-
dasági törvény által megha-
tározott újításokra, valamint 
azokra a momentumaira is, 
amelyek éppen a VMSZ in-
dítványaiként kerültek bele a 
törvénybe.

Kép és szöveg: 
Horváth Noémi

a gMo áldás vagy átok?

Dr. Berényi János professzor előadása a GMO-król
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После осам година стајања и не-
колико неуспешних покушаја 

покретања производње у Индустрији 
меса „Чока“, на помолу је коначно 
решење за овог бившег гиганта месне 
индустрије. Представници Инвести-
ционог фонда из Русије боравили су у 
Чоки 30. марта са намером да покре-
ну фабричка постројења из којих би, за 
почетак, сви производи били пласира-
ни на руском тржишту.

Директор „Голије импекс плус се-
гонд“ из Врбаса, који је власник већег 
дела фабрике (док преостали део ка-
питала ликвидиране Индустрије 
меса „Чока“ користи у закуп Бранко 
Милошевић) каже да је после првих 
контаката са представницима овог 
међународног конзорцијума почетком 
марта месеца стигло писмо о њиховим  
намерама. Представници руског инве-
стиционог фонда су 30. марта поново 
дошли  у Чоку . Том приликом је пот-
писан уговор о стратешком партнер-
ству. – Уговором је предвиђено да, као 
већински власници, у фабрику уло-
же 14 милиона евра који би се кори-
стили за откуп дуговања, инвестирање 
у опрему и механизацију и за обртна 
средства. У почетку би се произво-
диле само паштете у конзервама те-
жине 200 грама које би све одлази-
ле на руско тржиште – каже Бранко 
Милошевић. Он додаје да представни-
ци Конзорцијума траже да се фабри-
ци врати стари назив Индустрија меса 
„Чока“ и да сви производи буду под 
старим брендом „Чока“. – У питању 

је поуздан партнер који доласком у 
Чоку жели да покрене производњу 
у Индустрији меса. У њеном  кру-
гу би  изградили постројење за 
производњу биоелектричне енергије 
са коришћењем конфиската, снаге два 
мегавата, организовали би две хиљаде 

коопераната за обезбеђивање сирови-
на за производњу и за њихове потре-
бе, изградили силос и фабрику сточне 
хране – наставља Бранко Милошевић. 
Представници овог фонда, чије име 
према договору још увек не саопшта-
ва, обишли су фабрику и уверили се 
да су погони и опрема спремни за по-
четак производње конзерви и месних 
прерађевина, да је хладњача капаците-
та 5.000 тона у функцији, као и фар-
ме у оближњем Јазову и неколико ве-
ликих продајних објеката, који су у 
власништву фабрике. – Потписаним 

уговором Руси постају власници 
већинског дела фабрике, преузимају 
обавезу неисплаћених зарада. За 
почетак ће запослити 150 радни-
ка, који би започели са радом 15. 
маја ове године. У том циљу пози-
вамо, пре свега младе стручне рад-
нике да се пријаве на конкурс који 
ће бити расписан, а за покретање 
производње неопходни су и факул-
тетски образовани кадрови, техно-
лози, машински инжењери, еконо-
мисти и правници – изјавио је Бран-
ко Милошевић. Изградњом додат-
них постројења број радника би се 
повећавао, а сточарска производња 
из које би се обезбеђивале сировине, 
према њиховом плану, обухватила 
би 2.000 произвођача-коопераната. 
Преостаје да се уговор ратификује 
у Привредној комори и да се доста-
ви банкарска гаранција, како би уго-
вор био валидан и започела његова 
примена – са пуно оптимизма говори 
Милошевић.

Н. Колунџија 

A csókai húsgyárat a csőd-
eljárás után 2005-ben vá-

sárolta meg egy verbászi ma-
gáncég. Az eltelt nyolc év folya-
mán több ízben is – olykor lát-
ványos megnyitóünnepség kísé-
retében – beindították a terme-
lést, de egyik újrakezdés sem bi-
zonyult tartósnak. A húsüzem 
ma is áll, pedig a kezdéshez 
2006-ban a tartományi fejlesz-
tési alap is hozzájárult százmil-
lió dinárral. A szebb napokat lá-

tott gyár iránt egy orosz befek-
tetői csoport mutat érdeklődést. 
Képviselőik március 30-án jár-
tak Csókán, és kifejezték eltö-
kélt szándékukat, hogy jelen-
tős összegű befektetéssel újra-

indítják a termelést. A csókai 
gyár termékeit teljes egészében 
az orosz piacon szeretnék érté-
kesíteni.

A csókai húsüzem többsé-
gi tulajdonosa, a verbászi Golia 
Impex Plus igazgatója Branko 
Milošević az orosz befektetői 
alap szándékáról azt nyilatkoz-
ta, hogy az első kapcsolatfelvé-
tel után, március elején a befek-
tetői szándékról írásban is érte-
sítették a többségi tulajdonost. 
A kezdeti érdeklődést március 
végén már a stratégiai partner-
szerződés aláírása követte Csó-
kán. Az orosz befektetői alap-
nak állítólag határozott szándé-
ka többségi részesedést szerez-
ni a húsgyárban. A tervek sze-
rint 14 millió eurót ruháznak be 
a gyár adóságainak a törleszté-
sére, a felszerelés bővítésébe és 
a termelés beindításába. Kez-
detben kizárólag 200 grammos 
pástétomokat fognak gyárta-
ni Csókán, és a teljes termelést 
a nagy felvevő kapacitással ren-
delkező orosz piacon fogják ér-
tékesíteni.

Az igazgató elmondta még, 
hogy a befektetői csoport kife-
jezett óhaja, hogy megtartsa az 
egykor ismert Csóka termékne-
vet, és a csomagolás formája, a 

feliratozás módja is maradna a 
régi. Az új stratégiai partner a 
csókai húsüzem területén állító-
lag még bioelektromos energia 
előállítására szolgáló, két me-
gawatt kapacitású berendezése-

ket is felszerel majd. A termelés 
folyamatossá tétele érdekében 
mintegy kétezer termelővel, jó-
szágtenyésztővel és egyéb nyers-
anyag-beszállítóval veszik fel a 
kapcsolatot, és kötnek együtt-
működési szerződést. Silót és 
takarmánykeverőt is szeretné-
nek építeni, ami ugyancsak a 
nyersanyagellátás folyamatossá-
gát hivatott segíteni.

Branko Milošević egyelőre 
nem fedte fel az orosz befekte-
tők kilétét. Az orosz stratégiai 
partner képviselői személyesen 
keresték fel a csókai húsgyárat, 
és a helyszínen győződtek meg 
róla, hogy a gépek és berendezé-
sek alkalmasak a konzervgyár-
tás beindítására. Az 5000 tonna 
kapacitású hűtőház üzemképes,  
csakúgy, mint a hódegyházi jó-
szágfarm és több nagy áruérté-
kesítő objektum is.

A szerződés aláírásával az 
orosz befektetői alap többsé-
gi tulajdonossá válik. Átvállal-
ják a volt munkások elmaradt 
bérének a kifizetését, és kezdet-
ben mintegy 150 dolgozót al-
kalmaznak a termelés felfutta-
tására. A csókai húsgyárban a 
termelés beindításának a kezde-
tét, de nevezhetjük folytatásnak 

is, május közepére tervezik. 
Ahhoz azonban, hogy a kon-
zervgyártás elkezdődhessen, 
tapasztalt munkásokra, szak-
emberekre, technológusok-
ra és mérnökökre is szükség 
van. A munkaerő toborzásá-
ra, a munkahelyek betöltésre 
pályázatot írnak ki. 

Hátra van még az orosz 
befektetői alappal kötött szer-
ződés ratifikálása, hitelesíté-
se a gazdasági kamarában, és 
természetesen az ügylet le-
bonyolításához szükség lesz 
megfelelő bankgaranciákra is. 
Mindesetre Branko Milošević 
optimista a termelés közelgő 
beindításával kapcsolatban, 
de az is igaz, hogy nem elő-

ször tett már hasonló bizakodó 
kijelentést. Mindenesetre Csó-
kán nagy várakozás előzi meg a 
húsgyár beharangozott újrain-
dítását.

GJ

Orosz befektetői alap érdeklődik a húsgyár iránt
Májusra tervezik a konzervgyártó részleg újraindítást

Kezdetben 150 munkásra lesz szükség
A teljes termelést az orosz piacra szállítják

на помолу решење за некадашњег 
гиганта месне индустрије

Руси купују „Чоку“

„чока“ продата
за 123 милиона динара

Одласком Индустрије меса „Чока“ 
у стечај, без посла је остало преко 
800 радника. После два неуспешна 
покушаја да се нађе купац, продата 
је на трећој лицитацији јула месеца 
2005. године. Одлуком стечајног 
већа Трговинског суда у Зрењанину, 
целокупна имовина „Чоке“ 
продата је на јавној лицитацији 
за 123 милиона динара, иако је 
тада вредност фабрике износила 
264 милиона динара. Тренутно у 
фабрици нема производње.

Бранко Милошевић у конзерва одељењу „Чоке“
Branko Milošević a konzervgyártó részlegben

 Раднице „Чоке“ спремају паштете за Русе
Készül a pástétom a csókai gyárban (korábbi felvétel)

Csóka községben ezer hektár fölé nőtt a bel-
vízzel elárasztott területek nagysága. Egye-

sek már több ezer hektár elöntött mezőgazdasági, 
művelés alatt álló területről beszélnek, nem beszél-
ve a vízzel borított legelőkről. Minden laposban víz 
áll, legyen az magasabban fekvő terület, vagy ala-
csony, vízjárásos rét. Egyházaskér (Verbica) hatá-
rában, a hullámos terep miatt, szinte minden gaz-
dának a földjén kisebb nagyobb pocsolya alakult ki, 
megállt a víz, és az emberek nem kezdhették meg 
időben a tavaszi munkálatokat. A falu határában 
nagy területen állnak vizek, amelyeket nincs hová 
elvezetni, a telítődött talaj pedig nem tudja elnyel-
ni az átlagot háromszor meghaladó csapadékmeny-
nyiséget. Csóka község szorgalmas fokhagymater-
melői már februárban elduggatták a fokhagymát. 
A belvíz máris károkat okozott a  hagymaültetvé-
nyekben. A búzavetés szintén károsodott. A gaz-
dák ott, ahol tehetik, megpróbálják levezetni a föld-
jeiken tóvá szélesedő csapadékvizet. Felvételün-
kön Zenta és Csóka között az egyik búzaföldről a 
közeli csatornába vezetik le a búzatáblán álló vizet. 

GJ

У чоканској општини је величина поплављених 
површина од подземних вода већа од 

хиљаду хектара. Појединци говоре о више 
хиљада пољопривредног обрадивог земљишта, 
не говорећи о пашњацима прекривеним водом. 
Вода стоји у свакој долини, било да је земљиште 
на брегу,ниско или влажни рит. У атару Врбице 
земљиште је таласасто, тако да се на земљишту 
сваког газде налази веће или мање блато. Вода 
стоји и не могу се на време започети пролећни 
пољопривредни радови. У атару села вода се 
налази на великим површинама. Вода се не 
може никуда одвести, а натопљено тло не може 
да упије количину падавина, која ће ускоро пре-
машити просек. Вредни произвођачи белог лука 
из чоканске општине, већ су у фебруару посади-
ли бели лук. Подземне воде су већ нанеле осет-
ну штету парцелама на којима је посађен бели 
лук. Засејано жито је, такође, претрпело ште-
ту, а газде, тамо где могу, покушавају да одве-
ду са земљишта нагомилану кишницу. На нашој 
фотографији је житно поље између Сенте и 
Чоке, са којег се вода одводи у оближњи канал. 

Подземне воде чине велике штете Nagy károkat okoz a belvíz 
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Обала Златице, која је некада важила за озбиљнији речни ток 
за становнике Баната,који су одлични познаваоци околине, а 

при томе и сналажљиви. Обала је сада прилично запуштена, али  
скрива блага. На падини насипа један старији и један млађи муш-
карац вредно копају. Сагињући се ваде, кидају из лепљиве, црне 
ритске земље. Посао нису прекидали ни када смо им се прибли-
жили. Ашовом окопавају суво, типично, грмолико шибље. Шта 
траже? Искусне очи поред безброј сувих, разгранатих остатака 
корва непогрешиво одабирају вишегодишње 
осушено шибље, испод којих је у земљу 
снажно уривено корење. То је корен белог 
слеза, који садржи вредне, лековите састојке. 
Треба се намучити због њега, не предаје се 
лако ашову. Треба чак пола метра дубоко ко-
пати због њега, а добро је ако се ишчупа не-
колико комада, величине палца. Споља сив-
касти, изнутра бели коренови су разгранати. 
Сежу толико дубоко, па их је лакше ископа-
ти. Замолили смо за неколико речи старијег 
скупљача корења Балинт Артура из Јазова:

– Корен белог слеза је најбоље сакупљати 
у касну јесен иако нас у то доба често очекује ветровито, киш-
но, хладно време.Ми смо већ огуглали на хладноћу, имамо до-
бро централно грејање, дршку ашова. Треба чврсто да је држи-
мо, стежемо и кренемо на корен слеза и одмах није толико хлад-
но. Чак се и капут скида, а и капа се помера са чела. Како се при-
ближава зима раније се смркава, поподне је кратко. До сумра-
ка, по који пут успем да ископам из земље пола мањег најлон 
џака корења. Понекад се слез нашали са мном. Хтео бих да га ис-
чупам, али не попушта и онда одједном пукне и падам на леђа. 
Вађење корења није лака зарада, али зато нешто новца донесе у 
кућу. Удвоје са баком, пошто су ћерке напустиле кућу и живе свој 
живот, имамо времена да очистимо, огребемо корење. Корен бе-
лог слеза сушимо исечено на мале коцкице и тек након тога поку-
шавамо да га продамо неком купцу лековитог биља. У децембру 
су за килограм осушеног корена белог слеза плаћали 600 динара. 
Колико кутија или кесица слеза пакују од те количине за потребе 
апотека не знам, али је сигурно да га отпремају по вишеструкој 
цени. Понекад и ми скувамо чај од корена слеза, који је добар за 

желудац, а препоручује се и за кашаљ – 
рекао је скупљач слеза. 

Корен који се скупља у касну јесен, 
одстрањује воду из организма, има бла-
го дејство на кожу и зацељује ране. Про-
кувани сок слеза се користи за пробав-
не проблеме и проблеме са кожом, али 
углавном за болести упале усне дупље, 
гастритис, чир на желуцу, упалу цре-
ва и хроничну упалу дебелог црева. 
Повећава лактацију и смирује бронхије. 

Слика и текст: Гергељ Јожеф

A  látszólag elvadult, valamikor komoly vízfolyásnak szá-
mító, Aranka mente kincseket rejt a kiváló helyismeret-

tel és találékonysággal megáldott bánáti őslakosság számá-
ra. A töltésoldalban egy idősebb és egy fiatalabb férfi ás se-
rényen, le-lehajolnak, valamit kiemelnek, kitépnek a szurkos, 
ragadós feketeföldből. Közelükbe érve sem hagyják abba a 
munkát. A száraz, jellegzetesen bokorszerű, fás vesszőcso-
mókat ássák ki. Mit keresnek?

A tapasztalt szem a sokféle-fajta száraz kóró, ágas 
bogas gyomnövénymaradvány között is tévedhetet-
lenül választja ki az évelő fehérmályva föld feletti 
elszáradt vesszeit, melyek alatt a szilajul kapaszkodó 
gyökerek fúródnak a talajba. Ez az értékes, gyógy-
hatású anyagokat is tartalmazó mályvagyökér. Meg 
kell érte küzdeni, nehezen adja meg magát az ásó-
nak, néha fél méter mélyre is le kell érte ásni, és jó, 
ha ilyenkor néhány hüvelyknyi hosszúságú darabot 
ki lehet emelni. A kívül szürkés, belül fehér gyöke-
rek néha elágazóak, amelyek nem nyúlnak nagyon 
mélyre, azokat könnyebb kiásni.

Az idősebbik gyökérszedőt, a hódegyházi Bálint 
artúrt sikerül szóra bírni: 

– Késő ősszel legjobb szedni a mályva gyökerét, bár ek-
kor már gyakran szeles, esős, hideg idő fogad bennünket. De 
mi rá sem hederítünk a hidegre, van jó központi fűtésünk, az 
ásónyél. Azt kell jó erősen megfogni, szorítani és neki men-
ni a mályva tövének. Mindjárt nincs olyan hideg, még a kabát 
is lekívánkozik, meg a sapkát is feljebb kell tolni a homlokon.

A tél közeledtével hamar esteledik, rövid a délután. Sö-
tétedésig egy-egy alkalommal kisebb nejlonzsáknyi gyöke-
ret tudok kiásni a földből. Néha megtréfál a mályva, húznám 
ki, de nem enged, egyszer csak elszakad, és már esek is ha-
nyatt. Nem könnyű kenyérkereset a gyökérszedés, de egy ke-
vés pénzt azért hoz a konyhára. Otthon, ketten a mamával – a 
lányok már kirepültek a családi fészekből, a saját életüket élik 
– ráérünk tisztogatni, megpucolni a gyökereket. Kis kockák-
ra vágva szárítjuk a mályvagyökeret, majd csak azután lehet 
próbálkozni az eladásával valamelyik gyógynövény-felvásár-
lónál. Decemberben egy kiló szárított fehérmályva-gyökérért 
600 dinárt fizettek. Hogy azután ebből hány doboz vagy zacs-
kó mályvát csomagolnak a patikák számára, nem tudom, de 
biztos, hogy többszörös áron adják tovább. Mi is fogyasztjuk 
olykor a mályvagyökérből főzött teát, jót tesz a gyomornak 
meg a köhögésre is javallott – mondta a mályvaszedő.

A késő ősszel gyűjtött gyökér vízhajtó, bőrnyugtató és 
sebgyógyító hatású. Főzetét emésztési és bőrproblémák-
ra használják, főként a száj gyulladásai, gyomorhurut, gyo-
morfekély, bélgyulladás és a vastagbél krónikus gyulladá-
sos betegsége kezelésére. Növeli a tejelválasztást és nyug-
tatja a hörgőket.

Kép és szöveg: Gergely József

артур, човек који вади слез artúr, a mályvaszedő

Hódegyházán a 
templom mögöt-

ti akácfán évek óta költ 
egy gólya. A pár külön-
külön ugyan, de már 
március elején, rendsze-
rint nőnapra meg szo-
kott érkezni. Az idei 
zord tavasz azonban 
igencsak megtréfálta 
gólyáinkat. Még márci-
us utolsó hetében is hó 
borította a tájat. A nap-
tár szerint már tavasz 
volt, de a behavazott gó-
lyafészek inkább a janu-
árt idézte fel bennünk és 
a hóban gubbasztó fázós 
gólyapárban. Szerencsé-
re gólyáink a falut kö-
rülvevő halastón talál-
tak élelmet, és át tud-
ták vészelni a hosszúra 
nyúlt tél végi időjárást.

GJ

У Јазову, на багрему 
иза цркве, већ го-

динама се налази  гнез-
до рода. Овај пар рода, 
иако посебно,  редов-
но стиже почетком 
марта за Дан жена. 
Овогодишње сурово 
пролеће се добро на-
шалило са њима. Снег 
је покривао предео и 
током задње недеље 
марта. По календару је 
већ било пролеће, али 
је завејано гнездо роде, 
како нама тако и овом  
покуњаном и озеблом 
пару рода, стварало 
утисак да смо у јануару. 
На срећу,  наше роде 
су на рибњаку, које 
окружује село, прона-
шле храну и тако успе-
ле да преброде ове  не-
очекиване временске 
прилике и у недоглед 
продужену  зиму.       ГЈ

  ЗавеЈане роде  –  BEhavazott gólyák

Савремено изношење 
отпада у чоки

Јавно Комунално Предузеће Чока
се поновило возилом за изношење отпада, 

чија је вредност 9,7 милиона динара

Ново савремено теретно возило за изношење 
отпада је ових дана стигло у двориште 

Јавног Комуналног Предузећа. Крајње време је 
било за обнављање, јер је старо возило којим 
се одвозио отпад било похабано, истошено и 
често се кварило, а поправке су биле скупе. У 
протеклим годинама водећи људи града нису 
имали слуха за оне озбиљне проблеме, којима 
се суочавало јавно предузеће основано од стра-
не општине. Све до данас, када се захваљујући 
предеднику општине Балаж Ференцу, воз-
ни парк јавног предузећа није 
проширио једним квалитетним 
за те циљеве одговарајућим 
возилом за изношење отпада. 
„На овакав начин грађанима у 
будуће можемо да пружамо не-
сметане услуге, па чак и у за-
висности од наших могућности, 
проширимо услуге на неке 
од околних насеља“ – нагла-
сила је директорица јавног 
предузећа Оноди Ибојка.

Ова инвестиција је за при-
мер и није једина која следи. 
Већ одавно је било време за 
модернизацију застарелог возног парка, али се 
дуго није посвећивала довољна пажња на Јавно 
Комунално Предузеће, ако узмемо у обзир и ту 
чињеницу, да наплата комуналних услуга није 
лак задатак, с обзиром на тешке економске 
услове. „За нас је важно то, да грађани од нас 
добију такав квалитет услуга, који им припада“ 
– нагласио је председник и предао је кључеве 
новог возила за изношење отпада директорици 
Јавног Комуналног Предузећа. 

 Хорват Ноеми

korszerű 
hulladékszállítás csókán

9,7 millió dinár értékű hulladékszállító 
tehergépjárművel bővült 

a Csóka Kommunális Közvállalat gépparkja

A napokban érkezett az új, korszerű hulladék-
szállító tehergépjármű  a Kommunális Közvál-

lalat udvarába. Nagy szükség volt már az újításra, 
hiszen a régi hulladékkihordó amellett, hogy el-
avult, nagyon költséges volt a fenntartása, gyak-
ran meghibásodott. Az elmúlt évek alatt  a városi 
vezetés nem vett tudomást  azokról a komoly ne-
hézségekről, amelyekkel a község által alapított 
közvállalat küzdött. Egészen mostanáig, amikor 
is köszönve a polgármesternek, Balázs Ferenc-
nek, egy korszerű céljárművel gazdagodott a köz-

vállalat gépparkja.
– Így a jövőben biztosít-
hatjuk a polgárok számára 
a zavartalan szolgáltatást, 
sőt lehetőségeinkhez mér-
ten néhány környező tele-
pülésre is kiterjeszthetjük 
azt – mondta a közvállalat 
igazgatója, Ónodi Ibolyka.

Ez a beruházás példa-
értékű, és nem az egyet-
len, amire sor fog kerülni.  
Régóta időszerű volt már 
az elavult géppark kor-
szerűsítése, hiszen soká-

ig nem volt megfelelő figyelem fordítva a Kom-
munális Közvállalatra, figyelembe véve azt a 
tényt, hogy a kommunális illetékek megfizetteté-
se sem könnyű feladat a jelenlegi gazdasági kö-
rülmények között. „Számunkra fontos az, hogy 
a polgárok, az őket megillető  minőségi szolgál-
tatásban  részesüljеnek” – hangsúlyozta a pol-
gármester, majd átadta az új hulladékszállító te-
hergépjármű kulcsait a Kommunális Közvállalat 
igazgatójának. 

Horváth Noémi

Балаж Ференц и Оноди Ибојка
Balázs Ferenc és Ónódi Ibolyka

Рад полиције на завидном нивоу

A 2013-as év kezdetétől – az elmúlt évhez viszonyítva – Csóka község területén 
a bűnözés növekedését jegyzik. Azonban a közlekedési balesetek száma, 

valamint a közrend és biztonság megzavarása jelentősen csökkent. Január 
elejétől március végéig 49 bűncselekményt jegyeztek fel, míg az elmúlt év 
ugyanezen időszakában 35-öt vettek nyilvántartásba. Mind nagyobb a vagyoni 
jellegű bűncselekmények száma: apró lopások, lopások és súlyos lopások. Az 
említett 49 bűncselekmény közül kettő a gazdasági bűnözés és kettő az ökológiai 
bűnözés sorába tartozik, míg a fennmaradt 45 bűncselekmény az általános 
bűnözéshez sorolható, melyek közül 17-nél az elkövetők ismertek, 28 ismeretlen, 
míg 4 bűncselekménynél az elkövetőket tetten érték.

Márciusban egy gyilkosságot is feljegyeztek, melynek során T.M. (1927) 
megölte feleségét T.S.-t (1930). Az elkövető T.M. nincs előzetes letartóztatásban, 
hanem  pszichiátriai gyógykezelésre küldték.

A közrend és biztonság ellen elkövetett tetteknél 3 szabálysértést jegyeztek 
fel, ami kevesebb, mint az előző évben, amikor is ugyanabban az időszakban 
13 szabálysértést regisztráltak. Egyik szabálysértést sem vendéglátóipari 
létesítményben vagy nyilvános rendezvényen követték el. Az év eleje óta 26 
nyilvános rendezvényt szerveztek, de egyiken sem jegyeztek fel egyetlen 
incidenst, de szabálysértést sem.

Eddig feljegyzésre került öt közlekedési baleset, ami hárommal kevesebb, 
mint a 2012-es évben. Egyik baleset súlyos testi sérülésekkel történt, míg a többi 
könnyű testi sérülésekkel, haláleset nem volt.

2013 folyamán tervezik videokamera felszerelését, melyről a polgárokat 
időben  fogják értesíteni. Csóka minden bejáratánál jelzéseket állítanak fel, hogy 
a település video-felügyelet alatt áll, és a járművezetők figyeljenek oda haladási 
sebességükre.

„A statisztika kimutatja, hogy a közlekedési balesetek és a szabálysértések 
száma jelentősen csökkent azokban a falvakban, ahol video-felügyeletet állítottak 
fel” – mondja Željko Popović, a csókai rendőrkapitányság parancsnoka. D.K. 

Од почетка 2013. године бележи се пораст криминалитета у односу на 
прошлу годину на територији Општине Чока, али се број саобраћајних 

незгода и ремећења јавног реда и мира знатно смањио. Тако је од почетка 
јануара па до краја марта месеца забележено 49 кривичних дела док је про-
шле године за овај исти период забележено 35. Све је већи број кривичних 
дела имовинског карактера, ситно дело крађе, крађе, тешке крађе. Од по-
менутих 49 кривичних дела два спадају у привредни криминалитет, а два у 
еколошки. Остатак ( 45) кривичних дела припада општем криминалитету од 
којих су за 17 кривичних дела починиоци познати, за 28 су непознати, а за че-
тири кривична дела су починиоци ухваћени на делу. 

У марту је забележено и једно убиство где је Т.М.(1927) одузео живот 
својој супрузи Т.С.(1930). Починиоц Т.М. се не налази у притвору већ је по-
слат на психијатријско лечење.

Када је реч о јавном реду и миру, регистровано је 3 прекршаја што је мање 
у односу на прошлу годину када је за исти период било регистровано 13 
прекршаја. Ниједан од прекршаја није извршен у угоститељским објектима 
нити на неким јавним скуповима. Од почетка године организована су 26 
јавна скупа и при том ниједан инцидент нити прекршај није забележен. Забе-
лежено је пет саобраћајних незгода до сада, што је за три мање у поређењу 
са 2012. годином. Једна од незгода је завршена са тежим телесним повре-
дама док су остале са лакшим, а смртних исхода није било.

У току 2013.године планирано је постављање видео камера о чему ће 
грађани бити благовремено обавештени. На улазима у Чоку, са свих стра-
на, биће постављени знаци да је насеље под видео надзором како би 
возачи обратили пажњу на брзину кретања. „Статистика показује да је 
број саобраћајних незгода и прекршаја знатно смањен у насељима са 
постављеним видео надзором“, речи су Жељка Поповића, командира 
Полицијске управе у Чоки.                                                                                Д.К.

Hatékony a rendőrség munkája
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Чоканин Беседич Јанош се десет година 
бави производњом млека. Спада међу оне 

срећнике на које није директно утицала зараза 
афлатоxином, јер своја музна грла храни 
силажом и готовим производима. 

– Током 2004. године сам почео сарадњу 
са сомборском млекаром, 2005.године сам уз 
асистенцију млекаре купио десет холандских 
јуница, чију сам цену са годином одложеног 
плаћања, током четири године отплаћивао 
у ратама од цене млека. Тада смо на сличан 
начин нас 114 увезли јунице, али је ,осим мене, 
још само једна особа отплатила животиње. 
Уместо Сомбора, они су млеко отпремали 
другим произвођачима и након свега нису 
имали последица. Директор млекаре ме је 
похвалио што сам у редовном року и уредно 
отплатио цену телади. Тражио сам од њих 
субвенције за унапређење и на крају смо се 
договорили око нове куповине телади. На 
једној фарми у Бачком Градишту одабрао 
сам осам јуница и дао петсто евра капаре. 
Остало ће покрити млекара, а ја ћу млекари 
отплаћивати преко млека. Од свега тога, 
нажалост, није било ништа. Новац сам изгубио, 
а млекара је прекршила обећање. Касније ме 
је контактирао директор “Новосадске млекаре“, 
те сам прешао код њих. Нисам имао никаквих 
проблема са њима, али  је прошле године „Но-
восадска млекара“ затворена. Упутили су ме 
„Суботичкој млекари“. Директор млекаре је до-
шао код мене на увиђај и критички изнео своје 
мишљење. Замерио је што су подне плочице 
зелене, а не беле. Дао сам му до знања да, ако 
жели сарадњу, мора ходати по земљи. Мле-
ко могу предати и другим млекарама. Успели 
смо да се усагласимо и од августа сарађујем са 
њима. Задовољни су, јер нису имали пробле-
ма са квалитетом, пошто се код нас посвећује 
максимална пажња хигијени, дезинфекцији 
уређаја, као што су базен за млеко, музилица. 
Све то вршимо по прописима и постепено па-
зимо на све. Млеко плаћају у екстра квалите-
ту. За литар добијамо 40 динара. Инспекција 
Министарства пољопривреде из Зрењанина 
месечно два пута носи узорке млека и ако оно 
одговара захтевима, млекара по литру плаћа 
још плус два динара, а на све то долази још и 
премија за млеко.

Тренутно имам 15 крава музара Холштaјн 
фризијске расе и ако би капацитет шта-
ле дозвољавао, имао бих два пута више. Од 
мноштва телади остављам четири, а бикове 
продајем. Постепено покушавам да повећам 
број грла, како бих временом достигао 400-500 
литара млека на дан. Краве храним силажом, 
коју сам припремам, што искључује могућност 
да се путем гљивица и гљивичне плесни мле-
ко зарази афлатоxином. Када је избила афе-
ра са трованим млеком, моја супруга ноћима 
није спавала. Смирила се тек када су нам 
стигле лабораторијске анализе, које су до-
казивале да у млеку које  производимо нема 
афлатоxина. Од септембра употребљавамо 
Миназерт, а ако га нема, онда Зеолит. Купујемо 
готову храну, којој ми додајемо силажу. Због 
прошлогодишње суше смо радили ужурбано, 
тако да сам силирао 75 приколица кукуруза, 
што значи отприлике 15 вагона сточне хране. 
У котарку није доспео ниједан једини клип куку-
руза. Силажа је била најквалитетнија када сам 
са кукурузом заједно силирао и медни сирак. 
Комбинација ова два усева даје фантастичну 
мешавину коју су краве просто гутале. 

Цела афера око афлатоxина погађа 
произвођаче млека и даје добар разлог да се 
мали произвођачи елиминишу. У свему ово-
ме има и поитичког и привредног утицаја. Ова 
година ће бити година одлуке за произвођаче 
млека. Они који озбиљно желе да се баве 
производњом млека, нека повећају количи-
ну млека произведену по дану на 150 лита-
ра или чак и више од тога. За то ће од мле-
каре добити расхладни базен за млеко и рок 
од три до четири месеца да изгради по пропи-
сима одговарајуће просторије за складиштење 

и предају млека. Ако неко не буде спреман 
на ове услове, може се догодити да са тим 
произвођачем неће сарађивати нити од њега 
откупљивати млеко, јер га не складишти према 
прописаним околностима. 

Догодило се ово и у суседној Мађарској, 
када су се морали прилагодити прописима 
које налаже Европска унија. Тада је гро малих 

произвођача одустало, јер им се једноставно 
није исплатило бављење производњом мле-
ка. Суочавали су се са проблемима и на крају 
су одустајали. У Банату, поготово у малим 
насељима (као на пример у Јазову) деведе-
сет посто мештана живи од производње мле-
ка, а откуп врши 4 – 5 различитих млекара. Има 
неколико већих газ-
динстава, озбиљних 
произвођача мле-
ка, али је већина ма-
лих, са по 2-3 или 5-6 
крава, тако да се од 
њих не може очеки-
вати да раде по стан-
дардима ЕУ. Ако се 
овим послом неко 
бави на мало, тада 
то не функционише. 
Финансијски не могу 
себи дозволити да улажу у нове објекте, у ме-
ста за откуп или нова музна грла. Шта ће бити са 
овим људима? Министарство пољопривреде 
би већ сада требало да размишља о том про-
блему и да подстиче, субвенционише мале 
произвођаче. Нека се удруже, ако сами не 
могу да удовоље захтевима којих је све више.
Двоје ,троје удружених можда имају шансу за 
опстанак, у супротном, чека их тужан епилог 
догађаја са млеком, који у протеклом периоду, 
као и ових дана, све више личи на скандал и 
све је мутнији – резимирао је своја мишљења 
Беседич Јанош, произвођач млека из Чоке. 

Гергељ Јожеф

A csókai Beszedics János tíz éve foglalkozik 
tejtermeléssel. Ő azon szerencsések közé tar-

tozik, akit közvetlenül nem érintett a tej aflatoxin 
szennyezése, mivel a fejősteheneit silótakarmány-
nyal és kész tápokkal eteti. 

– Annak idején, 2004-ben a zombori tejgyárral 
kezdtem el dolgozni. A gyár közvetítésével 2005-
ben tíz holland üszőt vásároltam, amelyek árát 
-egy év türelmi idő után- négy év alatt részletek-
ben törlesztettem a tej árából. Akkor ugyanilyen 
módon összesen 114-en hoztunk be üszőket, kö-
zülük -rajtam kívül- csak még egy személy fizet-
te ki az állatokat. Zombor helyett más feldolgozó-
nak szállították le a tejet, de végül is semmi bán-
tódásuk nem történt. A tejgyár igazgatója megdi-
csért, hogy rendesen letörlesztettem a borjak árát. 
Fejlesztésre kértem tőlük támogatást, végül újabb 
borjúvásárlásban egyeztünk meg. Bácsföldváron 
az egyik farmon nyolc jószágot kiválasztottam, 
ötszáz euró foglalót adtam, hogy majd a többit a 
gyár fedezi, én meg a gyárnak tejjel törlesztek. Az 
egészből azután nem lett semmi, a pénzem elve-
szett, a gyár megszegte ígéretét. Később felkere-
sett az újvidéki tejgyár igazgatója, át is mentem 
hozzájuk, nem is volt nagyobb gondom velük, de 
tavaly, mint ismeretes, bezárták az újvidéki tejgyá-
rat. Szabadkai gyárhoz irányítottak, a gyár igazga-
tója terepszemlét tartott nálam, nagyon fennhéjáz-
va beszélt, azt is kifogásolta, hogy zöld színűek a 
padlólapok nem fehérek. Tudtára adtam, hogy ha 

együttműködést szeretne, ak-
kor le kell szállnia a magas ló-
ról. Másnak is átadhatom a te-
jet. Végül is sikerült megálla-
podni, augusztus óta velük dol-
gozom. Meg vannak elégedve, 
sosem volt gond a minőséggel, 
maximálisan ügyelünk a higiéni-
ára, előírásosan fertőtlenítjük a 
berendezéseket, a hűtőedény-
től a fejőgépig mindenre foko-
zottan odafigyelünk.

A tejet extra minőségben fize-
tik, 40 dinárt kapunk literenként. A mezőgazdasá-
gi minisztérium nagybecskereki ellenőrei havon-
ta kétszer visznek tejmintát, ha megfelel a minő-
ségi követelményeknek, a tejgyár még literenként 
plusz két dinárt fizet, erre  jön még a tejprémium. 

Jelenleg 15 Holstein fríz fejőstehenem van, de 
az istálló kapacitása megengedne kétszer ennyit. 
A szaporulatból meghagyok négy borjút, a bikákat 
pedig majd eladom. Fokozatosan növelni próbá-
lom az állományt, amivel idővel el tudnám érni a 
400-500 liter tejet naponta.

A teheneket saját előállítású silóval etetem, 
ami kizárja annak a lehetőségét, hogy gombával 
és a penészgombák által termelt aflatoxikokkal 

fertőződjön a tej. Amikor kitört a mérgezett-tejbot-
rány, a feleségem napokig nem tudott aludni, csak 
akkor nyugodott meg, amikor megjött a laboratóri-
umi elemzés eredménye, hogy az általunk termelt 
tejben nincs aflatoxin.        Szeptember óta hasz-
náljuk a Minazert, vagy, ha nincs, akkor a Zeolitot. 
Kész takarmányt vásárolunk, amihez mi adjuk 
hozzá a silót. Szárazság volt tavaly, igyekezni kel-
lett a munkával, lesilóztam 75 pótkocsi kukoricát, 
ami hozzávetőleg 15 vagon takarmányt jelent. A 
góréba nem került egyetlen egy cső kukorica sem. 
Akkor volt a legjobb a silótakarmány, amikor a ku-
koricával a mézcirkot is lesilóztam. A kettő együtt 
fantasztikus jó elegyet alkot, a tehenek csak úgy 
falták. 

Az egész aflatoxin botrány érzékenyen érinti a 
tejtermelőket, jó okot, ürügyet szolgáltattak arra, 
hogy a kistermelőket eliminálják. Politikai és gaz-
dasági vetülete is van a dolognak. Az idei év víz-
választó lesz, döntő év lesz a tejtermelők számá-
ra. Azok, akik komolyan szándékoznak tejterme-
léssel foglalkozni, szaporítsák fel annyira a napi 
tejmennyiséget, hogy elérjék vagy meg is halad-
ják a napi 150 litert. Ehhez kap a gyártól egy tej-
hűtő berendezést és három-négy hónap határidőt, 
hogy az elírásoknak megfelelő tejtároló, átadó he-
lyiséget kialakítsa. Ha valaki erre nem lesz képes, 
megtörténhet, hogy hamarosan szóba sem állnak 
vele, nem veszik át tőle a tejet, mert nem megfele-
lő körülmények között tárolja stb. 

A szomszédos Magyarországon is ugyanez 
bekövetkezett, amikor igazodni kellett az Európai 
Unió előírásaihoz. A kistermelők sorra feladták a 
harcot, egyszerűen nem fizetődött ki nekik tejter-
meléssel foglalkozni. Állandó problémákba ütköz-
tek és végül feladták. Bánátban, főleg a kisebb fal-
vakban, például községünkben Hódegyházán, a 
falu kilencven százaléka tejtermelésből él, 4-5 fel-
vásárló viszi tőlük a tejet. Akad néhány nagyobb 
gazda, komolyabb tejtermelő, de a többség kis-
gazda, 2-3 vagy 5-6 tehenet tart. Tőlük nem le-
het elvárni, hogy uniós szabványok szerint dolgoz-
zanak. Kicsiben viszont ez a dolog nem működik, 
anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy 
beruházzanak új épületbe, átvevőhelybe vagy új 
fejőstehenekbe.  Mi lesz ezekkel az emberekkel? 
A mezőgazdasági minisztériumnak már most kel-
lene gondolni erre a problémára és serkenteni, tá-
mogatni kellene a kistermelőket, fogjanak össze, 
ha már egyedül nem tudnak megfelelni a növek-
vő követelményeknek, ketten-hárman társulva ta-
lán a felszínen tudnának maradni. Ellenkező eset-
ben számukra szomorú epilógusa lehet a tejtör-
ténetnek, ami mostanában inkább botrányszagú 
és egyre zavarosabb – foglalta össze véleményét 
Beszedics János csókai tejtermelő.

Gergely József

Сваког дана се узима узорак из млека
Mindennap mintát vesznek az átvett tejből

Произвођачи „платили цех“ због афлатоxина
Беседич Јанош, произвођач млека из Чоке,

пази на квалитет млека,
не користи у исхрани стоке заражен кукуруз

a tejtermelők „itták meg” az aflatoxin levét
Beszedics János csókai tejtermelő ügyel a tej minőségére,

nem takarmányoz fertőzött kukoricával

Краве код Беседич Јаноша добијају квалитетну силажу
Beszedics János tehenei jó minőségű silót kapnak

Ezt a tényt mi sem 
bizonyítja jobban, mint 

az, hogy Balázs Ferenc, 
Csóka község polgármestere 
már az év legelején, 2013. 
január 11-én közvitára hívta 
a kis- és középvállalkozókat. 
A találkozó témája a gazdaság 
fellendítésére  összeállított  
programtervezet bemutatása 
volt, melyet a Tartományi 
Gazdasági Titkárság titkár-
helyettese, ifj. juhász Bálint 
prezentált. 
  A tervezet  tartalmazta 
a helyzet elemzését, a 
stratégiai fejlesztésekre 
való utalásokat, valamint azokat a programpontokat, amelyek nélkülözhetetlenek 
a gazdaság fejlesztéséhez a Vajdaságban. A programpontok között szerepel a 
foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, az innovativ módszerek bevezetése. Külön pontban 
szerepel mindezek mellett a zöld munkahelyek teremtése, valamint a  mennyiség 
mellett a minőség biztosítása a termelésben. A stratégiai tervnek szerves részei a 
falvak, vagyis a faluturizmus, illetve az „Élj falun, dolgozz a városban” elnevezésű 
projekt. A kis- és középvállalkozók segítésére kedvezményes hitelek biztosítását és az 
adójárulékok csökkentését látja elő a program. Folytatódnak a kézműipar fejlesztését, 
a külföldi beruházók idevonzását, új munkahelyek és új cégek alapítását ösztönző 
projektek, valamint a közmunkaprogram is.

Kiemelten fontos a jó párbeszéd

Találkozó a vállalkozókkal

Kép és szöveg: Horváth Noémi

Felidézték a hagyományos disznótori hangulatot 
január 26-án az egyházaskéri vadászházban. 

Összegyűlt a falu apraja-nagyja, hogy részese legyen 
a disznótori sokadalomnak, melyet Pásztor István, 
a Tartományi Képviselőház elnöke nyitott meg. A 
programban szerepelt még kerekasztal-beszélgetés, 
mezőgazdasági előadás a termelőknek, melyet Fremond 
Árpád, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője 
tartott a legidőszerűbb mezőgazdasági történésekről, 
az éppen esedékes köztársasági támogatásokról, és 
egyúttal válaszolt a gazdák kérdéseire is.               H.N.

hagyományos disznótor 
Egyházaskéren
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Rendezvényekkel is 
várja a közönséget 

az olvasóbarát 
városi könyvtár

A nemrégiben felújított városi 
könyvtár nem csupán otthonosab-
bá és igazán olvasóbaráttá vált, ha-
nem nyitottá is a különféle prog-
ramoknak köszönhetően, melyek 
heti rendszerességgel várják az ér-
deklődőket, kicsiket és nagyokat 
egyaránt. 

Az év első hónapjában szakmai 
előadásnak adott otthont, melynek 
témája a Könyvtári szolgáltatás a 
fogyatékkal élők és a gyengénlátók 
számára.  Az előadó mgr. Dragana 
Milunović, a belgrádi Népkönyvtár 
szakmunkatársa volt. Az előadáson 
a Tisza menti könyvtárosok lettek 
megszólítva, illetve az ezen a terü-
leten munkálkodó civil szervezetek 
munkatársai. Az előadást követte 
az Észak-Bánáti Könyvtárosok Tár-
saságának ülése. H.N.

Március 6-án, a Művelődési Ház 
színpadán bemutatkozott a csó-
kai színházkedvelőknek a viszony-
lag újonnan alakult Magyar Kani-
zsai Udvari Kamaraszínház társu-
lata, a Halottak napjától virágvasár-
napig című előadással. Hogyan le-
het az országtól idegen uralom, ha 
úgy tetszik, elnyomás alatt magyar-
nak maradni? 

Felejthetetlen élményt nyújtot-
tak: Kálló Béla, Csernik Árpád, 
Mészáros Árpád és a nálunk debü-
táló Szemerédi Bernadett. A múlt 
század elején játszódó történetet 
Andrási Attila állította nagy sikerrel 
színpadra. A bemutatott kamara-
darab ritkán látott nagy sikert váltott 
ki a színültig megtelt nézőtéren.

каМерна ПоЗориШна ПредсТава 
6. марта у позоришној сали Дома културе прика-
зана је позоришна представа „Halottak napjától 
virágvasárnapig” у извођењу Камерне сцене из 
Кањиже. Приказана драма је одушевио чоканску 
публику.

A Magyar kanizsai Udvari kamaraszínház 
vendégjátéka Csókán

Тог кишног поподнева упутила сам се 
у Чоканску библиотеку и , пркосећи вре-
мену и општем сивилу, присуствова-
ла промоцији књиге „Звезде и острва“ 
Милоша Латиновића која се одржала у 
сарадњи са Народном библиотеком „Јован 
Поповић“ из Кикинде. О књизи су говори-
ли аутор и Дуња Трифуновић, књижевни 
критичар.

Наиме, Милош Латиновић, српски пи-
сац из Кикинде, аутор је неколицине драм-
ских и бројних прозних дела: „Књига 
камења и сећања“, „Кофер за излизане крпе 
и подеране реченице“, „ Гозба и друге при-
че“, роман“ Џелат у рају“ и друге. Узори 
у стваралаштву су му Маркес, Црњански, 
Киш.  За књигу „ Звезде и острва“ децем-
бра 2012. Милошу Латиновићу уручена 
је награда „Стеван Пешић“ коју додељује 
Градска библиотека у Новом Саду.

Оно што је ову промоцију издвојило од 
осталих је нека спонтана и топла, скоро 
фамилијарна, атмосфера која је присутне 
увела у свет ове књиге. Како је и сам аутор 
рекао у књизи је узалуд тражио неке ведре 
и сунчане тонове , више је оних прича на-

лик плавом, кишном дану које нас наводе 
да се „суочимо  са самим собом и завири-
мо у дно своје душе.“ (Дуња Трифуновић) 

У овој поетско-прозној књизи чита-
мо повести анонимног наратора  који је 
настао на основу „пронађеног“ рукопи-
са. По речима Латиновића ово је сасвим 
нешто другачије од оног што он пише, 
па је измислио извесног Вернера Ба-
зилковског, чији је наводно рукопис, и 
сва размишљања ставио у његову гла-
ву и желео  да то буде његова књига.  Ту 
сусрећемо мноштво прича које се могу чи-
тати и као песме, а заједничка нит свих не 
може се свести само на једну реч. То би 
био Медитеран, плаво, Панонија, сећања, 
размишљања... По речима књижевне кри-
тичарке Дуње Трифуновић ова књига 
је „последњи дашак романтичарског у 
књижевности и представља супротност 
времену, брзини и  свему комерцијалном.“

Латиновић каже да се ова књига де-
сила случајно и да је настала на бројним 
путовањима, али је обједињена једном 
речју –изолариј. То је назив за интимне 
књиге бродских капетана где су они бе-
лежили своја размишљања, уцртавали 
цртеже.  Кроз три приче које нам је аутор 
прочитао, отпловили смо до Боке, Трста, 
удахнули ваздух  Херцег Новог, посетили 
пејзаже  обалских кафеа, плажа. 

 Приповести писане у првом и трећем 
лицу маме меланхоличног читаоца који 
има потребу да затвори очи, сања и путује 
у својим мислима. Осети се потреба пис-
ца да у својим прозрачно-акварелским 
визијама побегне од свакодневице и 
пронађе смирај у „шапату камена, трептају 
ваздуха“.

Када сам отворила очи и изашла из тог 
света, у мени су се смењивале слике див-
них предела, мириса и боја.Уколико сте 
читалац жељан сновног лутања , емоција, 
магије речи, ова књига биће прави избор 
и „сновиђење из кога не можете бити про-
гнани“ (С. Грум)

М.М.И.

Промоција књиге „Звезде и острва“
Милоша Латиновића

Március 28-án a Szabad-
kai Népszínház társulata lép 
fel a Csókán.  Weöres Sán-
dor születésének 100. év-
fordulója alkalmából  került 
sor erre az irodalmi estre. A 
költő gyeremekverseinek 
és komolyabb gondolata-
inak hiteles tolmácsolói  a 
KARC Irodalmi Kör tagjai: 
Pálmer Csilla, G.Erdélyi Her-
mina, Kalmár Zsuzsa,Szőke 
Attila, Kovács Nemes An-
dor, Pesitz Mónika, Baráth 
Attila, Pálfi Ervin, Jovančić 
Miroslav, ifj. Kucsera Géza 
voltak.                              Sz.L.T.   

ПОРТРЕТ
29. марта у Дому културе у Чоки  одиграна је пред-
става „Портрет”  позоришта „Раша Плаовић” из 
Уба. По тексту Зорана Мијаљевића, адаптацију и 
режију урадио је Александар Тадић, глумац који је 
потписао сценографију и избор музике.

Ово је савремена прича о људима са маргине 
који су неком тренутку свога живота кренули стран-
путицом што је и обележило њихов живот. Окос-
ницу представе заузима прича о Стевки, жени ла-
ког морала, испод чије површности и сировости се 
крије  болна истина и дубок трагизам. Око ње се 
плету судбине талентованог сликара који није имао 
услова и храбрости да се оствари те сада ради за 
неки ситан новац и два пијанца која су обесмис-
лила свој живот. Језик је природан и огољен уз 
мноштво жаргонизама и вулгаризама, што гледао-
цу може да засмета, али тиме добијамо један свет 
без улепшавања, веродостојан и реалан.

Све време се смејемо док гледамо овај комад, 
некад кришом у себи, некад на сав глас, али како 
радња одмиче схватамо сву трагику и несрећу 
ових људи. То су људи које срећемо на улицама, 
у задимљеним бирцузима, којима се неретко под-
смевамо или их сажаљевамо, не питајући се шта 
се крије иза те маске. Тек на самом крају, мож-
да сувише нагло и неочекивано, радња се обрће  
из комедије у трагедију, осмеси се заледе и уко-
че. Кад се завеса спусти, остаје  нам да се осврне-
мо мало на људе око себе и да развијамо емпатију 
које је све мање. Порука је јасна- не дозволити 
себи, својој слабости или стицају околности да вас 
одведе на погрешан пут.

Фалио је једино још јачи аплауз публике које 
није било много. Према томе, драги суграђани, по-
зивам вас и апелујем да у већем броју посећујете 
овакве културне догађаје, јер ће вам улепшати дан 
и помоћи да ствари понекад сагледате из другог 
угла. 

 
 М.М.И.

Varázspálca nélkül
A Csóka Művelődési és 

Oktatási Központ kiadásá-
ban jelent meg Tóth Lívia 
Varázspálca nélkül című  
könyve, melynek bemutató-
ját tartották március 22-én a 
Városi Könyvtárban. A kö-
tetet Dudás Károly méltat-
ta, a szerzővel Kónya Lívia 
beszélgetett. A könyvbemu-
tatón fellépett a Csalogány 
asszonykórus, a Kék cinkék 
irodalmi csoport és Kónya 
Sándor versénekes.       Sz.L.T.

Miloš latinović könyvének beMutatója

A csókai Városi Könyvtárban bemutatás-
ra került Miloš Latinović  Zvezde i ostrva 
(Csillagok és szigetek) című könyve, amely 
a nagykikindai Jovan Popović Népkönyvtár-
ral együttműködve  jött létre. A könyvről a 
szerző és Dunja Trifunović irodalomkritikus 
beszélt.  

ub város színjátszói Csókán

Március 29-én a csókai Művelődési Ház 
színpadán látványvilágában gazdag, élvezhető 
és tanulságos komédiát tekinthetett meg a nagy-
érdemű. Vendégeink ezúttal Ub városából ér-
keztek. Előadásuk nem hazudtolta meg alko-
tóját. A kortárs író modern szövegértelmezése 
nem ütközött különösebb értelmi akadályokba 
a közönségnél. Kellemes színházi esttel gazda-
godhattak, akik vették a fáradságot és eljöttek a 
színházba.                                                  Sz.L.T.

28. марта у велокој сали Дома културе одржан је књижевни програм у 
извођењу чланова Суботичког народног позоришта.

kArc  irodalmi est

lezajlott a körzeti szavalóverseny
Március 16-án megrendezésre került intézményünk szervezésében a 44. Körzeti 

szavalóverseny. A zsűri tagjai Vladimir Ris, a Vajdasági Művelődési Szövetség 
titkára, Fazekas Katalin  professzor és Niku Čobanu irodalmár voltak.

A három kategóriában (legkisebbek, középső csoport és a legidősebbek) 
összesen 85 szavaló lépett fel. A csókai szavalókat a vajdasági szemlén Dupák 
Fanni fogja képviselni.

22. марта у Градској библиотеци „Чока“ одржана је промоција књиге
 Ливије Тот „Varázspálca nélkül” у издању Културно образовног центра „Чока“. 

Срце за децу
Чланови  Културно-уметничког друшт-

ва „Свети Сава“ из Чоке имали су част 
да учествују у хуманитарној акцији 
„СРЦЕ ЗА ДЕЦУ“ , која је била органи-
зована у Перлезу, у сарадњи са КУД-ом 
„Арсеније Теодоровић“.

Захваљујући неуморном залагању 
младих активиста ова два удружења, 
Млађену Ерићу и Снежани Холасек, 
ова акција је веома успешно реализова-
на. Прикупљена новчана средства као и 
пакети гардеробе , које су припремили 
играчи из Чоке, биће уручени социјално 
угроженој породици из околине Неготина.

Szívet a gyerekeknek
A csókai Sveti Sava Művelődési-

Művészeti Egyesület tagjainak az a meg-
tiszteltetés jutott, hogy részt vehettek a 
Szívet a gyermekeknek humanitárius ak-
cióban, melyet Perlezben szerveztek meg 
az Arsenije Teodorović ME-vel.

E két egyesület fiatal aktivistáinak, 
Mlađen Erić és Snežana Holasek fáradha-
tatlan erőfeszítéseinek köszönve, ez az ak-
ció igen sikeresen valósult meg. Az össze-
gyűjtött pénzeszközöket, valamint a csókai 
táncosok által előkészített ruhacsomago-
kat át fogják adni a Negotin környéki szoci-
álisan veszélyeztetett családoknak.
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО

У овом кутку наших нови-
на покушаћемо да се вратимо 

књизи, читању и лепој речи. Андрић 
је својевремено говорио: „ Читајући 
добре писце, дешавају се пред нама 
чуда.“  Нагласио је и то да: „Читајући,  
никад нисмо сами, ни у најтежим и 
најлепшим тренуцима, него смо по-
везани са другима многоструким 
тајним  везама које и не слутимо.“ У 
намери да се сви „повежемо“ на један 
особит начин, тражићемо наслове, 
препоруке од свих вас, залазићемо 
у школе, библиотеку, продавнице, 
у  потрази за добром препоруком, 
књигом која вас је из неког разлога 
одушевила.

С обзиром да је ово наше прво 
оглашавање, дозволићу себи ту сло-
боду да изнесем и своју препоруку. 
21. марта обележава се Светски дан 
поезије, која је некако увек скрајнута, 
стално  у другом плану. Ипак, ко се 
једном заљуби у њу, више је не на-
пушта. Зашто читати поезију, у чему 
је њена лепота? У поетичним заноси-
ма, у лепоти казаног. Међу тим би-
серима од стихова можемо пронаћи 
неки нама посебно драг, који ће нас 
вратити у младост, сетити нас на 
прву љубав или нас ранити својом 
истином. Осећај је неописив и чу-
десан. Јесењин, Тагоре, Миљковић, 
Црњански, Бодлер, Шантић и мно-
ги други, су песници којима се увек 
враћамо, чији стихови светле у тами.
„Када бих могао поново да живим
С пролећа бих почео босоног да ходам
И тако ишао до краја јесени.
Више бих се на вртешци окретао
Више сутона посматрао,
са више се деце играо,
Када бих живот поново
пред собом имао.“ 
(„Тренуци“ Х. Л. Борхес)

М.М.И.                       

ajánljuk
Lapunk e szögletében megpróbálunk 

visszatérni a könyvhöz, az 
olvasáshoz és a szép szavakhoz. Andrić 
annak idején így beszélt: „Jó írókat 
olvasva, csodák történnek előttünk.” 
Kihangsúlyozta a következőket is: 
„Olvasás közben sosem vagyunk 
egyedül, sem a legnehezebb, sem 
a legszebb pillanatokban, hanem 
kapcsolatban állunk más sokoldalú 
titkos kapcsolatokkal, melyre nem is 
gondolunk.” Annak reményében, hogy 
mindannyian „összekapcsolódjunk” 
egy különleges módon, kérünk 
mindannyiuktól címeket, ajánlatokat 
és az ajánlott jó könyvek után kutatva, 
amelyek Önöket elvarázsolták, betérünk 
az iskolákba, könyvtárakba, üzletekbe.

Mivel ez az első kinyilatkozásunk, 
megengedem magamnak azt a szabad-
ságot, hogy előterjesszem javaslatomat. 
Március 21-én a költészet világnapjára 
emlékeznek, amely valahogy mindig 
a második helyre szorul. Mégis, ha 
valaki beleszeret, tőbbé nem engedi 
el. Miért kell verset olvasni, mi a 
szépsége? A költői lelkesedés és a 
kimondott szó szépsége. A költészeti 
gyöngyszemek között megtaláljuk a 
számunkra különösen kedveset, amely 
visszavisz bennünket fiatalságunk 
idejébe, emlékeztet első szerelmünkre 
vagy megsebez igazságával. Az érzés 
visszavonhatatlan és varázslatos. 
Jesenjin, Tagore, Miljković, Crnjanski, 
Baudelaire, Šantić és sokan mások – azok 
a költők, akikhez mindig visszatérünk, 
kiknek versei fénylenek a sötétségben.
„Ha újból élhetnék

Tavasztól mezitláb járnék,
Egészen ősz végéig igy sétálnék,
A körhintán többet forognék, 
Több tájban gyönyörködnék,
több gyerekkel játszanék,
Ha az élet újból előttem állna.”
(H.L. Borges)                                 M.M.I

A nagysikerű karácso-
nyi műsor és a téli 

szünidő után a Móra Fe-
renc Magyar Művelődési 
Egyesület szakcsoportjai 
újult erővel és lendülettel 
láttak munkához. A tava-
szi hónapok főleg a meg-
mérettetésekre való felké-
szülés jegyében telnek. 

A Pilike leánykórus és 
a Kicsi csillag citeracso-
port áprilisban a Szólj, 
síp, szólj! vetélkedő bírá-
ló bizottságát szeretné el-
bűvölni, a Csalogány asz-
szonykórus és a Pöngettyű citeracsoport június-
ban a Durindón, a Galagonya néptánccsoport 
pedig a Gyöngyösbokrétán mutatkozik be. 

A Százszorszép kézimunka szakosztály szor-
gos asszonyai, akikhez az utóbbi időben gyer-
mekek is csatlakoztak, az idén ünneplik megala-
kulásuk 15. évfordulóját. Az egyesület ablaka-
it ékesítő csodaszép függönyök is a kézimunká-
zók ügyességét dicsérik.

A Kék cinkék irodalmi csoport tagjai szíve-
sen vállalnak fellépéseket a különböző progra-
mokon, például a csoportvezetőjük, Tóth Lívia 

új könyvének a bemutatóján, és a költészet napi 
összeállításban. Dupák Fanni sikeresen sze-
repelt a körzeti szavalóversenyen,  és tovább-
jutott a vajdasági szintű vetélkedőre, amelyet 
Szécsányban tartanak meg. Ugyanezen a ren-
dezvényen áll a zsűri elé a kis csapat új tagja,  
Kovács Dorina is, de Törökkanizsa képvisele-
tében. A lányok egy újabb versmondó verseny-
re is beneveztek, amelyet Adán tartanak meg a 
Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsé-
ge és a Vajdasági Magyar Versmondók Egye-
sületének szervezésében. Újdonságnak számít, 

hogy néhány alsós kisdiák is ked-
vet kapott az irodalomhoz, velük 
Hardi Andrea foglalkozik. 

Örvendetes tény, hogy a Móra 
Ferenc Magyar Művelődési Egye-
sület tagsága az utóbbi időben 
mintegy ötven gyermekkel gyara-
podott, akik közül a legtöbben már 
túl vannak az első színpadi szerep-
lésen. Megalakult a kis citeracso-
port, a népi játékos csoport, és Ró-
zsi mamának is akadtak újabb párt-
fogoltjai, akiket énekelni taníthat.  

Említésre méltó, hogy az év ele-
je óta néhány fiatal lelkesen igyek-
szik elsajátítani a népi hangszerek 

megszólaltatását, ketten-ketten brácsán és hege-
dűn, egyikük viszont nagybőgőn gyakorol. Re-
méljük, lelkesedésük hosszú életű lesz, és a köz-
eljövőben létrejöhet az egyesület népi zenekara.

Kiss Tóth Erika, a Móra Ferenc MME el-
nöke szerint a hagyományainkat csak úgy tud-
juk megőrizni és továbbadni, ha a gyermekeket 
ebben a szellemiségben neveljük. A meglévő ér-
tékeinket példamutatással és összefogással örö-
kíthetjük át a jövő nemzedékének, ami egyben a 
közösségünk erősödését is jelenti.

(Tha)

ПРОлЕћна вРЕва у „МОРа ФЕРЕнцу“
Након успешног Божићног наступа и одмора током зимског 
распуста секције Мађарског КУД-а „Мора Ференц“ са вели-
ким еланом врше пролећне припреме. Разне секције и групе, 
које обухватају: цитраше, девојачки и женски хор, секцију руч-
них радова која прославља петнаестогодишњицу оснивања, 
а којој се прикључују и деца, затим групе које изводе народне 
плесове, наступаће на надметањима и такмичењима широм 
Војводине. Наступе ће припремати и литерарна секција под 
вођством Тот Ливие, а новонасталу дечију секцију ће предво-
дити Харди Андреа. Чланство КУД-а „Мора Ференц“ је проши-
рено са  педесеторо деце, која су већ имала свој први наступ. 
Надамо се да ће ускоро бити основан и народни оркестар 
друштва.  По мишљењу председнице КУД-а Киш Тот Ерике, 
традиција се може очувати само ако се деца васпитају у том 
духу, ако будућим генерацијама дамо пример, будемо слож-
ни, што уједно значи и јачање наше заједнице. 

Tavaszi zsongás a Mórában 

КУД ‘’Вук Караџић’’ из Санада ве-
ликим рођенданским концер-

том 07.04.2013. године са почетком у 
19:00 часова прославио је десет година 
постојања. 

Пре десет година, група ентузијаста 
је основала културно уметничко 
друштво са жељом да обогати култур-
ни живот села. Друштво је тада имало 
40 чланова у две секције, фолклорној 
и драмској. Драмска секција је по-
сле годину и по дана престала са ра-
дом док је фолклорна секција успеш-
но наставила рад са децом и за проте-
клих 10 година имала преко 150 успеш-
них  наступа у земљи и иностранству. 
Гостовали су на концертима и фести-
валима у Новом Кнежевцу, Српском 
Крстуру, Чоки, Остојићеву, Банат-
ском Аранђелову, Злакуси... Учество-
вали су на међунаросним фестивали-
ма у Бугарској, Грчкој, Македонији, 
Мађарској, Румунији.. 

Тренутно КУД броји 110 чланова, од 
чега су 75 активни играчи у 4 фолклорне 
групе јер су крајем 2012 године окупљени 
и старији играчи-ветерани. Почетком 
2013 године, обележавањем обичаја о 

Православном Божићу-коринђање, на 
Бадње вече и пригодним програмом у 
сарадњи са Црквеном општином Са-
над на други дан Божића почеле су 
овогодишње активности у КУД-у.

 Дан жена  честитали су најмлађа 
и средња група заједничким концер-
том са КУД-ом ‘’Др Тихомир Остијић’’ 
из Остоjићева и одмах им узвратили 
посету  гостовањем најстарије групе 
на њиховом концерту поводом осмог 
марта. 

При друштву ради и уметничка ра-
дионица где млади уз помоћ старијих 
своју креативност претварају у умет-
ничка дела која излажу у Санаду и око-
лини. 

За други дан Ускрса по деве-
ти пут организује се традиционална 
манифестација ”Поливање девојака 
на Васршњи понедељак” када члано-
ви друштва подсећају мештане на дав-
но заборављене обичаје. 

И тако , годину за годином ,  друшт-
во је све бројније, играчи и члано-
ви Управног одбора се труде да пруже 
што бољи програм и истрају у очувању 
традиције и културе.

Концертом су прославили
 десет година постојања

Az Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény 
óvónőinek jelentős része már évek óta 
tagja a Vajdasági Magyar Óvodapedagó-
gusok Egyesületének (VMÓE), és tevéke-
nyen részt vesz az egyesület által megszer-
vezett eseményekben.

A magyarországi Néphagyományőrző 
Óvodák Országos Találkozójának idén, 
első ízben a Vajdaság ad otthont. A ren-
dezvényt a VMÓE szervezésében Kishe-
gyesen tartják április19–20-án, amelyen 
bemutatkoznak a vajdasági óvodák gyer-
mekcsoportjai néphagyományokhoz fű-
ződő műsorszámokkal.

A csókai Szivárvány óvoda nagycso-
portosai is lázasan készülődnek erre a je-
les eseményre. Kormányos Márta óvónő 
csoportja A juhászok így élnek, úgy élnek 
című népi játékkal fog fellépni, előadásu-
kat Habram Éva óvónő kíséri citerán.

A találkozó egyik kísérő rendezvénye 
a Meseország kitárul! kiállítás, amelyen 
egy-egy népmese jelenet háromdimenzi-
ós megjelenítései lesznek megtekinthetők. 
Az csókai intézmény óvónői Az aranysző-
rű bárány című népmeséből választott je-
lenetet készítik el.

Á.O.

Meseország juhászokkal, bárányokkal

A Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör 2013.március 
2-án, délután három órától dr. Szőke Anna néprajzku-

tatót látta vendégül, akit nem kellett bemutatnunk, hiszen 
2001 óta- jónéhány éven keresztül-színvonalas előadókat 
szervezett  a helyben megtartott  pedagógus-táborokba. 
Ezt Reperger Miklós, a kör elnöke el is mondta, és  köszön-
tötte az egybegyűlteket.

Anna előadásának címe A néptanítók hagyományőr-
ző tevékenysége. A jobbára pedagógusokból álló lelkes kö-
zönség igencsak lebilincselő  adatokat, ízes anyanyelvünk 
egykori érdekes kifejezéseit hallhatta vissza az előadótól, 
aki kutatómunkájából többek között egy Szentmiklóson 
dolgozó tanítónőt, Miklós Erzsébetet emelte ki a jelenle-
vőknek.Miután felvezette az életútját, kitért arra, hogy Er-
zsébet mivel egy ellentmondásos társadalomban élt, a saját 
logikáját használva a közösség fennmaradásáért tett szolgá-
latot. Ezzel kitűnt, és valamilyen szinten példaképpé vált  
környezetében. Érdekességnek számított, hogy egykori ta-
nítványa Süli Ilonka, aki épp Erzsike néni szomszédságá-
ban él régóta, mindezt meg is tudta erősíteni. A 83 éves, 
életvidám,kedves tanító néni meleg szavakkal köszönte 
meg a hallottakat. 

Kép és szöveg: Csizmadia Berák Benitta

Néptanítók a sorainkból 
Tiszaszentmiklóson

  Miklósné Galambos Erzsébet életfilozófiája:
„Az élet viharaival szemben olyan légy, mint a madár, 
amely ha a fát kivágják alóla, nem a mélybe zuhan,
hanem a magasba száll.” 

Miklós Erzsébet, Reperger Miklós és dr. Szőke Anna
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Tóth Rozália népdalénekes, a csókai Móra Ferenc 
Magyar Művelődési Egyesület Csalogány asszony- 

és Pilike leánykórusának vezetője a Magyar Kultúra 
Napján rangos elismerést, Magyar Életfa Díjat kapott.

Tóth Rozália 1954-ben született Csókán, pontosab-
ban az akkor már államosított Léderer-birtokon, Maca-
halmán. Az énekléshez fűződő legkorábbi emlékei is a 
majorsághoz köthetőek, ahol majdnem minden szomba-
ton szerveztek mulatságokat. 

– Tizenhárom évesen lettem tag-
ja a csókai Móra Ferenc egyesületnek, 
ahol Cs. Simon István, az akkori elnök 
és Klubica András az éneklés felé irá-
nyítottak. Szólistaként fellépések, ve-
télkedők, megmérettetések következ-
tek, amelyeken jó eredményeket értem 
el, de a szüleim nem nézték jó szem-
mel ezt a tevékenységet. Mégis folytat-
tam, egészen addig, amíg férjhez nem mentem. Nyolc 
éves volt a lányom, amikor elkezdtem őt felkészíteni 
a Szólj, síp, szólj! vetélkedőre, ahol népdaléneklés ka-
tegóriában indult, és első helyezést ért el. 1995-ben, ami-
kor elérkezett a művelődési egyesület fennállásának 25. 
évfordulója, felkérték a régi „mórásokat”, hogy egy fel-
lépés erejéig „álljanak össze”. Asszonykórust alakítot-
tunk, elkezdtünk próbálni. Bemutatkoztunk az ünnep-
ségen, majd együtt maradtunk. Ennek már tizenhét éve, 
azóta létezik a Csalogány asszonykórus.  

Bodor Anikó akkor robbant be az életünkbe, amikor 
szakmai segítséget kértünk. Az ő hatására énekelünk 
tájszólásban, mert azt sugallta, a csókai gyűjtésű dalokat 
csak így szabad előadni. Sajnos, már ő sincs velünk, 
de én még ma is hallom minden egyes intő szavát. 
Önbizalmat adott nekünk, elhitette velünk, hogy meg-
mutatkozhatunk, megmérettethetjük magunkat. Lassan, 
lépésről lépésre haladtunk, mára a Durindó gálaprog-
ramjának állandó szereplői vagyunk, több Vass Lajos 
Nagydíjjal, Aranypáva Díjjal és Aranypáva Nagydíjjal 
büszkélkedhetünk, 2012-ben pedig a saját népzenei ha-
gyaték leghitelesebb tolmácsolásáért átvehettük a Bodor 
Anikó-díjat, aminek természetesen nagyon örülünk. Az 
a tervünk, hogy továbbra is együtt maradjunk és énekel-
jünk, ameddig az egészségünk engedi. 

– Hogyan fogadta a Magyar Életfa Díjat?
– Úgy érzem, hogy ebben a díjban benne van az egész 

életem. Nagyon örülök, hogy elismerték a 45 éves mun-
kámat és köszönöm mindenkinek. Jó, hogy volt kivel 
dolgozni, mert különben a díj sem lenne. Sajnos, ez a 
falu is kihalófélben van, de a zenei anyanyelvünket soha 
nem szabad elhagyni. Burány Béla mindig azt mondta, 
az a virág a legszebb, ami a ti kertetekben nyílik, mert 
azt ti nevelgettétek, gondoztátok. Igaza volt, mert ezeket 
a dalokat csak mi tudjuk ilyen ízesen elénekelni. A nép-
dalokban benne van az örömünk, a bánatunk, a szerel-
münk, minden érzésünk. Ahogy idősödünk, gyakran 
lábad könnybe a szemünk, pedig emlékszem, gyermek-
koromban nem értettem, miért sírnak a felnőttek egy-
egy nótán.                                                               Tóth Lívia

Певачког вођу чоканског Чалогања, Тот Розалију, онако 
истински и није потребно представљати. Познајемо 

је сви, како у Чоки, тако и у околним насељима, па чак и 
широм Карпатске долине. Неизрецива љубав према пес-
ми је прати од детињства. Плод њеног дугогодишњег 
рада је сазрео данас, јер је 18. јануара 2013. године на да-
нима Мађарске културе, могла свечано преузети заиста 
заслужену награду Мађарско дрво живота. Ово је право 
одликовање за њу, за хор који данас предводи, за женски 
хор Чалогањ, за Пилике девојачки хор, али и за Мађарско 
културно уметничко друштво „Мора Ференц“ такође. 

Каријеру је започела као соло певачица, да би затим, 
са пре 17 година основаним женским хором Чалогањ, 
био започет нови циклус у њеном животу када је поста-
ла уметнички руководиоц. Највећу стручну помоћ јој 
је пружила Бодор Анико, етномузиколог, са којом је од 
првих тренутака пронашла заједнички језик и која ју је 
подстрекивала на очување и неговање укусног чоканског 
дијалекта. Признања и награде нису изостајале. Неке од 
награда су: Велика награда Ваш Лајоша, освојена на сус-
рету хорова Карпатске долине, на КОТА квалификацији 
изузетно златно признање, Велика награда Златни паун, 
награда Бодор Анико. 

Након примљене награде Мађарско дрво живота, 23. 
јануара 2013. године, су награђену Тот Розалију, као и 
председницу Мађарског културно уметничког друшт-
ва „Мора Ференц“ , Киш Тот Ерику, поздравили пред-
седник општине Балаж Ференц, помоћник председни-
ка Олај Тибор и директор Културно образовног центра 
Кормањош Ласло. Пријем је протекао свечано и у угод-
ним присећањима од самих почетака све до данашњих 
дана, о којима су награђену пропитивали сви присут-
ни. Све ове награде доказују, да ако човек свим срцем, 
оданошћу и стручном покорношћу врши свој позив, тада 
ни награда не изостаје. 

Поносни смо на тебе, тетка Рожика!
Слика и текст: Хорват Ноеми

У Основној школи ‘’Др Тихомир Остојић’’ у Остојићеву до 
сада су одржане две велике школске приредбе: поводом 

Дана школе и поводом Школске славе ‘’Свети Сава’’. Приредба 
поводом Дана школе је одржана 21.09.2012.године. Поред 
почасних гостију из локалне самоуправе част нам је указала 
вице-амбасадорка Хана Долевска Грен која је исказала 
одушевљење мултикултурални садржајем програма који 
је презентовао културни живот националних заједница у 
Остојићеву. Ученици су креативно извели тачке на српском, 
мађарском и пољском језику и нарочито ставили акценат на 
традицију и фолклор и савремени живот.

Светосавска приредба је одржана 25.01.2013.године. 
Почасни гости су били из локалне самоуправе и пољски конзул 
Гжегож Опаљински. Програм је на потпуно другачији начин 
приказао неке сегменте живота великог српског просветитеља 
и свеца Светог Саве кроз кроз сценски приказ културне и научне 
заоставштине Вука Караџића, Доситеја Обрадовића, Исидоре 
Секулић и Милеве Марић. Остали део приредбе је приказао 
симболику ходочашћа Светог Саве и културне и религијске 
контакте са другим хришћанским културама. Симболички 
је приказан и мало познат детаљ о сукобу са пиратима из 
Теодосијевог житија Светог Саве. Пошто је Свети Сава био 
поштован као светац и међу римокатолицима, у том сегменту 
приредбе имали смо врло сликовите и занимљиве музичке и 
плесне тачке на мађарском. У причи о Светом Сави кориштени 
су историографски, црквени, народни и књижевноуметнички 
извори. Сви гости приредбе су исказали своје одушевљење 
креативним решењима за универзалне поруке приредбе као 
што су значај образовања, просветитељске улоге генијалних 
умова у креирању развоја школе и просвете. 

ОШ ‘’Др Тихомир Остојић’’ велики значај придаје стручном 
усавршавању наставника путем акредитованих семинара, 
наставници самостално бирају облике свог неформалног 
образовања, а у самој школи су одржана три семинара у току 
ове школске године: Упознавање света кроз географске појмове 
у првом и другом циклусу образовања, Јединство одељенске 
заједнице и њено развијанње кроз унапређење квалитета 
ЧОС-а, Примена иновативних комуникацијских технологија. 

Школска такмичења су значајна могућност за промоцију 
рада наставника, ученика, школе, али и локалне самоуправе 
и родитеља кроз њихову интеракцију. Запажене резултате на 
општинским такмичењима и пласмане на окружна такмичења 
остварили су следећи ученици:
V разред – Ненад Тепавац се пласирао на окружна такмичења 
из биологије, српског језика и математике.
- Грбин Стефан: прво место на општинском такмичењу у шаху 
у конкуренцији дечака од петог до осмог, као и прво место на 
Покрајинском екипном такмичењу у шаху за основне школе, 
друго место на општинском такмичењу из српског језика.
- Лука Шевић се пласирао на окружно рецитаторско 
такмичење.
VI разред – Виловски Данијел је освојио прво место на
општинском такмичењу из српског језика и пласирао се на 
окружно такмичење.
- Игор Шпајгел је остварио прво место на општинском 
такмичењу у стоном тенису.
- Емилија Лазић се пласирала на зонску рецитаторску смотру.
VII разред – Тања Вучковић освојила је прво место на 
општинском такмичењу у стоном тенису и пласирала се на 
окружно такмичење из биологије.
VIII разред – ученик Игор Шипош је освојио прва места 
на општинском такмичењу из српског и енглеског језика и 
пласирао се на окружна такмичења.
- Самец Данијела је освојила прво место на општинском 
такмичењу у шаху у рангу девојчица од правог до осмог 
разреда.

На традиционалном Купу толеранције ОШ ‘’Др Тихомир 
Остојић’’ је екипно освојила треће место и значајна новчана 
средства којима је купљена опрема у фискултурној сали.

У области спорта женска екипа у малом фудбалу је освојила 
прво место и пласирала се на окружно такмичење, а мушка 
екипа је у стоном тенису освојила прво место и пласирала се 
на окружно такмичење.

Школа је место промоције свих позитивних вредности у 
друштву, упркос препрекама потрудићемо се да на одговоран 
начин остваримо све васпитно-образовне циљеве школског 
програма, индивидуални развој ученика и промоцију спорта, 
културе и толеранције.

Ове године обележавамо 240 година постојања школства у 
Остојићеву. Овај јубилеј ћемо обележити на различите начине 
о којима ћемо вас благовремено обавестити.

Ebben a díjban benne van
az egész életem

Коме народна песма тече
у венама

Пријем у част награђене Тот Розалије
Fogadás a díjazott Tóth Rozália tiszteletére

Sem az eső, sem a sár nem tántorította el a 
tiszaszentmiklósi híveket, akik március 14-én 

közös munkával és összefogással vettek részt a 
helyi katolikus temetőben az új harangláb alapkö-
vének letételénél.

A munkálatokra és a projektre szüksé-
ges pénzösszeget Balázs Ferenc, Csóka köz-
ség polgármestere, valamint Cicmil Antonije, a 
tiszaszentmiklósi Helyi Közösség Tanácsának ak-
kori elnöke biztosította. A harangláb felállításának 
jelenlegi legnagyobb akadálya a zord időjárás, a 
sok csapadék nem teszi lehetővé az ilyen jellegű 
munkálatok befejezését, ugyanis az eredeti ter-
vek szerint az 1848-49-es forradalom 165. évfor-
dulójának alkalmából szeretett volna a közösség 
emléket állítani. 

Az eseményen Masa Tamás plébános áldot-
ta meg harangláb alapkövét, de mit sem ér a 
harangláb harang nélkül. Harang ugyanis még 
nincs, ez viszont már nem az időjárás függvénye, 
inkább anyagi okai vannak.

– Hazai illetve külföldi szervezeteknél próbál-
koztunk pénzt szerezni a hiányzó eszközök be-
szerzésére, eddig még nem kaptunk sehonnan 
sem pozitív, sem negatív visszajelzést, de bízunk 
benne, hogy még az idén sikerül teljes értékű em-
lékművet állítani, és nem lesz többé szükség a 
magnószalagról lejátszott harangszóra szerette-
ink temetésének alkalmával – mondta Törtei Já-
nos, Csóka község tanácsának helyi közösségek-
kel megbízott tagja.

Az 1848-49-es forradalom tiszteletére 
rendezett ünnepi műsorra a helybeli ifjúsági 
otthonban került sor a Tiszaszentmiklós Magyar 
Kultúrkör szervezésében. A közel 150 lélekszámú 
közönség előtt a kultúrkör asszonykórusa és 
moderntáncosai léptek színre. Ezenkívül az 
óvoda és az általános iskola szinte minden 
osztálya képviselte magát. A felsősök furulyán 
játszották el a himnuszt, és egy színdarabbal is 
gazdagabbá tették a délutánt, akik Milutinović 
Sarolta tanárnő irányításával készültek a jeles 
eseményre.                                                                     TG

Harangláb Tiszaszentmiklósnak Звоник за 
Остојићево

Ни киша ни блато нису омели 
вернике из Остојићева, који су 

14. марта на католичком гробљу, 
заједничким радом и слогом по-
ставили камен темељац новог 
звоника.

Потребна финансијска сред-
ства за радове и пројекат су обе-
збедили председник општине Ба-
лаж Ференц, односно Антоније 
Цицмил, тадашњи председник Са-
вета месне заједнице Остојићево. 
Највећа препрека подизању зво-
ника било је нестабилно време, 
јер су обилне падавине спречава-
ле завршетак радова. Првобитна 
намера заједнице је била да се на 
дан када се навршава 165 година 
од револуције 1848-1849. подигне 
спомен обележје. Како звоник без 
звона ништа не вреди, требало је 
обезбедити материјална средства 
на која се дуго чекало.

– Новац смо покушали да на-
бавимо од домаћих и страних 
организација, али све до сада 
ниоткуда нисмо добили ни по-
зитивну ни негативну повратну 
информацију. Упркос свему, на-
дамо се да ћемо још ове године 
моћи да подигнемо споменик и да 
неће више бити потребе да, при-
ликом сахране наших најмилијих, 
звук звона пуштамо са магнетро-
фонске траке – рекао је Тертеи 
Јанош, члан Већа општине Чока 
задужен за сарадњу са месним 
заједницама.

школа – носилац културних 
вредности у друштву
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A Magyar Szó mezőgazdasági mellékleté-
nek, a Magvetőnek a szerda esti élőújság-

ján Padén a Takáts Raffael Művelődési Egye-
sület székházában a helybeli gazdák legélén-
kebben a gazdaságuk újra bejegyzésének a 
feltételei és módozatai iránt, valamint a már 
életbe lépett új agrártámogatási törvény részle-
tei iránt érdeklődtek. Többen a helyszínen előfi-
zettek napilapunk mellékletére, amiért egy-egy 
Magvető feliratos bögrét kaptak ajándékba, és 
részt vehetnek majd a melléklet nyereményjá-
tékán, amelynek keretében hasznos kapcsol-
ható eszközöket sorsolunk ki a szerencsés 
nyertesek között. 

A padéi rendezvény vendége volt Fremond 
Árpád, a VMSZ köztársasági képviselője, Varga At-
tila, a Magvető szerkesztője és Tóth Bátori Erzsé-
bet programszervező. A csókai önkormányzat kép-
viseletében jelen volt Balázs Ferenc polgármester, 
aki felszólalásában kitért arra, hogy a község min-
den falvában segíteni fognak a gazdáknak, hogy 
március végéig időben be tudják jegyeztetni gazda-
ságukat, és ezáltal megkaphassák az esedékes idei 
agrártámogatásokat.  Kiemelte, hogy a napokban 
Belgrádban a fejletlen községeket támogató alapból 
egymillió dinárt hagytak jóvá Csóka község számá-
ra. Ebből a pénzből három tervdokumentumot készí-
tenek elő, az egyik éppen a padéi legrosszabb álla-
potban lévő Žarko Zrenjanin utca felújítását hivatott 
megalapozni. A megfelelő tervek elkészülte után az 
önkormányzat pályázhat az útburkolat felújítására.

Varga Attila, a Magvető szerkesztője röviden be-
mutatta napilapunk mellékletét a 2004-es indulástól 
napjainkig. Kifejtette, hogy a mellékletben megjele-
nő cikkek, riportok, kommentárok  útján igyekszik át-
fogó képet adni a legfrissebb agrárpolitikai esemé-
nyekről,  bár a hivatalos szervek sokszor megne-
hezítik a mérvadó információkhoz való hozzáférést. 
Sajnos az állam beavatkozik a terményárak alakulá-

sába, aminek ékes példája az öt hete tartó folyama-
tos terményárcsökkenés. Minden eszközzel le akar-
ják törni a mezőgazdasági termények, nyersanyag-
ok árát, hogy olcsóbb élelmiszerrel megvásárolhas-
sák a szociális nyugalmat. Szerbiában a mezőgaz-
daság az egyetlen életképes ágazat, de az agrártá-
mogatásokról szóló törvényből mégis fontos részek 
maradtak ki, ilyen például a falun maradni szándéko-
zó fiatalok hathatósabb támogatása. 

Fremond Árpád az agrártámogatásokról szólva 
kiemelte, hogy a támogatás a száz hektárnál kisebb 
gazdaságokra vonatkozik, de újdonság, hogy a há-
zastársak ugyanabban a vagyonközösségben sze-
repelnek, nem pedig külön-külön, mint tavaly. A gaz-
daságokat szigorúbban fogják ellenőrizni, és a visz-
szaélések elkövetőit akár öt évre kirekeszthetik a tá-
mogatási rendszerből. Jövő év elejétől a kormány a 
mindenkori köztársasági költségvetésnek az 5 szá-
zalékát (az idén 4,7 százalék) köteles a mezőgazda-
ságra fordítani. Szubvenció jár minden termőföld-tu-
lajdonosnak, és nem tesznek különbséget a kimon-
dottan mezőgazdasági termelésből élő és az úgyne-
vezett hobbitermelők között (a kommercionális és a 
nem kommercionális gazdaságok között).

GJ

Különleges ajándékkal kedveskedett az 
idén a Csóka Művelődési és Oktatá-

si Központ március 8-án a nőknek. Bácskai 
Emese, nemzetközileg elismert sminkmester 
vezetésével Szépség-terápián vett részt az a 
több mint száz nő, aki ellátogatott a tanács-
adással és a gyakorlatban használatos tech-
nikák bemutatásával egybekötött előadásra 
a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesü-
let nagytermébe. Ez 
az első olyan bemu-
tatója, a Szlovéniából 
hazatért sminkmes-
ternek, amely a smink 
elkészítésétől kezdve 
a megfelelő frizurán 
át, az alkalomhoz illő 
ruházat megválasztá-
sáig terjed. Hogy mi-
ért éppen Csókán? 
Erra a választ Kor-
mányos László, az 
intézmény igazgató-
ja adta: „Egy olyan 
különlegességel akar-
tuk meglepni a női 
nem képviselőit ezen az ünnepen, amely pá-
ratlan a maga nemében, ami elsősorban iga-
zán róluk szól, értük van, másodsorban pedig 
a női szépségről, ami kortalan.”

A terápia első részében Bácskai Emese 
a nőiesség kihangsúlyozásáról, megélésé-
ről beszélt, arról, hogy mi teszi igazán nővé 
a nőt. Szükséges az, hogy magukra is ele-
gendő figyelmet, időt fordítsanak a hölgyek, 
és ezt bizony sokszor tanulni illetve tudatosan 
tervezni kell.  Az arcot is fel kell öltöztetni, lé-
vén hogy a lélek tükre, ez mindenki számá-
ra látható, és a kommunikáció kiemelten fon-
tos eszköze. 

A második részt is hasonlóan nagy érdek-
lődés övezte a közönség részéről, hiszen kö-
zülük került ki az önkéntes, akin a sminkelés 
folyamatát, lépéseit figyelhették meg a részt-
vevők, a csodát, az átváltozás csodáját. Iga-
zi lélekemelő két és fél óra volt ez a jelenle-
vők számára, akik már türelmetlenül várják a 
folytatást.

Kép és szöveg: Horváth Noémi

Културно образовни центар је ове године 
за 8. март жене обрадовао специјалним 

поклоном. Више од сто жена је у великој 
сали Мађарског културно уметничког 
друштва „Мора Ференц“ присуствовало  
саветовању и у пракси примењиваним тех-
никама терапије – лепоте, чије је предавање 
протекло под вођством међународно при-
знатог професионалног шминкера Бачкаи 

Емеше. Ово је прво 
приказивање профе-
сионалног шминкера, 
која се управо врати-
ла из Словеније, а об-
ухвата саму израду 
шминке, преко одаби-
ра фризуре и гардеро-
бе за одговарајуће при-
лике.

 Зашто баш у Чоки? 
На то је одговор дао 
директор институције 
Кормањош Ласло: „ 
Жеља нам је била да 
за овај празник пред-
ставнице лепшег пола 

изненадимо нечим тако специфичним и 
јединственим по својој прилици, што запра-
во говори о нама, што постоји за нас, а као 
друго говори о женској лепоти, која је без-
гранична.“ 

У уводном делу терапије Бачкаи Еме-
ше је говорила о истицању женствености, 
о њеном доживљавању, о ономе што жену 
чини женом. Потребно је да даме себи по-
свете довољно пажње, времена, а то поне-
кад треба учити, односно свесно планира-
ти. И лице треба обући, јер је оно огледало 
душе, видљиво за сваког и нарочито важан 
субјекат комуникације.

И други део предавања је побудио 
слично интересовање публике. Наиме, из 
њихових редова је био и први добровољац, 
дама на којој су учесници могли да запа-
зе ток шминкања и  чудо преображаја. За 
све присутне је ових два и по сата био ме-
лем за душу и са нестрпљењем очекују на-
ставак.

Слика и текст: Хорват Ноеми

Legtöbben az agrártámogatások iránt érdeklődnek
A Magvető élőújságján hallottuk Padén

Balázs Ferenc polgármester Padé fejlesztési 
lehetőségeiről számolt be

Megtört a jég Csókán    Пробијен је лед у чоки

A szabadkai magyar főkonzulátus ügy-
intézési lehetőséget biztosít Csóka 

község polgárainak, helyben, Csókán. 
2013. február 12-én a főkonzulátus 

munkatársai először tartottak kihelyezett 
fogadónapot a Móra Ferenc Magyar Mű-
velődési Egyesület Székházában, 9.00 
órától 12.30-ig.

Kovács Gábor konzul: „Csókán az ön-
kormányzat meghívására szerveztünk 
ügyfélfogadást. Ez az első ilyen kihelye-
zett fogadónap, de mivel igény mutatko-
zik rá, biztos, hogy nem 
az utolsó, hiszen már 
ki van tűzve a követke-
ző fogadónap dátuma, 
2013. március 19.”

Csóka község polgár-
mestere fogadta a konzul 
urat valamint munkatár-
sait, és elmondta, milyen 
fontos az, hogy a lehető 
legkönnyebben elérhető-
vé tegyük minden érdek-
lődőnek a kettős állam-
polgársághoz való hoz-
zájutást. A magyar kormány nemzetpoli-
tikája összefogásra ösztönzi a magyarsá-
got. Ennek része a magyar állampolgár-
ság felvétele is – mondja Balázs Ferenc, 
Csóka község polgármestere. „Az állam-
polgárság megszerzése egyrészt elégté-
telt jelent, másrészt viszont lehetőséget 
nyújt a közösséghez való tartozás tudatá-
nak az erősítésére, azokban az emberek-
ben, akiknek most lehetőségük van erre 
az állampolgárságra.”

Éppen ezért Magyarország szabadkai 
konzulátusának illetékesei 2013. március 
19-én már másodszor tartottak kihelye-
zett fogadónapot Csókán, ahol az egysze-
rűsített honosítási eljáráshoz szükséges 
dokumentumokat adhatták át az igénylők. 
A főkonzulátus ügyintézői már többszáz 
kérelmet vettek át itt helyben. Ez a szám 
még tovább fog növekedni, hiszen a kö-
vetkező konzuli nap április 16-án lesz. 

Kép és szöveg: Horváth Noémi

Генерални конзулат Републике Мађарске 
у Суботици омогућио је грађанима Оп-

штине Чока решавање послова у Чоки.  
Сарадници главног конзулата су 12. фе-

бруара 2013. године по први пут одржали 
пријемни дан у испостави, у седишту Кул-
турно Уметничког друштва „Мора Ференц“ у 
Чоки од 9 до 12.30 часова. 

Конзул Ковач Габор је рекао: „У Чоки 
смо, на позив локалне самоуправе, органи-
зовали пријем странака. Ово је први овакав 
пријемни дан у испостави, али је очигледна 

потреба за тим, тако 
да сигурно није и 
последњи , јер је већ 
назначен и следећи 
датум за пријемни 
дан 19. март 2013.го-
дине“ 

Господина конзу-
ла и његове сарад-
нике примио је пред-
седник Балаж Фе-
ренц општине и при 
томе истакао коли-
ко је значајно да сва-

ком ко се интересује за двојно држављанство 
обезбедимо што лакши приступ. Национал-
на политика Републике Мађарске подсти-
че мађарски народ на слогу. Део тога је и 
добијање држављанства – каже Балаж Фе-
ренц, председник општине Чока. „Добијање 
држављанства значи сатисфакцију – 
удовољење потреба, са друге стране пру-
жа могућност јачања свести о припадности 
заједници  код оних људи који сада имају 
могућност за добијање овог држављанства.“

Управо зато су званичници Конзулата Ре-
публике Мађарске у Суботици 19.марта 2013.
године по други пут одржали пријемни дан 
у чоканској испостави, где су претенденти за 
потребе домовинског поступка могли преда-
ти поједностављене документе. Отправници 
послова генералног конзулата су у Чоки пре-
узели већ више стотина захтева. Овај број ће 
се још увећавати, јер је следећи пријемни дан 
16. април 2013.године.

Слика и текст: Хорват Ноеми

На слици са конзулом Ковач Габором
Ференц Балаж и Ласло Кормањош

A képen Kovács Gábor konzullal
Balázs Ferenc és Kormányos László

Публика је са посебном пажњом
пратила терапију лепоте

Kitüntetett figyelemmel kísérte a közönség 
a szépségterápiát   

Különleges ajándék
a hölgyeknek

Nőknek nőkről a Művelődési és 
Oktatási Központtól

Специјалан поклон
за даме

за жене о женама 
у културно образовном центру

У нашој школи је у јануару, након 
вишемесечних припрема и брижног 

рада, започео са радом школски радио. Ово 
је остварење старе идеје, која је предлог 
Ђачког парламента и директора школе. 

Израду плана и радове смо започели већ 
у октобру 2012. године. Није све ишло глат-
ко. Обезбеђивање материјалних средстава 
је проузроковало мању главобољу, али смо 
уз конкурс расписан од стране Мађарског 
националног савета, локалне самоупра-
ве и делом из сопствених средстава, успе-
ли са финансирањем пројекта. Студио 
школског радија се налази у холу школе, у 
једној потпуно новој малој просторији, где 
су смештени технички уређаји: један рачу-
нар, централно појачало(помоћу којег се у 
више делова школе може засебно емито-
вати програм радија), ми-
крофон, слушалице и за 
звучнике (који су смеште-
ни у сваком ходнику зграде, 
у свакој учионици, у збор-
ници, фискултурној сали, 
трпезарији, у дворишту) 
мноштво каблова. На осно-
ву одлуке Ђачког парла-
мента радио воде ученици 
осмих разреда. О свакодневним активно-
стима воде Дневник рада, а музику пуштају 
приликом великих одмора између часо-
ва. Упоредо са тим, на смену припремају и 
кратке програме са различитим темама као 
што су: виц дана, најава актуелног  именда-
на, рођенданске честитке, осврт на историју 
(значајни догађаји који се везују за дотич-
ни дан), емитовање понеког класичног му-
зичког дела и читање обавештења која се 
везују за живот школе. Све ове активности 
се одвијају двојезично: на мађарском и на 
српском језику. Палушек Ендре

Iskolánkban idén januárban többhavi előké-
szület és gondos munka után megkezdte mű-
ködését az iskolarádió. Régi ötlet megvalósí-
tása ez, az iskola diákparlamentje és igazga-
tója ajánlása alapján. A tervkidolgozáshoz és 
a munkálatokhoz már 2012 októberében hoz-
záláttunk. Nem ment minden zökkenőmente-
sen, főleg az anyagiak megteremtése okozott 
kisebb fejfájást, de a végén a Magyar Nemze-
ti Tanács által kiírt pályázat, a csókai önkor-
mányzat, és részben saját eszközök igénybe-
vételével megoldódott a projektum pénzelése. 
Az iskolarádió stúdiója az iskola előcsarnoká-
ban, egy újonnan létrehozott kis helyiségben 
kapott helyet, ahol a technikai berendezések 
vannak elhelyezve. Ezek: egy számítógép, a 
központi erősítő, mely segítségével az isko-
la több részébe külön-külön szétválasztva is 
lehet az adást sugározni, mikrofon, fülhallga-

tó, és a hangszórókhoz (az 
épület minden folyosóján, 
minden tantermében, a ta-
náriban, tornateremben, 
ebédlőben, az udvaron fel 
vannak állítva hangszórók) 
vezető kábelek sokasága. 
A diákparlament döntése 
alapján nyolcadikos tanu-
lók vezetik a rádió munká-

ját. Mindennapi tevékenységükről munkanap-
lót vezetnek, az órák közti nagyszünetekben 
játszanak be zenét, valamint felváltva készí-
tenek különböző témájú rövid műsorokat, mint 
például: a nap vicce, aktuális névnap beolva-
sása, szülinapot ünneplő tanulók köszöntése, 
történelmi visszatekintés (a dátumhoz kap-
csolódó fontosabb események megemlítése), 
egy-egy klasszikus zenemű meghallgatása, 
az iskola életéhez kapcsolódó értesítések be-
olvasása. Mindezek az aktivitások két nyelven 
folynak: magyarul és szerbül.

Palusek Endre

започео са радом 
школски радио у падеју

szól az iskolarádió Padén 
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A Tiszamenti Tavasz – zöld sziget öko-
lógiai mozgalom többéves múltra tekint 

vissza. Ilyenkor tavasszal a Tisza közelében 
lévő óvodák évről évre találkoznak, egy hé-
ten keresztül tartó ökológiai témájú progra-
mokkal próbálják felhívni a felnőttek és gye-
rekek figyelmét a növény és állatvilág védel-
mének fontosságára. A legkisebbek rajzaik-
kal valamint környezetvédelmi témájú ver-
sekkel, dalokkal és zenés programokkal te-
szik színesebbé az eseményt. Az előkészü-
letek még télen megkezdődnek, a részt vevő 
óvodák konyhakerti növényeket, valamint vi-
rágokat nevelgetnek a csoportszobák ablaka-
iba elhelyezett cserepekben, amelyből azu-
tán mindenki a saját kreativitását felhasznál-
va mini kertet alakít ki.

Idén Ada vállalta a házigazda szerepét az 
április 2-ától 5-éig tartó napsugár-kertem 
virágai  nevet viselő eseménysorozaton. A 
megnyitón az odalátogatók megtekinthették 
a rendezvényen  részt vevő óvodák kiállított 
kertecskéit, valamint sor került a meghirdetett 
rajzpályázat nyerteseinek megjutalmazására 
is. A képünkön a díjazott munkák ovis alko-
tó láthatóak. Intézményünkből a padéi Retek 

Csanád, valamint a csókai Árok Fanni és Piri 
Ákos óvodások kaptak elismerő oklevelet és 
ajándékcsomagot a sikeres képzőművészeti 
munkáikért.

Április 5-én a zárórendezvényen intézmé-
nyünket a padéi Lepke óvoda gyerekei kép-
viselték. Mészáros Márta óvónő csoportja 
Eső–Nap–Virágok című zenés összeállítás-
sal lépett színpadra.                                 Á.O.

Húsvéti tojásfestést szerveztek a gyerekek nagy 
örömére a Feketetó Művelődési Egyesület-

ben. Pénteken, március 29-én, délután kettőkor 
már minden szék megtelt. A hagyományos hagy-
mahéjjal történő festés mellett még számos tech-
nikát próbálhattak ki a gyerekek, szülők és nagy-
szülők irányítása mellett. Nyuszi ült a kosárban, a 
kosáron és a tojásokon is. De nem akármilyen to-
jásokon ám! A hímestojások gyöngyökkel, csil-
lámporral, szalvétával, zsírkrétával, szinespapírral 
és kreppapípírral voltak díszítve. A szervezők még 
arról is gondoskodtak, hogy az elkészült alkotások 
gondos csomagolást kapjanak, mielőtt elfoglalják 
méltó helyüket az otthoni fészkekben. 

„Ez a kellemes délután segít az embereknek ab-
ban, hogy közösen éljék át az ünnepi készülődés 
varázsát-mondta Bicskei Kornélia, az egyik szer-
vező. A faluban élő gyerekek örömmel érkeztek, 
hiszen ritkán van alkalmuk hasonló közösségi él-
ményben részesülni.”

Kép és szöveg: Horváth Noémi

Окружно такмичење из математике за ученике севернобанат-
ског округа ове године је одржано у Основној школи “Јован 

Поповић” у Чоки. Такмичење је организовано 6. априла 2013. го-
дине. Ученици из 24 школе,  из општина Кањижа, Нови Кнеже-
вац, Сента, Ада, Кикинда и Чока надметали су се у знању мате-
матике. На такмичењу је учествовало 90 ученика, од 4 до 8 раз-
реда (четврти разред 30 ученика, пети разред 19 ученика, шести 
разред 15, седми разред 13 ученика и осми разред 12 ученика).

У реализацији такмичења учествовао је тим настав-
ника,учитеља, педагога и психолога  наше школе под надзором 
директора школе Јулијане Багдал. На челу тима налазили су 
се наставници математике Шите Јулијана, Дејан Змијанац и 
Горан Аџић. Наставницима, који су ангажовани за дежурање 
током такмичења, подељена су упутства. Учесници и њихови 
наставници стигли су око 9 часова. У 9.15 часова  је комсија 
отворила тестове, прегледалa и одобрилa умножавање задатака. 
Ученици су прозвани и упућени у учионице, где ће решавати 
тестове. У свакој учионици су била дежурна два наставника, а 
било је дежурних наставника и на ходницима школе. Такмичење 
је, након датог упутства за ученике, званично почело у 10 часова. 
Ученици су имали два ипо сата за израду задатака. Док су 
ученици решавали тестове, наставницима је послужен ручак и 
освежење у трпезарији школе.

Након урађеног теста  ученици су упућени у трпезарију, где 
им је послужен ручак. Ученицима су пројектовани цртани фил-
мови у периоду док су чекали резултате такмичења. У засебним  
учионицама  заседале су комисије за 4,5,6,7 и 8 разред.  Након 
прегледаних тестова, комисије су објавиле резултате и доделиле 
прва, друга и трећа освојена места. Маријета Ћирковић, учени-
ца Основне школе “Јован Поповић” у Чоки,  освојила је прво ме-

сто у конкуренцији петих разре-
да. Овај велики успех још један је 
у низу успеха ове примерне, изу-
зетне ученице.

Младе наде ове науке су уче-
ник 3а одељења Никола Зековић, 

ученици 4а одељења Јована Марјанов, Данило Барјактаровић, 
Милица Ананић и ученица 4б одељења Алмаши Андреа. Њихови 
запажени резултати указују да ће у будућности кренути стопама 
својих старијих другова и другарица.

Такмичење је протекло у најбољем реду. Гостујући наставници 
математике изразили су своје задовољство организацијом такми-
чења.                                                                                      Јелена В.

“Суштина математике
није у формулама,
него у процесу размишљања, 
путем којег се долази
до формула” (В. Ле)

надМеТање МЛадих МаТеМаТичара
“Математика, кад је човек добро схвати, 
садржи не само истину већ и највишу лепоту.” 
                                                      Бертранд Расел

Az észak-bánáti körzet tanulói számára a körzeti matemati-
ka versenyt ebben az évben a csókai Jovan Popović Általá-

nos Iskolában tartották meg 2013. április 6-án. Magyarkanizsa, 
Törökkanizsa, Zenta, Ada, Nagykikinda és Csóka községek 24 
iskolájának tanulói versenyeztek matematika tudásukban. A ver-
senyen 90 tanuló vett részt, 4.-től 8. osztályosokig (4. osztály 30 
tanuló, 5. osztály 19 tanuló, 6. osztály 15 tanuló, 7.  osztály 13 
tanuló és 8.  osztály 12 tanuló).

A verseny megszervezésében iskolánk  tanárai, tanítók, peda-
gógusok és pszichológusok csoportja vett részt, az iskolaigazga-
tó, Bagdal Juliana felügyelete alatt.  A csoport élén Sütő Julian-
na, Dejan Zmijanac és Goran Adžić matemetika tanárok álltak. A 
tanároknak, akiket a verseny idejére angazsáltak, útmutatásokat 
adtak. A tanulók és tanáraik 9 óra körül érkeztek. 9,15-kor a bi-
zottság kinyitotta a teszteket, átnézte és engedélyezte azok sok-
szorosítását. A diákoknak névsor-
olvasást tartottak és a tantermekbe 
irányították őket, ahol a teszteket 
meg fogják oldani. Minden tante-
remben volt két ügyeletes tanár, de 
voltak ügyeletes tanárok az iskola 
folyosóin is. A verseny, miután a 
diákoknak megadták az utasításokat, 10 órakor hivatalosan meg-
kezdődött. A tanulók rendelkezésére állt kettő és fél óra a felada-
tok kidolgozására. Míg a tanulók a feladatokat oldották, a taná-
roknak ebédet és üdítőt szolgáltak fel az iskola ebédlőjében.

A teszt megoldása után a diákokat is az ebédlőbe invitálták, 
ahol ebédet kaptak. Míg a verseny eredményeire vártak, a diá-
koknak rajzfilmeket vetítettek. Külön tantermekben üléseztek a 
4., 5., 6., 7., és 8. osztályos bizottságok, majd a tesztek átnézésé-
nek befejezése után közzétették az eredményeket.

Marijeta Đirković, a csókai Jovan Popović Általános Iskola 
tanulója  az ötödik osztályosok versenyében megszerezte az első 
helyet. Ez a nagy siker csak az egyik sikere ennek a példás, ki-
vételes tanulónak.

E tudomány fiatal reménységei: a 3.a tagozatban Nikola 
Zeković, a 4.a tagozatban Jovana Marjanov, Danilo Barjaktarević, 
Milica Ananić és a 4.b osztályból Almási Andrea. E diákok fi-
gyelemre méltó eredményei rámutatnak arra, hogy a közeljövő-
ben idősebb barátaik és barátnőik nyomdokaiba léphetnek.

A verseny a legnagyobb rendben folyt. A vendég matemati-
ka tanárok elégedettségüket fejezték ki a verseny megszervezé-
se kapcsán.                                                                     Jelena V. 

„A matematika lényege
nem a képletekben van,
hanem a gondolkodás 
folyamatában,
melyen keresztül
eljutunk a képletig.” (V. Le)

az ifjú matEmatikusok vErsEnyE
„A matematikát, ha helyesen fogjuk fel, nemcsak igazság,
 hanem egyszersmind magasrendű szépség is jellemzi.”
                                                                 Bertrand Russell

Малишани Предшколске установе „Ра-
дост“ су са великом радошћу дочека-

ли пролеће и прикладним темама обављају 
своје свакодневне акивности. Иако вре-
менске прилике нису по жељи деце, васпи-
тачи се труде да им пренесу карактеристи-
ке  пролећа, промене у природи, одевању, 
биљкама, животињама, радовима 
у пољу. Тако је и овогодишња тема 
на тринаестом “Потиском пролећу”, 
које се ове године одржало у Ади, 
била „Сунце и цветови моје баш-
те“. Предшколску установу радост 
представљала је најстарија група на 
мађарском језику из Падеја и васпи-
тачица Месарош Марта. У изради био 
баште, која је била изложена од 02. до 
05.априла у Ади,  учествовала су  сва 
деца и васпитачи из Падеја. На ликов-
ном конкурсу са истом темом учество-
вало је више деце из наше општине, а 
награђени су Ретек Чанад из Падеја , 
Арок Фани и Пири Акош из Чоке.

Постоји велики број установа са 
којима ПУ„Радост“свакодневно сарађује, 
такође, учествује на готово свим ликовним 
конкурсима и посећује све манифестације 
које су прикладне узрасту наше деце. Сва-
ке године се остварује сарадња са Висо-

ком струковном школом за образовање 
васпитача у Кикинди, тако што студен-
ти обављају праксу у нашим вртићима. 
Ове године имамо 4 студенткиње (Чока-
1, Санад-1, Остојићево-2) које посматрају 
васпитно-образовни рад васпитача са де-
цом и активно се укључују у складу са 

потребама и могућностима. Неизостав-
но је поменути и сарадњу са Месним 
заједницама. У Санаду  су за децу и васпи-
таче купљени лаптоп и штампач у вредно-
сти од 50 хиљада динара, а  у Чоки је Мес-

на заједница издвојила 480 
хиљада динара, од којих су 
у три радне собе на запад-
ном делу вртића замењени 
прозори и врата. И даље је у 
плану  прикупљање донација 
и средстава којима би се мог-
ли заменити сви прозори у 
централном објекту и у свим 
вртићима у којима је то не-
опходно, а све у циљу уште-
де грејања, модернизације 
и пријатнијег боравка 
деце, родитеља и васпита-
ча у просторијама које су 
намењене најмлађима.

Д.С.

пролећне активности најмлађих Tiszamenti tavasz óvodásokkal

Ünnepi készülődés Feketetón

segítség a kis tijanának
„A szeretet mindennél erősebb” – egy olyan 

gondolat ez, amely leginkább kifejezi a csó-
kai általános iskolások humánus cselekedetét. 
A csókai Jovan Popović Általános Iskola  8.a 
osztálya néhány tanulójának olyan ötlete tá-
madt, hogy pénzgyűjtési akciót indítsanak, és 
támogassák a kis Tijana Ognjanović gyógyke-
zelését. Tijana egy nyolcéves kislány, akinek 
súlyos betegsége miatt sürgősen szívátültetésre 
van szüksége. A houstoni (AEÁ) gyermekkor-
házban való gyógykezeléséhez 710.000 dollár-
ra van szükség.

A diákparlament tagjai április 3-án rendkí-
vüli ülést tartottak. Az ülésen eldöntötték, hogy 
milyen módon fogják összegyűjteni a pénzesz-
közöket Tijanának. Az akciót április 4-én és 
5-én fogják megtartani, reggeltől egészen 12 
óráig. Az iskola előcsarnokában a nagyszünetek 
idején dobozt fognak felállítani, melybe a diá-
kok lehetőségeikhez mérten, belerakják az ön-
kéntes adományaikat. Az akcióhoz csatlakozik 
az iskola minden dolgozója és diákja. Az ösz-
szegyűjtött pénzt befizetik Tijana folyószámlá-
jára. Ezen akció által részesei leszünk Tijana új 
szívéért és felgyógyulásáért folytatott harcnak. 
Tijana, melletted vagyunk!
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Ове године Хемиско–прехрамбе-
на средња школа у Чоки очекује 

будуће ђаке и њихове родитеље са једним 
занимљивим новитетом. Организовањем 
Отвореног дана бисмо желели да предста-
вимо школу, а посебно модерно опремљену 
лабораторију, где они који желе експери-
ментисати, могу веома интересантно про-
вести своје школске дане. Они креатив-
ни ђаци, који своју будућност замишљају 
у домену лепих и естетских уметности, а 
да би им школски дани протекли шаро-
лико, могућност за то им пружа фризер-
ски салон. Сво квалитетно и практично 
знање, које ђаци постижу из године у го-
дину, својим вршњацима могу презентова-
ти путем информативно–комуникационе 
технологије, која им стоји на располагању. 
У учионици, која је опремљена рачунари-
ма, сваки ђак може на свом апарату да се 
прикључи на интернет и да прикупља по-
датке за научне радове. 

Поводом организовања Отвореног 
дана, заинтересованим ђацима се пружа 
могућност бесплатне припреме из осно-
ва хемије, што представља јединствену 
могућност у околини. У овој школској 
години се на мађарском језику отва-
ра четворогодишња струка техничар 
индустријске фармакологије и хемијски 
лаборант, односно трогодишња струка 
женског и мушког фризера. Они који желе 
четворогодишње образовање на српском 
језику могу се пријавити на смер еколош-
ки техничар, а  за трогодишње образовање 
ту су смерови женски и мушки фризер. 
Сваки ученик који се одлучи се за било 
који од смерова и упише се у чоканску 
средњу школу, добиће на поклон пакет, 
који између осталог садржи и једну мајицу 
и хемијску са амблемом школе.

Да видимо чиме се баве ученици шко-
ле и наставници  осим наставних часова!

Они се припремају за такмичења из 
стручних предмета, матерњег језика, умет-
ности и физичког васпитања. Заслугом 
Ђачког парламента организују различи-
те манифестације којима је циљ изградња 

заједнице. Активни су учесници култур-
них догађања. Посете позоришту су уче-
стале, као и одлазак на Фрушкогорски ма-
ратон, или разне изложбе у Београду, Но-
вом Саду, Суботици. Ни прелази преко 
границе не представљају проблем, пого-
тово када се путује у Будимпешту на на-
учни излет, у Музеј 
природних наука, у 
Институт мађарске 
научне медицин-
ске академије, у 
будимпештанску 
ДНК лабораторију 
Института меди-
цинских наука, или 
у Фабрику леко-
ва Рихтер Гедеон. 
Школска заједница 
посебну пажњу 
посвећује очувању 
животне околине, 
али  улепшавању 
своје околине. 
Због тога је у току 
стварање једне баште лековитог биља и 
већ је спремно место за компостацију био-
лошки растворених органских материја. 

Матурантима се посвећује посебна 
пажња. Поред тога што се организује тра-
диционални опроштај и свечани програм, 
ове године ће се по први пут организова-
ти манифестација под именом Плес мату-
раната, за коју можемо захвалити општин-
ском руководству. 17. маја, тачно у 12 ча-
сова, матуранти ће приказати већ уна-
пред увежбан плес са кишобранима ис-
пред зграде Општине и тако постати део 
једног међународног догађаја и покушаја 
обарања рекорда –  да плешући у исто вре-
ме у разним градовима окупе што већи 
број учесника.

Радници школе љубазно очекују будуће 
ученике и њихове родитеље поводом От-
вореног дана, који ће се организовати у 
априлу месецу. О тачном датуму ће  бла-
говремено бити обавештени сви дотични!

Слика и текст: Хорват Ноеми

Az idei évben egy érdekes újítással vár-
ja leendő diákjait és azok szüleit a csó-

kai Vegyészeti-élelmiszeripari Középisko-
la. Nyílt nap megszervezésével szeretnék 
bemutatani az iskolát, különös tekintettel a 
korszerűen felszerelt laboratóriumot, ahol a 
kísérletezni vágyók tölthetik érdekesen isko-

lás napjaikat. Azok a kreatív diákok, akik a 
szépségiparban képzelik el jövőjüket, színes 
mindennapjaik eltöltésére az iskolai fodrász 
szalon nyújt lehetőséget. Mindazt a minősé-
ges gyakorlati tudást, amikre évről évre tesz-
nek szert a diákok, a rendelkezésükre álló in-
formációs és kommunikációs technikák se-
gítségével közölhetik, prezentálhatják társa-
ik számára. A számítógépekkel felszerelt tan-
teremben minden diák saját gép előtt csatla-
kozhat a világhálóra, és gyűjthet anyagot a 
tudományos munkákhoz. 

A nyílt nap alkalmával a környéken egye-
dülálló lehetőségként, az érdeklődő tanulók 
ingyen felkészítésben részesülnek a kémia 
tárgykörében. Az idei tanévben gyógyszer-
ipari techikusok és vegyészlaboránsok négy-
éves képzése, valamint a női és a férfi fodrá-
szok hároméves képzése nyílik meg magyar 
nyelven. Szerb nyelven környezetvédelmi 
technikusi szakra jelentkezhetnek azok, akik 
négyéves képzésben, illetve női és férfi fod-
rász szakra  azok, akik hároméves képzésben 

szeretnének részesülni. Bármelyik szak mel-
lett is döntenek, minden tanuló, aki a csókai 
középiskolába iratkozik, ajándékcsomagban 
részesül, mely többek között tartalmaz egy az 
iskola emblémájával ellátott pólót és tollat is. 

Nézzük, mivel is foglalkoznak az iskola 
tanulói, tanárai a tanítási órák mellett!

Különféle versenyekre készülnek a 
szaktantárgyakból, anyanyelvből, mű-
vészetekből, testnevelésből. A diák-
parlament jóvoltából különféle közös-
ségépítő rendezvényeket szerveznek. 
Művelődési események aktív részt-
vevői.  Színházlátogatásokon éppúgy 
részt vesznek, mint a Fruška gora-i 
maratonon, vagy a különféle kiállítá-
sokon Belgrádban, Újvidéken, Sza-
badkán. Sőt, még a határ átlépése sem 
okoz gondot, főként, ha Budapest-
re kell utazni tanulmányi kirándulás-
ra, a Természettudományi Múzeumba, 
a Magyar Tudományos Akadémia Or-
vostudományi Kutatóintézetébe, Buda-
pesti Orvosszakértői Intézet DNS la-
boratóriumába vagy a Richter Gedeon 

gyógyszergyárba. Az iskolaközösség különös 
figyelmet fordít a környezetvédelemre, a kör-
nyezetük szépítésére is, ezért egy gyógynö-
vénykert létrehozása van folyamatban, vala-
mint elkészült egy komposztáló is, a biológia-
ilag lebomló szerves anyagok részére. 

A végzős diákokra kiemelt figyelem van 
fordítva. Az mellett, hogy a hagyományos 
búcsúztatóra, ünnepi műsorra sor kerül, az 
idén első alkalommal kerül megrendezésre a 
Ballagók tánca elnevezésű rendezvény, amit 
a községi vezetésnek köszönhetünk.. Május 
17-én pontban 12 órakor a végzősök egy elő-
re begyakorolt ünnepi esernyős táncot mutat-
nak be a városháza előtt, így válnak részese-
ivé egy nemzetközi rekordkísérletnek is, az 
egy időben ugyanazt a táncot eltáncoló bal-
lagók eseményének.

Az iskola dolgozói szeretettel várják leen-
dő tanulóikat, és azok szüleit a nyílt napon, 
mely az áprilisi hónap folyamán kerül meg-
rendezésre.  

Kép és szöveg: Horváth Noémi

отворен дан у чоканској средњој школи nyílt nap a csókai középiskolában

Научни излет у Будимпешти
Tanulányi kirándulás Budapesten

Геологија је наука о Земљи. Осно-
ву ове науке чине минералогија 

и петрологија. Геологија спада међу 
најстарија наша знања. Човечан-
ство је лепоту и особине минарала 
и стена приметио већ у старом ка-
меном добу. Приликом прављења 
првих алата научили смо како тре-
ба користити различите типове сте-
на у свакодневном животу. У развоју 
геологије бакарно, бронзано и гвоз-
дено доба представљали су праву 
револуцију. У то време човек је већ свесно вадио рудне 
минерале из Земљине унутрашњости.  

Наше интересовање за минерале и стене није сла-
било током столећа. Има доста геолога, хемича-
ра и наставника, који се поносе својим збиркама ми-
нерала. Основна школа „Јован Поповић“ из Чоке, 
такође, поседује такву збирку. Храбро можемо рећи 
да наша колекција спада у најбогатије збирке, међу 
војвођанским основним школама. Школа поседује ми-
нерале, полудрага камења, вулканске, седиментне, 
метаморфне стене и фосиле. Колекцију чини укупно 
85 примерака. Наши најлепши и највреднији пример-
ци су полудрага камења из Бразила, ахат и аметист. 
Поред тога имамо један полудраги камен „тигрово око“ 
из Јужне Африке. Највећи број примерака је са Фруш-
ке горе, Вршачких планина и Авале, али поседујемо 
минерале и фосиле из Мађарске, са Бакоњске руд-
не горе. Највећи део колекције чини сопствена збир-
ка Тибора Месарош-Киша наставника географије. На 
почетку школске године нашу збирку је у великој мери 
обогатио минералошки поклон господина Михајла 
Станковића из Специјалног резервата природе „Заса-
вица“. Њему посебно желимо да се захвалимо, што је 
допринео обогаћивању збирке. 

Колекција минерала и стена основне школе знатно 
побољшава квалитет наставно-образовног рада. На 
часовима физике, хемије, биологије и географије на-
шим ученицима се пружа могућност упознавања лепо-
те природе и наше државе.   

A földtan vagy geológia a Föld-
ről szóló ismereteink tudomá-

nya. A földtan alapját az ásvány-
tan és a kőzettan képezi. Ez a tu-
domány az egyik legrégibb isme-
reteink közé tartozik. Az ásványok 
és a kőzetek szépségére és tulaj-
donságaira az ember már a kőkor-
szakban felfigyelt. Az első szer-
számok készítésénél megtanultuk 
a kőzettípusok mindennapi élet-
ben való alkalmazását. A rézkor, 

bronzkor és a vaskor igazi áttörést jelentett a földtan fejlő-
dősében. Ekkor már az ember tudatosan, előre meghatá-
rozott célból bányászta az ércásványokat.

Az ásványok és a kőzetek iránti érdeklődésünk az év-
századok folyamán nem hanyatlott. Sok geológus, ve-
gyész vagy tanár büszkélkedhet saját gyűjteménnyel. A 
mi csókai általános iskolánk is rendelkezik ilyennel. Bát-
ran kijelenthetjük, hogy a vajdasági általános iskolák kö-
rében gyűjteményünk a leggazdagabbak közé tartozik. Is-
kolánk gyűjteménye ásványokból, féldrágakövekből, vul-
kanikus, üledékes, metamorf (átalakult) kőzetekből és 
fosszíliákból áll, amelyek együttvéve 85 mintát tesznek 
ki. Legszebb mintáink közé a Brazíliából származó achát 
és ametiszt, valamint a dél-afrikai tigrisszem féldrágakö-
vek tartoznak. A kőzetek zöme a Tarcal-, a Verseci- és az 
Avala-hegyről valók. Azonban rendelkezünk a magyaror-
szági bakonyi erdőség röghegyeiből származó ásványok-
kal és fosszíliákkal is.  A kollekció legnagyobb részét Mé-
száros Kiss Tibor földrajztanár magángyűjteménye alkot-
ja. Az iskolaév kezdetén gyűjteményünket nagyszámban 
gazdagította a zasavicai természeti rezervátum szakmun-
katársának Stanković Mihajlo úrnak az adománya. Ezúton 
is szeretnénk neki köszönetet mondani, hogy hozzájárult 
gyűjteményünk gyarapításához. 

Az iskolánkban található ásvány és kőzetminták nagy-
mértékben elősegítik az oktatás színvonalának emelését. 
A fizika, kémia, biológia és földrajzórákon diákjaink jobban 
megismerhetik Földünk természeti adottságait és szépsé-
geit.

Геолошка збирка
ош „јован поповић“

a csókai általános iskola
kőzetgyűjteménye

хуман гест основаца
Помоћ малој Тијани

“Љубав је ипак јача од свега” мисао је која 
најлепше осликава хуман чин чоканских основа-
ца. Неколико ученика из одељења 8а Основне шко-
ле “Јован Поповић” из Чоке дошло је на идеју да по-
крену акцију прикупљања новца и подрже лечење 
малене Тијане Огњановић. Тијана је осмогодишња 
девојчица којој је услед тешке болести хитно потреб-
на трансплантација срца. За лечење у дечијој болни-
ци у Хјустону (САД) потребно је 710.000 долара.

Чланови ђачког парламента одржали су ванредан 
састанак дана 3.4.2013.године. На састанку је одлу-
чено на који ће се начин прикупљати новчана сред-
ства за Тијану. Акција ће бити одржана 4.  и 5. апри-
ла 2013.године и трајаће до 12 часова.У холу школе 
ће за време великих одмора бити постављена кутија 
у коју ће се убацивати добровољни прилог, у скла-
ду са могућностима. Акцији ће се прикључити сви 
запослени и ученици школе. Прикупљена новча-
на средства биће уплаћена на Тијанин жиро рачун. 
Посредством ове дивне акције бићемо део борбе за 
Тијанино ново срце и оздрављење. Тијана, уз тебе смо! 
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На основу конкурса Покрајинског 
секретаријата за привреду, запош-

љавање и равноправност полова распи-
саног за доделу бесповратних средста-
ва невладиним организацијама и оста-
лим непрофитним институцијама за 
развој и ревитализацију послова, који се 
сматрају уметничким и старим занатима, 
„Чоканским добошарима“ су додељена 
средства у износу од 100.000,00 дина-
ра за пројекат под називом „Имам руке, 
имам алат, имам занат“. Овај пројекат 
је реализован у периоду од 1.2.2013. 
до 1.4.2013. године на територији Оп-
штине Чока. Пројекат, који је написала 
Јасмина Мијић, има за циљ да у окви-
ру својих активности обучи десетак жена 
са територије општине Чока, са акцен-
том на незапослене жене, да самостал-
но израђују бројанице, украсни накит, те-
матске украсе (ускршња јаја, декоратив-
не украсе), гоблене и друге ручне радове.

Према речима Сање Радин ,коор-
динаторке пројекта, организовано је 5 
обука и тематских радионица у окви-
ру којих су жене имале прилику да 
се оспособе за самосталну израду и 
упознају са могућностима удруживања 
и заједничког наступања на тржишту у 
циљу пласирања својих производа.

Као едукаторка ангажована је Снежа-
на Ристић из Падеја , која дуги низ го-
дина и сама зарађује за живот продајући 
гоблене и друге ручне радове. Редован 
је излагач на многим изложбама овог 
типа, у оквиру којих је освајала и бројне 
награде, које су најбољи сведоци њеног 
умећа.

Друга едукаторка је Драгана Ђукић 
из Остојићева, чланица удружења жена 
у свом насељу, са богатим предавачким 
искуством. Као волонтер, бави се умет-
ничким руковођењем фолклорне секције 
КУД  „Тихомир Остојић“ из Остојићева. 

Трећи едукатор је Борис Илић, 
сертификовани тренер из области 
менаџмента, који је на пројекту заду-
жен за тему менаџмент и могућности 
пласирања производа на тржишту, 
такође, волонтер.

„Десет година се бавим израдом го-
блена и купци мојих гоблена су веома 

задовољни, јер водим рачуна о томе 
да позадина гоблена буде иста као и 
предњица. Не сме да буде чворова нити 
да висе крајеви конца. Материјал од ког 
се израђују гоблени је један од услова 
да коначан производ буде одговарајућег 

квалитета. Зато ја користим Вилеров 
материјал, који је прилично скуп, али 
се његова употреба на крају исплати. 
Прво што су жене научиле у овим ради-
оницама је да раде основни бод, а за-
тим и покрсницу. Да би се успешно сав-
ладала ова вештина потребни су воља, 
упорност, стрпљење и таленат. Жене 
које се не пронађу у овоме имају при-
лику да раде друге врсте ручних радо-
ва. Овде је најбитније дружење, смех 
,шала и то што на овај начин успевамо 
да од свакодневних проблема одвојимо 
мало времена за себе“ - рекла нам је 
Снежана Ристић из Падеја. Снежана 
и њен супруг су, иако обоје незапосле-
ни, везући гоблене успели да обезбе-
де егзистенцију и ишколују двоје деце.  
“Драго ми је што сам имала прили-
ку да присуствујем овим радионицама 
у којима су неке од нас могле да стек-
ну ново знање, а неке да га прошире. 
Фино смо се дружиле и очекујем пуно од 
предстојеће изложбе на којој ћемо пред-
ставити наше радове“ – рекла је Миро-
слава Бибан, једна од учесница.

Након реализованих обука и радиони-
ца ове жене ће имати прилику да пред-
ставе своје радове  на јавној изложби 20. 
априла 2013. године у холу Дома култу-
ре у Чоки. 

Д.Ј.

A Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatá-
si és Nemi Egyenjogúság Titkárságá-

nak pályázata alapján, melyet vissza nem 
térítendő eszközök odaítélésére írtak ki a 
nem kormányzati szervezeteknek és más 
nem nyereséges intézményeknek, olyan 
teendők fejlesztésére és felelevenítésére, 
melyeket művészinek és régi mesterség-
nek tekintenek. Így a csókai dobosoknak 
100.000,00 dinár összeget ítéltek oda a Van 
kezem, van szerszámom, van szakmám el-
nevezésű projektumra. Ezt a ptojektumot 
Csóka község területén 2013.02.01-től 
2013.04.01-ig valósították meg.

A projektumnak, melyet Jasmina Mijić írt 
meg, az a célja, hogy aktivitásainak kereté-
ben, Csóka község területéről 10 nőt, főleg 
munkanélküli nőket tanítanak meg, hogy 
önállóan készítsenek számolókat, éksze-
reket, tematikus díszeket (húsvéti tojások, 
dekoratív díszek..) gobelineket és egyéb 
kézimunkákat. Sonja Radin, a projektum 
koordinátorának szavai szerint 5 alakom-
mal szerveztek képzést és tematikus mű-
helymunkát, melyek keretében a nőknek al-
kalmuk volt felkészülni az önálló munkára, 
és megismerkedni a társulási lehetőségek-
kel és a piacon való közös fellépéssel saját 
termékeik eladása céljából.

Oktatóként alkalmazva lettek: Snežana 
Ristić Padéról, aki hosszú évek óta a 
gobleinek és más kézimunkák eladásából 
szerzi meg  a létfenntartáshoz valót. Rend-
szeres kiállító az ilyen jellegű kiállításokon, 

melyek keretében számos díjat is kapott, 
és ezek bizonyítják tehetségét.

A másik oktató Dragana Đukić Tisza-
szentmiklósról.  E  településen a nők egye-
sületének a tagja, és gazdag tapasztalattal 
rendelkezik az előadói munkában. Önkén-
tesként munkát végez a tiszaszentmiklósi 
Tihomir Ostojić M.M.E. folklór szakosztá-
lyának művészeti vezetőjeként.

A harmadik előadó Boris Ilić, aki mene-
dzser területen edzői engedéllyel rendelke-
zik, és e projektumban önkéntesként az el-
adási lehetőségekkel ismerteti meg a jelen-
lévőket.

„Tiz éve foglalkozok gobelin készítés-
sel, és vásárlóim nagyon elégedettek, 
hiszen figyelek arra, hogy a munkám há-
tulja ugyanolyan legyen, mint az eleje. 
Nem szabad csomónak lennie, és hogy 
a cérna végei lógjanak. A gobelin anya-
ga az egyik feltétele annak, hogy a ter-
mék megfelelő minőségű legyen. Ezért 
használom a Wiehler anyagot, amely 
igen drága, de használata végül kifizető-
dik. Az első, amit a nők itt megtanultak, 
hogyan készítsék az alapöltést, majd a 
keresztöltést. E kézügyesség elsajátítá-
sának sikeréhez szükséges a kedv, ki-
tartás, nyugalom és a tehetség. Azok-
nak a nőknek, akik ebben nem találják 

meg önmagukat, lehetőségük van más ké-
zimunkákat készíteni. Itt a legfontosabb a 
barátkozás, nevetés, viccelődés, és hogy 
ilymódon a mindennapi problémáktól egy 
kis időt szakítsunk magunkra” – mondja 
Snežana Ristić Padéról, aki férjével együtt, 
habár midketten munkanélküliek, gobelint 
varrva sikerült biztosítaniuk egzisztenciáju-
kat és két gyermeküket iskoláztatni.

„Örülök, hogy alkalmam nyílt e munká-
ban rész venni, ahol az emberek egy része 
új tudást szerzett, mások pedig bővítették 
ismereteiket. Kellemesen éreztük magun-
kat, és sokat várok a kiállítástól, ahol be-
mutatjuk munkáinkat”- mondta Miroslava 
Biban, az egyik tanuló.

A megvalósított oktatás és műhelymun-
kák után ezeknek a nőknek alkalmuk lesz 
április 20-án a Művelődési Otthon előcsar-
nokában nyilvános kiállításon bemutatni 
munkájukat.

D.J. 

„имам руке, имам алат, имам занат“
незапослене жене у нашој општини имале су прилику

да науче како се израђују гоблени, декоративни украси
и други ручни радови

Van kezem, van szerszámom, van szakmám
községünkben a munkanélküli nőknek alkalmuk volt 

megtanulni, hogyan kell készíteni gobelint,
dekoratív díszeket és egyéb kézimunkákat

Везење Вилерових гоблена
Wiehler gobelin varrás                                                     

Израда бројанице
Számlálók kidolgozása

Балаж Ференц, председник Општине је по-
сетио бебу (на слици) Вебер Реку, која је 

у 2013.  години прво новорођенче у чоканској 
општини, и предао чек од 10.000 динара. 

„Драго ми је што 
могу да посетим поро-
дицу Вебер из Падеја, 
и наравно Реку, која је 
радосна беба и лепо 
напредује. Сви знамо 
да се у нашој Општи-
ни рађа мали број деце 
и управо због тога је 
потребно да помажемо 
младим брачним паро-
вима. Рађање детета у 
породици је највећа радост. Зато желим мла-
дима, да буду храбри и да прихватају децу“ – 
рекао је председник Општине и пожелео поро-
дици много среће. 

Становништво Србије спада у круг израже-
но остареле популације. Просек старости ста-
новништва је 41,4 године. У протеклих 60 го-
дина број новорођене деце по једној жени се 
са 3,13 смањило на 1,41. Ово је забрињавајуће. 
Наиме, већ готово пола столећа, становништву 
није обезбеђена ни проста репродукција. 

Хорват Ноеми

Balázs Ferenc polgármester megláto-
gatta Véber Rékát, a babát, aki 2013-

ban  elsőként született Csóka községben, 
és átadta a 10.000 dinár értékű utalványt.

„Örömömre szolgál, hogy ma 
meglátogathatom a padéi Véber 
családot, és természetesen Ré-
kát, aki vidám kisbaba, és szépen 
növekszik. Mindannyian tudjuk 
azt, hogy községünkben is kevés 
gyermek születik, éppen ezért 
szükség van arra, hogy támogas-
suk a fiatal házaspárokat. A csa-
ládban a gyermek születése a leg-
nagyobb boldogság, ezért is kívá-
nom a fiataloknak, hogy legye-

nek bátrak, és vállaljanak gyermekeket”-
mondta a polgármester, és  a családnak 
sok bolodgságot kívánt. 

Szerbia lakossága a kifejezetten elöre-
gedett populáció körébe tartozik. A lakos-
ság átlagéletkora 41,4 év. Az elmúlt 60 
évben az egy nőre eső megszületett gyer-
mekek száma 3,13-ról 1,41-re csökkent. 
Ez bizony aggasztó, hiszen már legalább 
fél évszázada nincs biztosítva a lakosság 
egyszerű reprodukciója sem.  

Horváth Noémi

ове године по први пут 
10.000 динара

за прво новорођенче у години
„Свет, сваким дететом,

почиње изнова“

az idén első alkalommal
10.000 dinár 

az év elsőszülöttjének
„Minden gyermekkel 
újrakezdődik a világ”

центар за социјални рад општине чока међу првима је у земљи институционали-
зовао службу „помоћ у кући“ коју су до сада пружале невладине организације и 
удружења, чиме је створена већа сигурност за више од стотину корисника ових 
услуга у чоки о којима брине и 25 волонтера.  

– Од почетка године Центар за социјални рад општине Чока има посебну Органи-
зациону јединицу, Службу за остваривање локалних услуга социјалне заштите, која се 
бави пружањем услуга грађанима, односно услуга које су идентификоване као потреб-
не. Једна услуга која је  већ присутна и позната грађанима је служба Помоћи и неге у 
кући за старе. Нова услуга је Дневни боравак за децу и младе са сметњом у развоју, а 
такође имамо и организациону јединицу Волонтерски кампер – објашњава директор-
ка Центра за социјални рад у Чоки Александра Раичевић. Она каже да је Центар од 
2011. године регистрован у Министарству рада и социјалне политике као организатор 
волонтирања, па поседује дозволу за спровођење волонтерских активности у обла-
сти социјалних и хуманитарних акција, а делатност се проширује и на културу, спорт и 
екологију. Ове три гране представљају једну Организациону јединицу Центра, што нам 
дозвољава нови Закон који нас не ограничава да се, поред јавних овлашћења, бавимо 
и локалним услугама – додаје Александра Раичевић. Према њеним речима ове услу-
ге је до сада у Чоки спроводио невладин сектор. Центар није могао да их обавља,  јер 
није имао регистровану Организациону јединицу. Услуге „Помоћ у кући“ негде спроводе 
НВО, а у појединим општинама приватни предузетници, па су оне комерцијализоване. 

– У Чоки немамо развијени профитни и непрофитни сектор који би прихватио да 
се бави оваквим пословима, као у већим градовима, па је Локална самоуправа пре-
познала Центар за социјални рад као најкомпететнију службу за пружање ове услу-
ге у складу са законом и прописаним стандардима, што даје и већу сигурност корис-
ницима – каже Раичевићева. – Служба „Помоћ у кући“ у Чоки је устројена 2007. го-
дине у којој геронтодомаћице одржавају домаћинства старих и болесних. Нова служ-
ба је геронтонеговатељице, које обављају помоћне хигијенске и медицинске услуге и 
геронтодомаћини, чији је посао да одржавају дворишта и окућнице старих, припремање 
огрева и слично. Имамо 102 корисника ових услуга, 15 је корисника Дневног центра за 
децу и младе са хендикепом и 25 волонтера. Морам се похвалити да смо једна од 
првих општина где је препознато да је најбоље решење да ове услуге буду институ-
ционализоване при центру за социјални рад. Грађани добијају сигурност и квалитетне 
услуге, а општина, која је обезбедила комплетно финансирање, има изграђен систем 
контроле рада и коришћења средстава – рекла је Александра Раичевић, директорка 
Центра за социјални рад у Чоки. Н. Колунџија 

  институционализована служба „помоћ у кући“ у чоки
О већој сигурности старих и болесних

брине 25 волонтера
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Сава Чонић из Остојићева је  свој занат 
почео да учи пре шездесет и једну го-

дину са само петнаест година. Он се да-
нас убраја у неколицину ужара у целој 
Војводини и труди се да свој занат одржи 
преносећи своје умеће на млађег сина Го-
рана.

Иако веома млад, Саву је на овај за-
нат упутио отац када је увидео да не воли 
да учи. „Као дете сам слабо волео шко-
лу и када сам пао први разред гимназије 
отац ме је одвео у Нови Кнежевац да бу-
дем ученик у привреди код једног ужа-
ра“, присећа се Сава својих младалачких 
дана и наставља: „Пошто сам имао непу-
них 15 година нисам могао одмах да поста-
нем ученик. Морао сам да сачекам годину 
дана, па сам следеће године почео званич-
но да учим“.

Упркос томе што је у једном тренутку 
желео да напусти занат, Сава је упознао 
колегу Светозара Урошева са којим му је 
било лакше да савладава вештине ужар-
ства. Након две године проведних као 
шегрт, Сава је успешно научио занат и по-
чео да обавља свој први посао код приват-
ника у Новом Кнежевцу. „Након Кнежевца, 
радио сам годину дана у Старом Бечеју, па 
сам затим отишао у Жабаљ, из Жабља по-
ново у Бечеј, па потом и у Сенту, а онда је 
уследио и посао у Лужанима у Хрватској“, 
прича нам овај Остојићевчанин како је сти-
цао своја прва искуства као ужар. „На крају 
свих тих путовања, комшија Милорад Пан-
телин, који је после постао и мој кум, ме 
је убедио да отворимо радњу у Остојићеву. 
Иако ја у почетку нисам био за то, он ме је 
молио, јер је он јако слабо радио, па је же-
лео да га научим“, каже ужар и додаје: „Ја 
сам се у међувремену оженио Борош Ка-
талин и како смо купили кућу у Остојићеву, 
одлучили смо да ту останемо. Мој кум је 
на крају отишао за Америку, па сам остао 
сам“. 

Скућивши се са својом супругом, Сава је 
почео да развија посао у свом селу и како 
сам каже чак тридесет година је радио као 
приватник и  шест година провео у држав-
ном сектору да би на крају заслужио одла-
зак у пензију. 

„Многи мисле да је наш занат лак посао, 
али није. Има неких ствари за које и мој син 
Горан каже: ‘Нећу научити, матори, никад’”, 
прича нам овај пензионер покушавајући да 
објасни како изгледа његово занимање: „ 
На пример један поводац, једна штрањка, 
прави  се тикна, она мора да се разликује у 
дебљини на почетку и на крају и онда се то 
ставља у штирц и саставља , а данашњи 
млади не знају ни да преду“. 

Сава нам је описао и који су то материјали 
са којима он ради: „Ја сам у почетку правио 
производе само од кудеље, јер раније није 
било најлона. Било је  само кудеље и сиса-
ла, који су се дуго употребљавали, све до 
данашњег времена. Тек касније је постепе-
но почео да се употребљава најлон и сад 
се све више производа прави од најлона, а 
не верујем да од кудеље ико у околини зна 
да преде, па чак ни мој син који ће проду-
жити наш занат“. Овај занатлија каже да су 
производи од кудеље прави раритет данас, 
али да се још дешава  да му неко наручи 
нешто управо од овог материјала. 

Мали број људи данас уме да препо-
зна разлику између ужета направљеног од 
кудеље и ужета од најлона, па је Сава на-
ставио своју причу управо објашњавајући 
каква је разлика између ова два материјала. 
„Разлика између најлона и кудеље је јако 
велика, зато што рад са кудељом подразу-
мева јдруги процес обраде.Када га купиш у 
фабрици, мораш да га гребенаш, да га со-
ртираш и видиш да ли је дугачка кудеља, 
пертла, кучина, потом се  преде, па се 
шнирује, па следи саловање. Кудеља је, 
на пример, отпорна на трљање, па и дуже 
траје“.

Он данас од оба материјала највише 
производи повоце и оглаве за стоку, кајасе 
за  коње, пајване за везивање сламе, сена 
или тулаја, канапе за матраце, рукометне 
и фудбалске мреже и сличне потрепштине. 
Похвалио нам се и да му  је међу вели-

ким бројем муштерија био и познати пе-
вач Звонко Богдан.  „Њему сам ручно пра-
вио кајасе за коње на молбу мог колеге из 
Кнежевца, који је знао да не постоји ниш-
та што ја не бих могао да направим“. Међу 
занимљивим производима, које је правио 
по специјалним поруџбинама, Сава је ис-
такао и специјални дебели канап од 80 ми-
лиметара који је испоручен у Будимпеш-
ту, али и канап дугачак чак сто метара. 
„Једном човеку је требао пајван од сто ме-
тара који нико није хтео да изради и онда 
је мој колега из Кнежевца дошао код мене 
и замолио ме да ја то наместим. Ја сам то, 
наравно, направио и о томе се много при-
чало, јер сам то радио од једног до другог 
ћошка на улици и то је 
била права атракција“. 

Поред опреме, која 
се највише користи 
у сточарству, Чонићи 
производе и разне 
врсте лежаљки, заве-
са за врата, макрама 
за цвеће и слично, али 
како Сава истиче, тиме 
се више баве његов 
син Зоран и његова су-
пруга Каталин. Своје 
производе најчешће 
ради по наруџбини или 
их продаје на пијацама 
и сеоским вашарима.

Велику потпору за 
развијање посла овај 
Остојићевчанин прона-
шао је управо у својим 
синовима Горану и Зо-
рану и супрузи Ката-
лин. „После мог од-
ласка у пензију посао 
је наставила супруга 
да би скупила стаж за 
пензију, па га је потом 
продужио и наш млађи 
син Горан и јако сам задовољан његовим 
радом. Он је изузетно способан и вешт, а 
морам признати и да је бољи трговац од 
мене. Чак смо на његову иницијативу увели 
и нов начин производње, а то је покривање 
најлона кудељом. Предемо кудељу и у 
средину стављамо најлон, као кад, на при-
мер, правите бетон и ставите армирано 
гвожђе. И овакав начин производње, иако 
мало спорији, показао се као веома успе-
шан, јер даје изузетно квалитетну робу“, 
прича нам он о својој сарадњи са сином и 
каже да се они увек труде да модернизују 
посао и одржавају своје радионице. 

Приводећи разговор крају, ужар се ос-
врнуо и на финансијску страну овог зана-
та који полако изумире и описао нам како 
се некада, а како сада живи од његовог по-
сла: „Када сам почео да се бавим овим за-
натом био сам изузетно продуктиван и мо-
гао сам да продајем доста јефтиније него 
остали. Зато сам увек добро стајао. Е, кад 
је овај занат полако почео да изумире, на-
ступила је криза због које сам и ја морао 
да се ангажујем и да идем по вашарима и 
пијацама. Ишло је све  теже и теже.Сада је 
можда најтеже, али од овог заната је могло 
и може и сад лепо и скромно да се живи“. 

У разговор се на кратко умешала и Са-
вина подршка, супруга Каталин: „Нажа-
лост, због финансијске кризе потражња је 
мања. Верујем да би људи и сад узимали 
наше производе, јер видим да се и даље 
интересују, али због кризе не могу себи то 
да приуште“. 

Сава каже  да је у почетку често био 
омаловажаван због свог слабашног изгле-
да, али да је убрзо свима доказао супрот-
но. Још у младости је од свог заната мо-
гао лепо да живи, јер је био вредан и на тај 
начин показао свима како напредује. Овај 
занатлија је истакао да посао није мно-
го утицао на његово здравље. Признаје и 
да је понекад желео да одустане, али да 
се увек на крају враћао ономе што ради 
најбоље и по чему га већ годинама зна ве-
лики број људи. 

И. К.

A tiszaszentmiklósi Sava Čonić hatvanegy 
évvel ezelőtt kezdte tanulni mesterségét, 

amikor még tizenöt éves volt. Ő azon néhány 
vajdasági kötélkészítő közé tartozik, aki arra 
törekszik, hogy mesterségét fenntartsa, és át-
adja tudását fiatalabb fiának, Gorannak.

Amikor Savo édesapja belátta, hogy kicsi 
fia nem szeret tanulni, elküldte őt inasnak. 
„Gyermekként nem nagyon szerettem az is-
kolát, és amikor a gimnázium első osztályá-
ban megbuktam, apám elvitt ipari tanulónak 
egy törökkanizsai kötélkészítőhöz” – emlék-
szik vissza ifjúkorának napjaira Sava és foly-
tatja: „Mivel még nem töltöttem be 15. élet-
évemet, nem lehettem mindjárt ipari tanuló, 
egy évet várnom kellett, és csak a következő 

évben kezdtem meg hi-
vatalosan a tanulást.”

Volt egy olyan idő-
szaka, amikor ott akar-
ta hagyni a szakmát, de 
Sava akkor megismer-
te kollégáját, Svetozar 
Uroševet, akivel közösen 
könnyebb volt elsajátíta-
ni a kötélkészítés tudo-
mányát. Két évig inas-
ként dolgozott, és miu-
tán sikeresen megtanul-
ta a mesterséget, meg-
kezdte első munkáját 
egy törökkanizsai kisipa-
rosnál. 

„Törökkanizsa után 
egy évig Óbecsén dol-
goztam, majd Žabaljra 
kerültem, onnan újból 
Becsére, majd Zentán 
és ezt követően a hor-
vátországi Lužaniban 
dolgoztam”- meséli ez 
a tiszaszentmiklósi la-
kos azt, hogy  kötélké-
szítőként hogyan sze-
rezte első tapasztalatait. 

„Ezeknek az utazásoknak a végén a szom-
szédom, Milorad Pantelin, aki később ko-
mám is lett, győzködött, hogy nyissunk üzle-
tet Tiszaszentmiklóson. Ezt az ötletet én az 
elején nem támogattam, de ő kérlelt engem, 
mert egyedül gyengén dolgozott és szerette 
volna, ha megtanítom rendesen a szakmára” 
– mondja a kötélkészítő és hozzáteszi: „Mivel 
időközben feleségül vettem Boros Katalint, 
és mert házat vettünk a faluban, úgy döntöt-
tünk, hogy itt maradunk, habár a komám ké-
sőbb Amerikába vándorolt, és én magam ma-
radtam.”

Miután berendezkedtek feleségével, Sava 
falujában megkezdte munkájának fejleszté-
sét, és harminc évet dolgozott vállalkozóként, 
ebből hat évet állami szektorban, majd elérke-
zett a megérdemelt nyugdíjba vonulás ideje.

„Sokan úgy gondolják, hogy a mi mester-
ségünk egyszerű munka, de nem az. Van-
nak olyan dolgok, melyekre fiam, Goran azt 
mondja: Öreg, én ezt sosem fogom megta-
nulni!” – meséli a nyugdíjas mester, aki meg-
próbálta nekünk megmagyarázni, miből áll az 
ő foglalkozása. „Például egy kötőfék, egy ist-
ráng elkészítésénél, különbségnek kell lennie 
vastagságban, az elejétől a végéig, majd bele 
kell tenni a stircelőbe és összeállítani, de a 
mai fiatalok még fonni sem tudnak.” 

Sava elmondta nekünk azt is, milyen anya-
gokkal dolgozik: „Kezdetben csak kenderből 
készült termékeket készítettem, mert régeb-
ben nem is volt nylon. Csupán kender volt, 
melyet sokáig használtak, egészen mostaná-
ig. Csak később kezdték használni a nylont, 
de ma már mind több termék készül ebből az 
anyagból. Nem hiszem, hogy a környéken va-
laki tud fonni kenderből, még az én fiam sem, 
aki folytatni fogja mesterségemet.” Ez a kis-
iparos azt mondja, hogy a kenderből készült 
termékek ma már igazi különlegességek, de 
néhanapján megtörténik, hogy valaki ebből 
az anyagból rendel valamit.

Ma már kevés azoknak az embereknek 
a száma, akik felismerik a kenderből és a 
nylonból készült kötél közötti különbséget, így 
Sava elbeszélését éppen azzal folytatta, hogy 
mindezt megmagyarázza: „A nylon és a ken-
der közötti különbség igen nagy, mert a ken-

derrel való munka egy egész más folyamatot 
jelent, hiszen miután megveszed a gyárban, 
gerebenezni kell, majd szortírozni (osztályoz-
ni), hogy a kender hosszú-e, pertli vagy kóc 
(csepű), majd ezután fonják, felfűzik, és kö-
vetkezik a faggyúzás. A kender például ellen-
áll a dörzsölésnek és tovább is tart.

Ma már ezekből az anyagokból kötőféket, 
marhavezetőt, lókantárt, pányvát a szalma, 
széna és kukoricaszár kötözésére, madzagot 
a matracokhoz, kézilabda és futball-labda há-
lókat és hasonló kellékeket készítenek.

Eldicsekedte azt is, hogy nagyszámú vá-
sárlói között volt az ismert énekes, Zvonko 
Bogdan is: „Számára kézzel készítettem kan-
társzárat a lovaknak, melyre a törökkanizsai 
kollégám kért meg, aki tudta, hogy nincs 
olyan, amit én nem tudok elkészíteni.” Az ál-
tala készített érdekes termékek közül kiemel-
te a speciális megrendelésre készített 80 mil-
liméter vastag madzagot, melyet Budapestre 
küldött, de készített száz méter hosszú ma-
dzagot is. „Egy embernek száz méteres pány-
vára volt szüksége, melyet senki sem akart el-
készíteni. Akkor a törökkanizsai kollégám el-
jött hozzám és megkérdezte, elkészíteném-e. 
Természetesen én azt is megcsináltam, mely-
ről akkor sokat beszéltek, mert az utca egyik 
sarkától a másik sarkáig készítettem, ami iga-
zi attrakció volt.”

A jószágtenyésztésben legtöbbször hasz-
nált felszerelés mellett Čonićék készítenek 
különféle nyugágyakat, ajtófüggönyöket, 
makramékat virágnak és hasonlókat, de Sava 
kiemeli, hogy ezekkel leginkább Zoran fia és 
felesége foglalkoznak. Ő saját termékeit leg-
többször megrendelésre készíti, vagy piaco-
kon és a falusi vásárokon adja el.

A munka fejlesztésében ez a 
tiszaszentmiklósi mester nagyfokú támoga-
tást kapott fiaitól Gorantól és Zorantól vala-
mint feleségétől Katalintól. „Nyugdíjaztatá-
som után a munkát feleségem folytatta, hogy 
nyugdíjához összegyűjtse a szolgálati éveket, 
majd utána fiatalabb fiunk, Goran folytatta az 
ipart. Én nagyon elégedett vagyok a munká-
jával. Ő különleges képességekkel rendelke-
zik és ügyes is, de be kell ismernem, hogy 
jobb kereskedő nálam. Kezdeményezésére új 
előállítási módot is bevezettünk, mégpedig a 
nylont bevonjuk kenderrel, pontosabban ken-
dert fonunk és a közepébe nylont teszünk, 
mint amikor betonozunk és rakunk bele drót-
betétes vasat. Habár ez a készítési mód egy 
kicsit lassúbb, igen sikeresnek bizonyult, mert 
nagyon jó minőségű terméket eredményez.” 
– meséli a fiával való együttműködésről, és 
azt mondja, mindig arra törekednek, hogy 
korszerűsítsék ezt a munkát és fenntartsák 
üzleteiket.

A beszélgetés végén, a kötélkészítő rátért 
e kihalóban lévő mesterség pénzügyi oldalá-
ra is, és elmesélte hogyan élt ebből a munká-
ból valamikor és hogyan él most: „Amikor én 
elkezdtem ezt a mesterséget űzni, különösen 
produktív voltam, és az árut sokkal olcsóbban 
el tudtam adni, mint mások, ezért mindig jól 
álltam. Miután ez a mesterség kezdett lassan 
kihalni, jött egy krízis, ami miatt angazsálnom 
kellett magam, és vásárokra, piacokra jártam, 
mégis mindig nehezebb és nehezebb volt, de 
talán most a legnehezebb.  Elmondható azon-
ban, hogy ebből az iparból szépen és szeré-
nyen meg lehetett, és ma is meg lehet élni.”

A beszélgetésbe bekapcsolódott Sava fe-
lesége is: „Sajnos a pénzügyi krízis miatt ke-
vesebb a kereslet is, de hiszem, az emberek 
ma is megvennék termékeinket, mert látom 
továbbra is érdeklődnek irántuk, csak a krízis 
miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy 
vásároljanak.”

Sava azt mondja kezdetben lenézték véz-
na kinézete miatt, azonban mindenkinek 
gyorsan bebizonyította, ennek ellenkező-
jét, és már fiatal korában szépen meg tudott 
élni mesterségéből, mert szorgalmas volt, és 
haladt is előre. Kiemelte még, hogy a mun-
ka nem volt kihatással egészségére. Beisme-
ri, hogy néha fel akarta adni, de mindig visz-
szatért ahhoz, amit legjobban tudott csinálni, 
és aminek köszönhető, hogy évek óta nagyon 
sok ember ismeri.

I.K. 

Све већи број заната у нашој општини се суочио са убрзаном 
модернизацијом света, па се често налази на самом рубу опстанка. 

представљамо Вам неке од заната који полако изумиру међу 
нашим мештанима и занатлије који се труде да до тога не дође.

кајаСи, пајВани, Мреже, неМа шта СаВа Ужар из 
оСтојиЋеВа не зна да напраВи од кУдеЉе или најлона

Mind több mesterség fennmaradása kerül veszélybe.
Bemutatunk néhány mesterséget, melyek lassan kihalnak, és azokat a 
kisiparosokat, akik azért küzdenek, hogy minderre ne kerülhessen sor.

kanTáRszáR, PányVa, Háló – nIncs olyan, aMIT 
a TIszaszenTMIklósI saVa köTélkészÍTŐ ne TUDna

elkészÍTenI kenDeRBŐl Vagy nylonBól

Каталин и Сава Чонић
Katalin és Sava Čonić



     чоканска хроника   —   csókai krónika април  2013.18

Сваке године широм света обележава се 
7. април, Светски дан здравља. Наиме, 

обележава се годишњица оснивања Свет-
ске здравствене организације (1948. годи-
не). Сваке године на овај дан, а од 1950. го-
дине, Светска здравствена организација из-
абере кључни глобални здравствени про-
блем као тему којом се обележава Светски 
дан здравља. Ове године то је висок крвни 
притисак.

Висок крвни притисак или артеријска 
хипертензија (хyпертенсио  артериалис) је 
често обољење, сматра се да једна  од три 
особе у свету има повишен крвни притисак, 
а такође и 40% особа старијих од 25 година. 
Висок крвни притисак је опасан, јер изазива 
срчана обољења – срчани инфаркт, 
срчану слабост (кардиомиопатију), 
шлог¸обољења бубрега, ока...

Артеријска хипертензија се дијаг-
ностикује  наравно мерењем крвног 
притиска. Вредности од 140 ммHg 
за виши, систолни (горњи) притисак 
и од 90 ммHg за дијастолни (доњи) су по-
вишени и значи да та особа има артеријску 
хипертензију.

Због ризика од горе поменутих болести, 
висок крвни притисак се мора лечити. Да-
нас постоји велика палета лекова и ваш ле-
кар ће након прегледа преписати онај који 
је за вас најбољи. Крвни притисак се мора 
редовно мерити и лекови редовно узимати. 
Уз то је важан тзв. хигијенско-дијететски ре-
жим који подразумева да се не пуши, да се 
не конзумира алкохол, да се једе храна са 
мање соли и мање  масноћа. Такође је јако 
битно одржавати здраву телесну тежину и 
бити довољно физички активан.

Дом здравља Чока организује у петак 
05.04. у „Дому пензионера“ од 9 до 12х 
мерење крвног притиска за грађане, који се 
позивају да измере односно преконтролишу 
свој крвни притисак.

Ово је права прилика да мислите на ваш 
крвни притисак. Проверите га, живите здра-
вим животом и... будите здрави.

 Чпајаковић др Освит

Világszerte minden évben megemlékeznek 
április 7-éről, az egészségügyi világnap-

ról. Valójában az Egészségügyi Világszervezet 
mekalapításának (1948) évfordulójára emlé-
keznek. 1950-től kezdve ezen a napon minden 
évben kulcsfontosságú egészségügyi problé-
mát választanak a világnap megjelölésére. Eb-
ben az évben ez a magas vérnyomás volt.

A magas vérnyomás vagy az artériás 
hypertenzió (hypertenzio arterialis) igen gya-
kori megbetegedés. Úgy tekintik, hogy a vilá-
gon minden harmadik embernek magas a vér-
nyomása, de a 25 évesek 40%-a is már eb-
ben a betegségben szenved. A magas vér-
nyomás igen veszélyes, mert szívbetegsé-
geket okoz: szívinfarktust, szívgyengeséget 

(kardiomiopatia) valamint agyvérzést, vese-
betegségeket, szembetegségeket ...

Az artériás hypertenziót természete-
sen a vérnyomás mérésével diagnoszti-
zálják. A 140 mmHg szisztolés (felső) 
és a 90 mmHg diasztolés (alsó) vérnyomá-
si értékek felett már megnövekedett vérnyo-

másról beszélünk, ami azt jelenti, hogy annak 
a személynek magas vérnyomása van.

A fent említett betegségek megjelenésé-
nek rizikója miatt a magas vérnyomást gyógyí-
tani kell. Ma már sokfajta gyógyszer van, és 
az Ön orvosa a vizsgálat után azt fogja elő-
írni, ami Önnek a legmegfelelőbb. A vérnyo-
mást rendszeresen kell mérni, és a gyógysze-
reket rendszeresen szedni. Emellett fontos az 
egészségügyi-dietetikus rezsim, ami alatt azt 
értjük, hogy nem lehet cigarettázni, alkoholt fo-
gyasztani, az ételt kevesebb sóval és zsira-
dékkal kell készíteni. Szintén nagyon fontos 
fenntartani az egészséges testsúlyt, és megfe-
lelő fizikai aktivitást kell folytatni.

A csókai egészségház a nyugdíjas otthon-
ban április 5-én, pénteken 9-től 12 óráig vér-
nyomásmérést szervez az érdeklődő polgárok-
nak, akik ellenőrizni kívánják vérnyomásukat.

Ez  megfelelő alkalom arra, hogy gondol-
janak vérnyomásukra. Ellenőrizzék, éljenek 
egészséges életet és... legyenek egészsége-
sek.

Dr. Čpajaković Osvit

Пад животног стандарда житеље дева-
стиране чоканске општине сврстава у 

ризичне групе за развој туберкулозе у које 
се , поред социјално угрожене категорије 
становништва, убрајају затвореници, осо-

бе са ослабљеним имуним системом, ин-
фицирани ХИВ вирусом, пушачи, особе 
са смањеном телесном тежином, алкохо-
личари, наркомани. На развој туберкулозе  
утиче и становање у заједници са тубер-
кулозним болесником – речено је на три-
бини, коју су поводом Светског дана бор-
бе против туберкулозе 24. марта Центар за 
социјални рад и Дом здравља у Чоки орга-
низовали за ученике седмих и осмих раз-
реда ОШ „Јован Поповић“ у Чоки. Како 
су на трибини говорили директорка Дома 

здравља у Чоки  др  Ибоја Леваи Сенеш и 
др Освит Чпајаковић, иако се мислило да 
је ова болест искорењена, она се у већем 
обиму појавила и у овим крајевима, по-
четком деведесетих година прошлог века, 

а присутна је и данас. – Чока дели 
судбину друштава где има оболе-
лих и задњих неколико година ре-
гистровали смо најмање по једног 
болесника годишње, иако је почет-
ком овог века тај број износио пет 
за годину дана – рекла је др Леваи 
Сенеш, наводећи последњи случај 
оболелог младића који је дошао 
из Мађарске. Пре десет година  у 
Србији је на 100 хиљада станов-
ника било 37 оболелих, док је по 
последњим подацима из прошле 
године тај број смањен на 18 обо-
лелих. 
– То је јако добар резултат, када 

се зна да свако смањење за један проце-
нат изискује много напора – додаје др 
Освит Чпајаковић, специјалиста за груд-
не болести. Према речима директор-
ке Дома здравља др Ибоје Леваи Сенеш 
очекује се повећање броја оболелих од 
ове болести, јер има родитеља и деце која 
гладују у чоканској општини, а они су и 
најрањивији на ову болест, а то оправдава 
и даље постојање антитуберкулозног дис-
панзера при Дому здравља. Према њеним 
речима проблем је што се већина болесни-
ка јави када већ болест узме маха, а после 
првог побољшања здравља, услед приме-
не терапије, често прекидају лечење. 

– Лечење оболелих од ТБЦ траје 
најмање 6 месеци, за које време се мора 
узимати комбинована терапија. Често по-
сле месец или месец ипо дана нестају те-
гобе, па пацијент престаје редовно да ко-
ристи лекове. Тада могу постати рези-
стентни на одређене антитуберколитике и 
то је велики проблем – изјавио је др Освит 
Чпајаковић. 

Н. Колунџија

 Светски дан здравља   2013   egészségügyi világnap

Флуорографисања
за рано откривање болести

Чим је број оболелих од ТБЦ испод 25 
на 100 хиљада становника, није обавеза 
редовног годишњег флуорографисања, 
што је најефикаснија мера у раном 
откривању грудних болести и ТБЦ. То 
је уједно и одговор бројним житељима 
Чоке који се интересују због чега се 
не врши редовно флуорографисање 
становника – каже др Ибоја Леваи Сенеш.

чокани обележили светски дан борбе против ТБЦ
Туберкулоза прети осиромашенима

Са трибине о ТБЦ у ОШ „Јован Поповић“ у Чоки

Број оболелих од туберкулозе у чоки није забрињавајући, јер је испод просека. 
У србији је 2012. године евидентирано 18 оболелих на 100 хиљада становника. 

Међутим, због наглог пада животног стандарда, у дому здравља у чоки очекују 
да се у наредном периоду повећа број оболелих од ове заразне болести.

A csókai Volontőr Központ ez év 
január 1-jétől Csóka község 

Szociális Munkaügyi Központjá-
nak szervezési egységébe került át, 
a helyi szociális-védelmi szolgálta-
tások megvalósítási szolgálatának 
keretébe. Ezt a Munkaügyi, Foglal-
koztatási és Szociálpolitikai Minisz-
tériumban nyilvántartják a rövidtá-
vú önkéntesség szervezőjeként. E 
központ munkája alatt értjük az ak-
tivitások megszervezését és meg-
valósítását a kultúra, oktatás, sport, 
egészségügy, humanitárius munka, szo-
ciális kérdések, környezetvédelem, ifjú-
ság- politika és hasonló területeken. A 
központban jelenleg 25 aktív önkéntest 
tartunk nyilván az egész község terüle-
téről, akiknek életkora 15-30 év. Mun-
káját és aktivitásait a Volontőr központ 
a 2013-as évi akcióterv alapján valósítja 
meg. Ennek keretében az első aktivitás a 
szerelmesek napjának és a Szent Trifun-
napnak a megünneplése volt február 14-
én Csókán a Művelődési Otthon előt-
ti téren, ahol a Volontőr Központ stan-
dot állított fel, az önkéntesek forraltbort 
és kézzel készített szíveket osztogattak 
járókelőknek a központ népszerűsítése, 
valamint a tolerancia, szeretet, tisztelet 
és egyéb társadalmi értékek jegyében.

Második aktivitás a tüdőbaj elleni 
küzdelem  napja (március 24-én) volt a 
Jovan Popović Általános Iskola helyisé-
geiben. A Volontőr Központ kezdemé-
nyezésére, de a csókai egészségházzal 
és a csókai általános iskolával együtt-
működve, a 7. és 8. osztályosoknak elő-
adást szerveztek a tüdőbaj kockázatairól 
és megelőzésének módjával kapcsolat-
ban. Az előadók dr. Čpajaković Osvit és 
dr. Lévai Ibolya voltak.

A Volontőr központ tervei közé tar-
tozik, hogy az elkövetkező időszakban 
intenzivebbé tegyék tevékenységeiket az 
önkéntesség bemutatásának keretében, 
valamint a fiataloknak, a közösség életé-
be való aktív bekapcsolódásának módjá-
ról mindegyik helyi közösségben. Terve-
zik minden iskola meglátogatását Csóka 
község területén, hogy az önkéntes mun-
ka értékeit közelebb hozzák a fiatalokhoz, 
és ösztönözzék az új önkéntesek jelentke-
zését. Kertész I.

Волонтерски центар Чока је од 1. јануара 
ове године прешао под организациону 

јединицу Центра за социјални рад Општине 
Чока у оквиру службе за остваривање локал-
них услуга социјалне заштите. У Министар-
ству за рад, запошљавање и социјалну полити-
ку је регистрован као организатор краткороч-
них волонтирања у заједници. Рад овог цен-
тра подразумева организовање и реализацију 
активности из области: културе, образовања, 
спорта, здравља, хуманитарног рада, 
социјалних питања, заштите животне среди-
не, омладинске политике и сличних области. 
У центру је тренутно регистровано 25 актив-
них волонтера са територије целе општине 
старости 15-30 година. Свој рад и активности 
Волонтерски центар спроводи на основу Ак-
ционог плана за 2013. годину. 

Прва активност у оквиру Акционог пла-
на за 2013. годину била је обележавање Дана 
заљубљених и Дана виноградара Светог Три-
фуна 14. фебруара на платоу испред Дома кул-
туре у Чоки. Том приликом је Волонтерски 
центар поставио штанд на поменутом месту, 
на којем су волонтери својим суграђанима 
делили кувано вино и ручно израђена срца, 
са циљем промовисања самог центра, као и 
међусобне толеранције, љубави, поштовања и 
других друштвених вредности. Другу актив-
ност представљало је обележавање Дана борбе 
против туберкулозе 24. Марта у просторијама 
Oсновне школе „Јован Поповић“. 

Планови Волонтерског центра су да се у 
наредном периоду интензивирају активно-
сти у оквиру промоције волонтеризма као 
начина активног укључивања младих у жи-
вот заједнице, како у Чоки, тако и у осталим 
месним заједницама. Планира се посета свим 
школама са територије Општине Чока у циљу 
приближавања вредности волонтерског рада 
младима и подстицања за пријављивање но-
вих волонтера.

И. Кертес

volontőr központ 
csókán

волонтерски центар у чоки 

csóka község szociális Munkaügyi köz-
pontja az országban elsők között intézmé-
nyesítette a házi segítségnyújtás szolgála-
tot, melyet eddig a nem kormányzati szer-
vezetek és egyesületek nyújtottak. ezál-
tal csókán nagyobb biztonságot teremtet-
tek e szolgáltatást igénybevevő több mint 
száz rászorulónak, kikről 25 önkéntes is 
gondoskodik.

Az év elejétől Csóka község Szociális Mun-
kaügyi Központjának van egy külön szerveze-
ti egysége: a szociális védelem helyi szolgál-
tatásait megvalósító szolgálat, amely a pol-
gároknak nyújt segítséget, illetve olyan szol-
gáltatásokat, melyekről megállapították, hogy 
szükségesek. Egy szolgáltatás, amely már lé-
tezik és elismert a polgárok körében, a házi 
ápolás és segítségnyújtás az idősek számá-
ra. Új szolgáltatás a fejlődésben elmaradott 
gyermekek és fiatalok nappali tartózkodása 
és foglalkoztatása, ugyanakkor van egy szer-
vezeti egységünk is, az önkéntes toborozás 
– magyarázza a csókai Szociális Munkaügyi 
Központ igazgatónője, Aleksandra Raičević. 
Kijelentette még, hogy a központot 2011-ben 
a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium-
ban nyilvántartásba vették, mint az önkén-
tesség szervezőjét, így engedéllyel rendel-
kezik önkéntes aktivitások folytatására szoci-
ális és humanitárius akciók keretében. Ezt a 
tevékenységet kibővítik még a művelődésre, 
sportra és ökológiára is.

Mindhárom ágazat a központ egy szerve-
zeti egységét képezi, melyet engedélyez az 
új törvény is, és amely nem korlátoz bennün-
ket abban, hogy a nyilvános meghatalmazá-
sok mellett helyi szolgáltatásokkal is foglal-
kozzunk – teszi hozzá Aleksandra Raičević. 
Szavai szerint ezeket a szolgáltatásokat ed-
dig a nem kormányzati szektor végezte el. A 

központ nem tudta ezeket végezni, mivel nem 
volt bejegyzett szervezeti egysége. A házi se-
gítségnyújtás szolgáltatásait valahol a NKSZ 
végzi, míg egyes községekben magán- vál-
lalkozók, akiket kommercializáltak. Csókán 
nincs olyan fejlett részleg, amely profitra és 
nem profitra alapozza tevékenységét, amely 
elvállalná, hogy ilyen teendőkkel foglalkoz-
zon, mint a nagyobb városokban, de a he-
lyi önkormányzat felismerte, hogy e szolgál-
tatások nyújtására legilletékesebb a Szociá-
lis Munkaügyi Központ, amely a törvénnyel és 
az előírásokkal összhangban van, ugyanak-
kor az igénybevevőknek nagyobb biztonságot 
is ad - mondja Raičević. Csókán a házi segít-
ségnyújtást 2007-ben szervezték meg, mely-
nek keretében a geronto-háziasszonyok rend-
ben tartják az idősek és betegek háztartását. 
Az új szolgálat a geronto-ápolónők, akik kise-
gítő egészségügyi és higiéniai szolgáltatást 
végeznek, valamint a geronto-házigazdák, 
kiknek feladata az idősek udvarának és háza 
tájékának rendben tartása, a tüzelő előkészí-
tése és hasonlók.

E szolgáltatásokat 102-en veszik igénybe. 
A fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok nap-
pali központjának 15 lakója van, akikre  25 ön-
kéntes jut. El kell dicsekednem, hogy az első 
községekhez tartozunk, ahol felismerték, mi-
szerint a legjobb megoldás, ha ezek a szol-
gáltatások intézményesítve vannak a Szoci-
ális Munkaügyi Központ keretében. A polgá-
rok biztonságot és minőséges szolgáltatást 
kapnak, míg a községnek, amely biztosítot-
ta a teljes anyagi hátteret, megvan a kiépített 
rendszere a munka és az eszközfelhaszná-
lás ellenőrzésére – mondta a csókai Szociális 
Munkaügyi Központ igazgatónője, Aleksandra 
Raičević.

N. Kolundžija

csókán intézményesítették a házi segítségnyújtás szolgálatot
Az idősek és betegek nagyobb biztonságáról

25 önkéntes gondoskodik
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Фудбал – мушкарци
                 знају зашто
Фудбалски клуб у Чоки може да се 

похвали са више генерацијских 
гарнитура које има у свом тиму. Ту 
најпре спадају најмлађи, деца у узра-
сту до 2002.-тог годишта, затим мало 
старији, петлићи, па пионири који 
чекају лепше време како би кренули 
са такмичарским делом, као и кадети 
који се већ редовно такмиче и чекају 
своју прилику да заиграју за сениор-
ски тим.

Сениорски фудбалски тим Чоке 
стартовао је са пролећним делом 
првенства у Суботичкој лиги. За сада 
су одигране две утакмице. Код куће 
су победили Панонију, а у Његошеву 
су изгубили од фудбалског клуба „ 
Пролетер“. „ Због временских усло-
ва припреме нису могле да се одра-
де како је планирано, али је упркос 
томе екипа у одличној форми и добро 
је припремљена, под вођством тре-
нера Ђорђа Рогановића, који свој по-
сао обавља свесно и на завидном ни-
воу“, речи су Саше Дулке, председни-
ка фудбалског клуба. Екипа је у суш-
тини остала иста, није било знатног 
појачања, а ни слабљења. Први тим 
фудбалског клуба Чоке чине: Дар-
ко Томашев, Калмар Роберт, Чанади 
Иштван, Боривој Радошевић, Нинос-
лав Николин, Недељко Терзин, Марко 
Булајић, Марко Николин, Горан Жи-
ванов, Александар Давидов, Светозар 
Шећеров, Фехер Ендре, Бојан Фара-
го, Стеван Гујић, Милорад Кнежевић, 
Дејан Закић, Владимир Живанов, Фе-
хер Виктор, Слободан Савић, Бојан 
Анђелић и Ален Стојков.

У фудбалском клубу Чока има око 
сто регистрованих играча. Битно је 
напоменути да финансијску помоћ 
клубу редовно пружа Културно обра-
зовни центар Чока ( КОЦ) својом ме-
сечном исплатом, али и да помоћ сти-
же и из Општине Чока и из месних 
заједница.             Данијела Кнежевић

futball – a férfiak
                tudják miért 
A csókai labdarúgó klub  több- kü-

lönböző generációhoz tartozó- csa-
pattal dicsekedhet.  Ide tartoznak első-
sorban a legfiatalabbak, a 2002-es év-
ben születettekig, azután a kicsit időseb-
bek, a  kiskakasok, majd a pionírok, akik 
várják a jobb időt, hogy megkezdhessék 
a versenyre való felkészülés időszakát. 
Ugyanúgy várják a szebb időt a kadétok 
is, akik már rendszeresen versenyeznek, 
és várják az alkalmat, hogy a senior csa-
pattal játszhassanak.

A csókai senior labdarúgó csapat a 
szabadkai ligában kezdte meg a tava-
szi bajnokságot. Eddig két meccset ját-
szottak. Itthon legyőzték a Panoniját, 
míg Njegoševón a Proleter  ellen vesz-
tettek. „Az időjárási viszonyok miatt 
nem tudtak úgy felkészülni, ahogyan 
tervezték, ennek ellenére a csapat kitű-
nő formában van, és jól felkészült Đorđe 
Roganović edző vezetésével, aki felada-
tait tudatosan és irigylésre méltó szin-
ten műveli”-mondja Saša Dulka, a lab-
darúgó klub elnöke. A csapat valójá-
ban ugyanaz maradt, nem volt jelen-
tős erősödés de gyengülés sem. A csó-
kai  labdarúgó klub első csapatába tar-
toznak: Tomašev Darko, Kalmár Ró-
bert, Csanádi István, Radošević Borivoj, 
Nikolin Ninoslav, Terzin Nedeljko, 
Bulajić Marko, Nikolin Marko, Živanov 
Goran, Davidov Aleksandar, Šećerov 
Svetozar, Fehér Endre, Faragó Bojan, 
Gujić Stevan, Knežević Milorad, Zakić 
Dejan, Živanov Vladimir, Fehér Vik-
tor, Savić Slobodan, Anđelić Bojan és 
Stojkov Alen.

A csókai labdarúgó klubban van kö-
rülbelül száz nyilvántartott játékos. Fon-
tos megemlíteni, hogy a klubnak rend-
szeres pénzügyi támogatást nyújt a 
csókai Művelődési-Oktatási Központ 
(MOK), havi kifizetésekkel, azonban se-
gítséget kapnak még a csókai községtől 
és a helyi közösségtől is.

 Danijela Knežević 

ледерер, прапочетак
Почетком 20. века у Чоки се јављају први об-

лици организованог бављења спортом.Поред  ак-
тивности властелина Ледерера које се могу ока-
рактерисати спортом, поред коњичког спорта 
(запрежног) који је одржаван на светском нивоу, 
били су ту и тенис и стони тенис.Ледерер језа те-
нис  одржавао велики травнати терен који се на-
лазио у парку.Поседовао и један за нашу причу 
занимљив и битан детаљ - стонотениски сто мар-
ке „Јаqуес” који је држао у „соби за разоноду”.По-
времено су у Чоку довођени тренери и чувени 
играчи који су углавном демонстрирали игру и об-
учавали властелинову децу.Забележен је случај 
1928. године и гостовања брачног пара Легенсте-
ин из Чаковца, иначе власника ондашњег хотела 
„Роyал” где се стони тенис играо од 1925. године.
Геза Легенстеин је одлично играо и велики тенис 
а нарочито је импресионирала његова супруга, 
каснија првакиња Југославије, Елизабетх Леген-
стеин, својом грациозношћу и одмереношћу.Ле-
генстеинови су из Чоке продужили у Будимпеш-
ту где су 1929. године учествовали на Светском 
првенству.Постоји прича да их је и тамо Ледерер 
угостио у својој резиденцији у Улици Бајза.Стоно-
тениски сто је наравно нестао у ратном вихору, а 
да ли су му дошли главе немци, руси или парти-
зани, не зна се. 

Сложни пролетер
Послератне године су се у настанку чокан-

ског спорта одликовале вели-
ким ентузијазмом и скромним 
условима као и у многим дру-
гим областима.

Права спортска прича 
почиње јула месеца 1946. го-
дине, када је основано спорт-
ско друштво под именом „Сло-
га”.Под тим именом је ради-
ло све до 1950. када мења 
име у : Спортско друшт-
во „Пролетер”.”Пролетерову” 
славу су пронели широм 
Војводине, па и ондашње 
Југославије, многи спортисти, 
понајвише стонотенисери, али 
се то име гаси деведесетих, те 
од клуба до клуба (и од спон-
зора до спонзора) се имена 
мењају.У пуном напону снаге друштва радиле су 
пуном паром : фудбалска, кошаркашка, рукомет-
на (женска екипа хазене, као претече рукомета), 
куглашка, шаховска и стрељачка секција. Спорт-
ско друштво „Пролетер” је у то време окупљало 
хиљаде спортиста свих узраста. Већина клубова, 
у то време секција, је оформљена 1963, године, 
па међу њима и стонотениски клуб „Пролетер”.

1963. почетак
Први покушаји бављења стоним тенисом 

датирају после Другог светског рата , али се углав-
ном своде на појединачне случајеве и на углавном 

егзибициона и демонстративна појављивања.Ма-
совни слетови (углавном на Титов рођендан!?) у 
Новом Кнежевцу, ондашњем седишту среза, били 
су прилика да се публици презентирају ретки 
спортови, а међу њих је спадао и стони тенис.По-
четак озбиљнијег и организованијег рада у стоном 
тенису пада у другу половину 1963. године, годи-
не која се и обележава као година оснивања клу-
ба. Иницијална каписла за каснију експлозију сто-
ног тениса у Чоки, је била долазак брачног пара 
Сабо - Ирене и Иштвана - чика Пиште .Обоје су 
били просветни радници и активни играчи стоног 
тениса у Зрењанинском „Банату”.

Мала, бела, целулоидна лоптица је брзо 
освојила и залудела чокане!

Драган Комлушан

léderer, kezdetek kezdete
Csókán a 20. század elején jelentkez-

tek a sporttal való foglalkozás szervezett for-
mái. Léderer földbirtokos aktivitásai, a lovas-
sport mellett (fogatos), melyet világszinten 
űztek, jelen volt a tenisz és az asztalitenisz 
is. Léderer a tenisznek nagy füves területet 
tartott fenn a parkban. Tulajdonában volt egy 
- ez alkalommal számunkra érdekes és fontos 
részlet –  Jaques márkájú asztalitenisz asztal, 
melyet a „szórakozó”szobában tartott. Időn-
ként Csókára hoztak edzőket és ismert játé-
kosokat, akik  bemutatták a játékot és tanítot-
ták a földbirtokos gyerekeit. Egy esetet felje-
gyeztek 1928-ban, amikor itt vendégeskedett 
a Legenstein házaspár Čakovecről ( az ak-
kori Royal hotel tulajdonosa), ahol az aszta-
liteniszt  már 1925 óta játszották.  Legenstein 
Géza kitűnően játszott rendes teniszt is, de 
különösen felesége, Legenstein Elizabeth 
tündökölt ( a későbbi Jugoszláv bajnok),  ele-
gáns és visszafogott játékával. Legensteinék 
Csókáról Budapestre mentek, ahol 1929-ben 
részt vettek a világbajnokságon. Azt mesélik, 
hogy ott Léderer megvendégelte őket Bajza 
utcai villájában. A teniszasztal a háború viha-
rában eltűnt, de nem tudni, hogy a németek, 
az oroszok vagy a partizánok vitték-e el.

összetett Proleter

A háború utáni években Csókán a sport 
létrejöttét nagy tenniakarás és szerény felté-
telek jellemezték, mint minden mást.

      Az első események 1946 júliusában 
kezdődtek, amikor megalakították a Sloga 
Sportegyesületet. E név alatt működött egé-
szen 1950-ig, amikor a Proleter Sportegyesü-
letre változtatják a nevét. A Proleter jó hírét 
egész Vajdaságban, de az akkori Jugoszlá-
viában is ismerték, számos sportolóról, első-
sorban asztaliteniszezőinkről.  Azonban ez a 
név a kilencvenes években eltűnik, és klub-
tól-klubig, támogatótól-tánogatóig változnak 
az elnevezések. Az egyesületek teljes erőfe-

szítéssel dolgoznak: labdarugás, 
kosárlabda, kézilabda, kugli, sakk  
és céllövő szakcsoportokban. A 
Proleter Sportegyesület annak 
idején ezer sportolót gyűjtött ösz-
sze, minden korosztályban. A klu-
bok többsége annak idején szak-
csoportokban működött, majd 
1963-ban alakultak klubokká, töb-
bek között az asztalitenisz klub is.

1963. a kezdet
Az asztalitanisszel való foglal-

kozás első próbálkozásait a má-
sodik világháború utánra teszik, 
de csak egyéni esetekre korláto-
zódik, főleg exhibicionista és de-
monstratív megjelenésként. A tö-
meges rendezvények (főleg Titó 

születésnapján!?)Törökkanizsán, az akko-
ri járás-székhelyen, olyan alkalmak voltak, 
hogy az összegyűlteknek ritka sportokat mu-
tassanak be, melyek kőzé tartozott az aszta-
litenisz is. Az asztaliteniszben a komolyabb 
és szervezettebb munka 1963 második felére 
esik, amikorra a klub megalakítását is teszik.

Csókán az asztalitenisz későbbi kirob-
banásához kezdőpont volt a Szabó házas-
pár Irén és István vagyis Pista bácsi jöve-
tele. Mindketten tanügyi dolgozók voltak és 
aktiv asztaliteniszezők a nagybecskereki 
Bánátban.

A kis, fehér celluloid labda gyorsan meg-
babonázta és megbolondította a csókaiakat.

Dragan Komlušan

Стони тениС У чоки aszTalITenIsz 
csókán

БаЗар ЗдравЉа У 
санадУ

Још један Базар здравља у 
организацији Дома здравља и Оп-

штине Чока одржан је 9. марта, овај 
пут у Санаду. Као и до сада, сви ста-
новници овог места имали су прили-
ку да бесплатно и без здравствене 
књижице провере своје здравствено 
стање у просторијама Дома културе.

Особље Дома здравља је меш-
танима Санада проверавало ниво 
шећера у крви, холестерол, триглице-
риде, ЕКГ и крвни притисак. Општина 
ће покрити трошкове куповине трака 
за анализу шећера 
у крви, триглице-
рида и холестеро-
ла, док је особље 
Дома здравља 
одвојило своје вре-
ме да учествује у 
овој акцији. Меш-
тани села одазва-
ли су се у великом 
броју, чак 93 њих је 
прегледано. Лека-
ри су им поред анализа делили и са-
вете о одржавању здравља. Код пет 
пацијената је констатован и повишен 
ниво шећера у крви, док је десеторо 
становника имало повишен крвни при-
тисак. „Грађанима наше Oпштине, који 
немају здравствено осигурање, много 
значе овакви видови бесплатних пре-
гледа јер, поред провере здравља, 
могу добити и корисне савете за 
његово очување и здрав живот“, по-
ручила је чланица Општинског већа 
за здравствену и социјалну политику 
Светлана Гарић и додала да су овом 
приликом лекари упутили грађане 
на начин како да дођу до неопходне 
здравствене књижице.                                          

И. Кертес

Egészségnap 
szanádon

Az Egészségház és Csóka község 
szervezésében még egy egész-

ségnapot tartottak, ez alkalommal 
Szanádon. Mint eddig is, minden hely-
ség lakosának alkalma volt ingyenesen 
és egészeégügyi könyvecske nélkül le-
ellenőrizni egészségi állapotát a Művelő-
dési ház helyiségeiben.

Az Egészségház dolgozói ellenőriz-
ték Szanád lakosainak cukorszintjét, 
vérnyomását, a koleszterint, trigliceridet, 
EKG-t . A község fedezni fogja a vér-
cukor, triglicerid és a koleszterin méré-

séhez szükséges la-
pocskák költsége-
it, míg az Egészség-
ház személyzete időt 
szakított az akció-
ban való részvétel-
re. A falu lakói nagy-
számban eleget tettek 
a felhívásnak, 93 sze-
mélyt vizsgáltak meg. 
Az orvosok az vizsgá-
latok mellett tanács-

adást is végeztek az egészség megőr-
zésével kapcsolatban. Öt páciensnél 
megnövekedett vércukorszintet állapí-
tottak meg, míg tíz személynek magas 
vérnyomása volt. „Községünk polgárai-
nak, kiknek nincs egészségügyi biztosí-
tásuk, sokat jelentenek az ingyenes vizs-
gálatok ilyen formája, mert egészségük 
ellenőrzése mellett hasznos tanácsokat 
is kaphatnak annak megőrzéséhez és 
az egészséges élethez”-mondta a köz-
ségi tanács egészségügyi és szociál-
politikával megbízott tagja, Svetlana 
Garic és hozzátette, hogy ez alkalom-
mal az orvosok tanácsot adtak a polgá-
roknak, hogyan juthatnak az igen fontos 
egészségügyi könyvecskéhez.

Kertész I.
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ЧОКАНСКА ХРОНИКА 
а CsÓkAI krÓNIkA muNkAtársAI

Драган Комлушан, Данијела Кнежевић, Kertész Izabella,
Светлана Олушки, Gergely József, Недељко Колунџија, Tóth Lívia,

др Освит Чпајаковић, Марија Марков Илић, Kónya Lívia,
Mraznica Márta, Јелена Виловски, Bálint Verona,

Данијела Савић, Csizmadia Benita, Ágoston Ottilia, Jug Josip

На највећој смотри европске Шотокан 
карате федерације у Егеру у Мађарској 
учествовало је 27 држава са преко 2.000 
такмичара, а међу њима и млади каратисти 
Чоке, који су бранили боје репрезентације 
Србије. – Да су нашу земљу достојно ре-
презентовали показују постигнути резулта-
ти – говори тренер Чокана и млађих узрас-
них категорија репрезентације Србије, 
Александар Муиџа. Он каже да је изузет-
но задовољан постигнутим резултатима, 
оствареним после квалитетних припрема 
у Ади и Суботици и великим трудом и на-
порима које су пружили сви репрезента-
тивци припремајући се и у својим клубо-
вима, што их је довело до европског врха  
каратеа. -Успех је већи када се знају усло-
ви рада у већини наших клубова, који су 
далеко испод оних које имају каратисти у 
другим европским земљама и где су так-
мичари за овакве резултате награђени од 
стране државе. Надам се да ће доћи вре-
ме када ћемо и у Србији решити ово и 
моћи да наградимо и стимулишемо мла-
де спортисте који постижу врхунске резул-
тате на међународној сцени – каже Муиџа. 
Репрезентација Србије остварила је изу-
зетна успех освајањем другог места у ге-
нералном пласману. - Сениори, јуниори, 

кадети и млађи кадети екипно су освојили 
прва места у борбама, а освојено је и пуно 
појединачних медаља. У плејади шам-
пиона од 10 репрезентативаца из Чоке, 
њих шесторо је освојило седам медаља. 
Деветогодишњој Лошонц Маји припала је 
златна медаља у катама у својој узрасној 
категорији, као и Милици Сретеновић у 
конкуренцији девојчица 2001. годишта. 
Киш Рихар је донео трећу златну медаљу у 
Чоки, јер је био најбољи у борбама кадета. 
Марко Бакхит је добитник сребрне медаље 
у катама, Баша Габор је освојио 3. ме-
сто у борбама, а јуниор Кобрехел Виктор , 
иако је најмлађи такмичар у својој узрасној 
категорији,  освојио је две медаље, 3. ме-
сто појединачно и екипно у борбама. 

Текст и фото: Недељко Колунџија 

Az Európai Shotokan Karate Szövetség 
legnagyobb szemléjén, a magyarországi 
Egerben 27 állam vett részt több mint 2000 
versenyzővel, köztük a fiatal csókai karaté-
zókkal, akik Szerbia válogatottjának színe-
it védték. 

– Hogy versenyzőink hazánkat méltókép-
pen képviselték, bizonyítják az elért eredmé-
nyek – mondja a csókaiak és a válogatott fi-
atalabb korosztályának edzője, Aleksandar 
Muidža. 

 Azt mondja nagyon elégedett az elért ered-
ményekkel, melyet az Adán és Szabadkán 
folytatott minőséges felkészülés után vív-
tak ki nagy erőfeszítések árán, melyet min-
den egyes válogatott kifejtett saját klubjá-
ban, amely a karate európai csúcsára juttat-
ta a csapatot.

 –  A sikerek még nagyobbak, amikor isme-
retesek a  munkafeltételek klubjaink többsé-
gében, melyek jóval azon feltételek alatt van-
nak, amilyenekkel  más európai országok ka-
ratézói rendelkeznek, és ahol az ilyen ered-
ményekért az állam díjazza a versenyző-
ket. Remélem, eljönnek azok az idők, amikor 
Szerbiában is megadják  mindezt, ezáltal dí-
jazni és ösztönözni tudjuk a fiatal sportolókat, 
akik csúcseredményeket érnek el a nemzet-
közi porondon – mondja Muidža. 

Szerbia válogatottja kivételes eredményt 
ért el azzal, hogy megszerezte a második he-
lyezést a végső küzdelemben.

 –  A seniorok, juniorok, kadétok és a fiatal 
kadétok a harcokban az első helyet szerezték 
meg, de egyéniben is sok díjat zsebeltek be. A 
bajnokok versenyében a tíz csókai válogatott 
közül hatan hét érmet szereztek. Katában a 
kilencéves Losonc Maja korosztályában meg-
szerezte az aranyérmet, mint ahogyan Milica 
Sretenović is a 2001-ben született kislányok 
versenyében. Kis Richard elhozta Csókára a 
harmadik aranyérmet, mert legjobbnak bizo-
nyult a kadétok versenyében. Marko Bakhit 
ezüstérmes lett katában, Basa Gágor küzde-
lemben a 3. helyet szerezte meg, míg a juni-
or  Kobrehel Viktor, aki korosztályában a leg-
fiatalabb játékos, két érmet szerzett: 3. helye-
zést egyéniben és küzdelemben csapatban.

 Szöveg és fotó: N. Koludžija

На празник Богојављења господњег 
у Санаду је и ове године одржано 

Богојављенско пливање за Часни крст. Про-
шле године је ова значајна манифестација 
обновљена након паузе од седамдесет го-
дина, а сада је црквена општина у Сана-
ду, схвативши важност чина спуштања 
крста у реку Тису, поново организовала ово 
значајно сабрање.

Читава свечаност започела је служењем 
Свете Литургије у сеоском храму 
Вазнесења Господњег, те се настави-
ла Великим освећењем воде и Свеча-
ном литијом улицама Санада до плаже на 
реци Тиси. Након беседе и молитве за по-
четак доброг дела свим пливачима, исти 
су један по један приступили благослову 
свештеника и спустили се на линију стар-
та на самој реци. Након спуштања крста у 
Тису, у име Божије у хладну реку је скочи-
ло укупно двадесет пливача. Част да изва-
ди Свето крсно знамење из реке припала 
је најбржем, млађаном студенту Факулте-
та техничких наука, Радовану Бирдићу из 
Чоке. Читава радост подељена је са око 
хиљаду присутних посматрача на прелепој 
банатској обали наше панонске лепотице - 
реке Тисе. Духовни вођа читавог подухва-
та, прота Бранко Попов, привремени парох  
у Санаду, изразио је задовољство што се у 
овом маленом селу на северу Баната по-
ново, након дугогодишње паузе, плива за 
Часни крст. „Санад је данас стао раме уз 
раме са Београдом,  Зрењанином, Вршцем 
и свим већим градовима у Србији.“- рекао 
је, између осталог,  прота Бранко. Све при-
преме око пливања водили су сами од-
борници, на челу са председником, г. Ра-
дованом Шаргић, а техничке припреме на 
самој плажи и реци организовали су од-
борници г. Градимир Поповић и г. Дра-

ган Димитров. Мора се истаћи и несебич-
на помоћ Удружења спортских риболоваца 
„Тиса  130“ из Санада, те Актива жена „Не-
вен“ из Санада. Такође се у Санаду истичу 
омладинци и сви парохијани добре воље, 
који несебично притичу у помоћ приликом 
свох активности при цркви. Покровитељи 
манифестације били су: ОПШТИНА ЧОКА, 
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ, МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА САНАД, А.Д. „САНАД“ СА-
НАД, А.Д. „ЛЕПЕНКА“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ, 

„ВИНОПРОДУКТ“ ВИНАРИЈА  ЧОКА, „ВИ-
САПРОМ“ КАЊИЖА, ФОТОКОПИРНИЦА 
„КОЊ“ СУБОТИЦА, Л.Д. „ЈАСТРЕБ“ СА-
НАД, Л.У. „ЕМИЛ ТАЛИЈАН“ НОВИ КНЕ-
ЖЕВАЦ, ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА, Г. ДРА-
ГАН УРОШЕВ из Новог Кнежевца,Г.  АДАМ 
ЕРДЕЉИ из Чоке , Г. БРАНИСЛАВ СУБО-
ТИН из Сенте и  Г. РАДОВАН МУНЋАН из 
Суботице. 

Уз захвалност Господу и свима који су 
помогли у овом подухвату, одборници, а 
и верни народ Санада  изражава наду и 
чврсто уверење да ће Пливање за Крст у 
Санаду постати традиционално  и да неће 
поново уследити нека пауза од седамдесет 
година. Нека тако и буде!

Szanádon, az Urunk szineváltozása ünne-
pének kapcsán ebben az évben is meg-

tartották a Szent Keresztért való úszást. A 
múlt évben ezt a jelentős rendezvényt het-
ven év szünet után rendezték meg. De most 
Szanádon a templomközösség, miután megér-
tették a Szent Kereszt Tiszába engedésének 
fontosságát, újból megszervezték ezt a jelen-
tős összejövetelt.

Az ünnepség szent liturgia szolgáltatásával 
kezdődött a falu Vaznesenja Gospodnjeg nevű 
templomában, majd folytatódott a vízszente-
léssel és ünnepi liturgiákkal Szanád utcáin, 
egészen a Tisza folyó strandjáig. A szentbe-
széd és imádságok után az úszók egyenként 
a pópa elé járultak, aki megáldotta őket, és ez-
után a megjelölt startvonalhoz álltak. Miután a 
keresztet a Tiszába engedték, Isten nevében a 
folyóba ugrott a húsz úszó.

A Szent Kereszt folyóból való kivételének 
dicsősége a leggyorsabb úszónak, a Műsza-
ki Tudományok egyetemén tanuló, csókai 
Radovan Birdićnek jutott. Ennek örömében ré-
szesült a jelenlévő kb. ezer néző, akik eljöttek a 
Pannon szépség, a Tisza folyó gyönyörű báná-
ti partjaira megnézni e jelentős eseményt. Az 
egész esemény lelki vezetője, Branko Popov 
plébános volt, aki Szanád ideiglenes papja. Az 
atya elégedettségét fejezte ki, hogy Észak-Bá-
nát e kis falujában hosszú szünet után újból 
úsznak a Szent Keresztért.

„Szanád ma felsorakozott Belgrád, 
Nagybecskerek, Versec és egyéb nagyváros-
ok mellé Szerbiában” – modta többek között 
Branko pópa. Az úszás körüli előkészületeket 
maguk a tanácstagok vezették élükön az el-
nökkel, Radovan Šargić úrral, míg a strandon 
és a folyón való előkészületeket a tanácstag-
ok, Gradimir Popović és Dragan Dimitrov urak 
vezették. Ki kell emelni a Tisza 130 szanádi 
Sporthorgász Egyesületének önzetlen segítsé-
gét, valamint a szanádi Neven Nőaktiva támo-
gatását. Ugyanakkor kiemelkednek a szanádi 
fiatalok és minden jóakaratú hívő, akik önzet-
lenül nyújtanak segítséget minden templomi 
megmozdulás alkalmából. A rendezvény támo-
gatói voltak: Csóka Község, Törökkanizsa Köz-
ség, Szanád Helyi Közösség, Szanádi Szanád 
RT, Törökkanizsai Lepenka RT, Vinoprodukt 
Vinarija Csóka, Visaprom Magyarkanizsa, sza-
badkai Konj fénymásoló, szanádi Jastreb VE, 
Emil Talijan Törökkanizsa, Csókai Egészség-
ház, Dragan Urošev Törökkanizsáról, Erdélyi 
Ádám Csókáról, Branislav Surotin Zentáról és 
Radovan Munćan Szabadkáról. 

Krisztusnak köszönve és mindenkinek, 
akik segítettek ebben a megmozdulásban, a 
tanácstagok, de Szanád hívő emberei is re-
ményüket fejezték ki, hogy a keresztért való 
úszás Szanádon hagyománnyá válik, és nem 
fog újból bekövetkezni egy hetvenéves szünet. 
Legyen is így!

Чланови репрезентације Србије из Чоке са тренерима и признањима из Егера
Szerbia válogatottjának csókai tagjai edzőikkel és az elismerésekkel Egerből

Млади чланови карате репрезентације Србије из чоке
донели седам медаља из егера

Навикли на европска одличја
чока – значајан допринос освајању 
другог места шотокан карате 
репрезентација Србије на 3. европ-
ском шампионату и 3. европском 
кохаи купу који су одржани у еге-
ру у Мађарској 6. и 7. априла, дали 
су чланови карате клуба „чока“. 
десет младих репрезентатива-
ца из чоке освојило је укупно се-
дам медаља, од којих су три злат-
не, једна сребрна и три бронзане, 
што је репрезентацији Србије до-
нело одликовање вицешампиона 
европе, иза селекције румуније. 

szerbia karate válogatottjának a csókai gyerekek 
hét érmet hoztak el egerből

Megszokták az európai érmeket
csóka – a 3. európai Bajnokságon 
és a 3. európai kohai kupán (melyeket 
április 6-án és  7-én Magyarországon, 
egerben tartottak) szerbia shotokan 
válogatottja második helyezésének 
megszerzéséhez jelentős mértékben 
hozzájárultak a csóka karate klub 
tagjai is. a tíz fiatal csókai válogatott 
összesen hét érmet szerzett, 
melyek közül három arany, egy 
ezüst és három bronzérem,  ami 
szerbia válogatottjának az európai 
Bajnokságon a bronzérmet jelentette 
Románia válogatottja mögött.
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