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A íőzőve rseny é rté ke I ése

A Gól söröző majálisáról készült írásunk a jSZ oldalon kezdődikl
(fotó: Árvai Kálmánné)
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oEmmauszi estek

Jönnek a hírek...
Aprilis 28-á!n maradandó élményben lehetett része mindan-

nak, aki ellátogatott a kisteleki IKER (Ifiú Keresztények Egye-
sülete) által szervezett soron következő Emmauszi estére. Az est
előadója Süveges Gergő volt, az MTVl híradójának bemondója,
aki mivel már 5 éve dolgozik híradósként, jól rálát mindana, ho-
gyantorzulhatnak vagy hogyan torzithatők szándékosan a hírek.

Süveges Gergő könnyen követhető, élvezetes és példákkal
gazdagon illusztrált előadásában elmondta, hogy míg a sajtósza-
badság a márciusi ifiak korában azt jelentette, hogy az újságíró
szabadon megírhassa véleményót, és ezért ne kerüljön börtönbe,
manapság, az ,,irásildók arulása" után - mikor mar sok újságíró
nem szolgál, hanem inkább kiszolgál egy-egy érdekcsoportot - már
azt je|enti, hogy szabad legyen a befogadónak megkapnia az igazi,
torzítatlan hírt. De kaphatunk-e objektív tájékoztatást a körülöttünk
zajló eseményekről? Igen bajosan, hiszen elmondó és befogadó
egyarínt szubjektív módon mond el és fogad be, hát még ha szán-
dékos valőságtorzítás történik... Hogyan vehetjtik hát észre a szán-
dékos csúsztatásokat, amaniplllálást? Íme néhány példa:

Elsődleges fontosságú, hogy a tényt soha ne keverjük a véle-
ménnyel, e kettő világosan elkülöníthető legyen. Ha véleményről
van szó, azt illendő mát a mondat elején közölni, hogy a befogadó
tudja, nem tényt, csupán véleménY fog kapni (példa: A miniszter
szerint az országban jó a la)zbiztonság). Az űjságirók gyakran sej-
tetésként, kérdés formájában ültetik a bogarat a fiilünkbe - kivédve
ezzel az esetleges jogi következményeket, hiszen nem állítottak,
csupán kérdeztek (X.Y, veri a feleségét?). Nagyon fontos a sorrend.
A szavak sorrendje is, hogy mi kap hangsúlyt a mondatban, és a
hírek egynrásutánisága is, melyek akar felerősíthetik vagy megcá-
folhatják eg;rmás mondanivalőját. Lényeges továbbá a megfelelő
szavakkiválogatása, Nem mindegy, hogy a semleges mondta, a
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nyomatékositő rámutatott, vagy az ellentétes jelentést sugallő átl-
í totta kifejezés szerepel a mondatban.

Nem is gondolnánk, milyen sokat arul el az, arriről nem be-
szélnek. Ezt támasztja alá a következő klasszikus vicc: Joe az uto-
lsó előtti helyen ért célba, míg Iván a dicsőséges második helyet
szerezte meg (csak azt felejtették el közölni, hogy összesen két ver-
senyző volt, így Joe az első, Iván pedig a második, vagyis az utolsó
helyen végzett.,,).

Akit érdekelnek a körülötte zajló események, nem teheti meg,
hogy nem olvas napilapot vagy nem néz híradót vagy nem hallgat
híreket. Aki egyiket sem teszi, az nem lehet tájékozott. Aki csak
egyfélét olvaslnézlhallgat, az egyoldalúan tájékoződlk. A valóság
megközelítéséhez minimum két ellentétes beállítottságú hírközlés
ismerete szükségeltetik, bár az ideáIis az legalább 4 különféle saj-
tótermék/hiradő /r ádiőállomás híre lenne.

Számomra az igen sok tanulságos és érdekes példa mellett az
okozta a legnagyobb örömet ezen az estén, hogy közelebbről meg-
ismerhettünk egy igényes, lelkiismeretes embert, aki hivatásának
tekinti, hogy a hírek minéI torzitatlanabb átadásával segítsen ben-
nünket a vllág eseményáradatában tájékoződni. Jó volt hallgatni
tiszta artikulációval előadott, választékos magyar beszéd,ét, j ó volt
látni a hivatása iránt érzett felelősségét, és jó volt tudni, hogy mun-
kája, családja egyaránt örömöt ad szímtára. Mindkettőben lelkiis-
merete szerint helytáll, és érezhető, hogy a helyén van. Számomra
meggyőző és hiteles volt, így visszaadta a mundér becsületét: lám,
így is lehet híreket ími és közölni. Köszönjük!

A rendezvényen több falunkbéli is részt vett.

Zó lyomi - K atona Th eo dó ra



l52 -

oElső alkalommal

Majális a Gól sörözőben
Hosszú szünet után a helybeliek is újra közösen ünnepel-

hették a munka iinnepét. A Gól söröző több programot szervezett a
csengeleiek részére.

Ezek közül kiemelkedett a körömpörkölt főző verseny, ahol a
zsűrizést két volt válogatott labdarúgó, Töröcsik András és Urbán
Flórián végezte, Hét versenyző csapat vetélkedett az Arany Fakanál
díjért. Első helyezett Kőrösi Sándor, második Árvai Kálmán,
harmadik Lesták Mátyás lett. A további négy versenyző emléklapot
kapott a sikeres szereplésért: Tóth testvérek, Minkó Norbert, Tóth

ffi&',
ffilfu

Ifiú versenyzők a csocsó bajnolcságon
(fotó: Árvai Kálmánné)
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Sándor, Dorogi András. A vetélkedő termékeit abaráti körök hely-
ben elfogyasztották. A vacsora utani jó hangulatról - hajnalig -
Rácz Roland gondoskodott.

Másnap délután csocsó versennyel záruIt a majális. A verse-
nyen hét páros mérte össze tudását, körmérkőzések formájában.
Első helyen, 100 oÁ-os teljesítménnyel a Nagy Gabor-Béres András
duó végzett. Második a Szé11 Lajos-Tóth Tibor csapat lett, míg a
harmadik helyen a Csáki Dávid-Papp Tamás paros végzett.

A következő csocsó versenyt a Falunapok keretében, június

5-én 14 órakor tartjuk.
Kun-Szabó Tibor

Műv észetí iskolás sikerek
Kis színjátszóink a szegedí Százszorszép Gyermekház által

rendezett weöres sándor Gyermekszinjátsző Találkozón vettek
részt április 2I-én. A Pálinkásné Kordás Ágnes által felkészítettki-
csik bronz minősítést szereztek.

A Maros Menti Fesztivál egy márciustól április végéig tartó

sorozat volt, melyen szíljátszők, zenészek és táncosok léptek fel.
Zenészeírtk március 24-én képviselték falunkat. Hegedűs Dőra,
Nagy D. Bence és Muhel Kata ugyan nem szerzett helyezést, de
jövőre nagy autóval megyünk a díjakért. Táncosaink április 28-án
léptek fel két csoporttal. A 3. osztályos táncosok a "Micsoda nő"
című, a Mikulás bálon is bemutatott Cha-cha-cha-va1 szerepeltek és

a ltr. helyezést söpörték be. A 6. osztályosob a "Grease" című mu-
sica! zenéjére adtak elő egy koreográfiát. Őt et is nagyon megdi-
csérték, de egy településről csak egy díjazott lehetett.

Cz.K. Zs.
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oprobléma nélkül

,
AtadtákaMEBO-s utat

ÚisaguntUanmár beszámoltunk a MEBO Kft. tanyai telephe-
|yéhez vezető fél kilométeres műút építéséről.

Időközben a munkákat befejezték, és május 3-án sor került a

műszaki átadásra is. A hivatalos aktuson megjelentek a helyi ön*

kormányzat, a Közlekedési Felügyelet munkatársai, a műszaki el-
lenőr és a szomszéd, vörös Rudolf mellett a kivitelező, a kiskun-
féIegyházi Úr-BPrBn Kft, képviselője társaságában A szakem-
berek hiányosságot nem találtak.

Az utjavítása 5 évig a MEBO Kft. feladatalesz, azután ahe-
lyi önkorm ányzat kezelésébe megy át.

M. M.

WDlrnarnrc receptjeim

Gombás karaj tej mártásban
Hozzávalók: 80 dkg kicsontozott sertéskaraj, 20 dkg gomba,

4 cikk fokhagyma, 8 dl tej, l ágacska rozmaring, ] csokor petre-
zselyem zöldje, kevés olaj, őrölt bors, só.

A húst nagyobb kockákra vágjuk, és forró olajban szép
pirosra sütjük, Megszórjuk ztlzott fokhagymával, megsőzzuk, majd
leöntjük fonó tejjel, és letakarva pároljuk kb. 50 percig. Hozzá-
tesszük a vékony szeletekre vágott gombát, rozmannggal, őrölt
borssal fljszerezzik és fedő nélkül addig főzziJk, mig a leve egy
kissé besűnísödik. Megszórjuk finomra vágott petrezselyem zöld-
jével, és forrón tálaljuk.

Nemere llona
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A XIl. Csengelei Falunapok
tervezett programjai

Június 3. (szombat)
09.00 Mazsorettek-frrvósokfelvonulásaafaluban
09.10 Kiállításimegnyitók aFa|tlházbart

Dr, Varga Ferencné kiállítása "Kulcstartók a nagyvilág-
ból" címmel
Amold Fülöpné gyöngyf(lző kiállítása és bemutatója
Nemesné Garas klára csuhébaba kiállítása

09,45 A falunapok iinnepélyes megnyitása
10.00 Citerások, népi táncosok, mazsorettek, zenészek bemu-

tatkozása
10.00 Motorosok gyülekezése a községháaánál
11.00 Motorhangverseny
13.00 Mazsorettek átvonulása a motoros találkozóra
13.00 Ebéd
13.00 Motoros programok
16.00 Motoros felvonulás

Június 4. (vasárnap)
08.30 Szent mise a templomban
09.30 Koszorazás az I-II. világháborus emlékműnél
10.00 Főzőverseny
10.00 Torta-túraügyességivetélkedő
13.00 Főzőversenyértékelése,eredményhirdetés
16.00 Lovas kocsis felvonulás
20.00 Utcabál aFaluházmellett. Zene:SántaIstván zenekara

Június 5. (hétfő)
14.00 Csocsó verseny a Gól sörözőben
16.00 Polgárőrség - Rendőrség kispályás labdarúgó mórkőzés

afocipályín
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A T e|eház szolg áltatás ai
Fénymásolás (fekete-fehér)
'{4 egyoldalas
A4 kétoldalas
A3 egyoldalas
,A.3 kétoldalas

Nyomtatás
,A.4 fekete-fehér (szöveg)

'{4 fekete-fehér (képekkel)
A4 színes (szöveg)
A4 színes (képekkel)

Irodai szolgáltatások
Fax küldés
Fax fogadás
SzámitőgéphasznáIat
Szkennelés

Névj egyk árty a készítés
Fekete-fehér
Színes

Internet használat

SpiráIozás
1-100 oldalig
100 oldal felett

-158-

10 Ft/oldal
15 Ft/lap
20Ftloldal
35 Ft/lap

10 Ftloldal
20Ftlolda|
30 Ft/oldal
70 Ft/oldal

100 Ft/oldal
25 Ftloldal

l20Ftlőra
50 Ft/oldal

15 Ft/db
20Ftldb

300 Ft/óra

150 Ft
200 Ft

A Teleház nyitvatartási ideje: hétfő 9-]7, kedd ]3-]7,
szerda 9-]7, csütörtök ]3-]7, péntek9-17. 12-tőt I3 óráig
ebédszünet van.
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A Csengelei lfjúsági és Művészeti Alapítvány
közleménye a 2005. évi mérleg alapján

Összes közhasznúsági bevétel 1.020.000 Ft. Ebből közhasznú célra
kapott támogatás 760.000 Ft, államhíLztartásből 656.000 Ft,
pályázati úton nyer1 200.000 Ft, közhasznú tevékenységből 60.000
Ft, Az alapítvány költségei 970.000 Ft. A targyévi 50.000 Ft, mely
a tovabbi kiadásokra fordítandó. Az alapitvány költségei közé
tartozik növendékeink és tanáraink versenyekre történő utaztatása,
táb or oztatás kö lts égeinek c sökkentése, valamint falunapi kö ltsé gek
fedezése.

czirokné krizsán zsuzsanna
kuratóriumi elnök

Az egészségügyl napok eredményei

Véradáson 2I fő jelent meg, ebből 19 személy került tű alá. Csont-
sűníséget 87 ember méretett, az a|lergiaszúrést 40 fő vette igénybe.
Vérnyomását és vércul<rát 143 személy ellenőriztette, Tüdőszű-
résen 615-en vettek részt. Urológiai vizsgáIatnak 11 ftí vetette aIá
magát.

T. A.

Kiegészítések és helyesbítések a
telefo n szám-j e gyzékhez

Jakus Attila Tanya29. 06-2015 I53 342
Tóth István Attila Ady Endre u. 7, 06-3012 490 453
Yáső János Tanya 529, 06-2012 540 042
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cFoci krónika

Gsengele azelső helyen
Bajnokí mérkőzések:

2006. április 29. Csengele * Zsombó 4z2 (3:1)
Csengele: Mazán, Tóth, Kiss, Túri, Pálfi, Sándor, Mészáros, Kubát,
Wenner II.B., Juhos, Wenner I. B.
Csengelei góllövők: Wenner I. B. (3), Kubát.

A szokottnál gyengébb játékkal is glőzelmet arattunk, Látszott már,
hogy mindenki a hétfői rangadóra tartalékolta erejét.

2006. május 1. Csengele - Zákányszék 1:0 (1:0)
Csengele: Demeter, Tóth, Góra, Túri, Pálfi, Sándor, Kubát, Mészá-
ros, Wenner II. B., Juhos, Wenner I. B.
Csengelei gőIszerző: Kubát.

Ezzel a győzelemmel ónettük a vezetést a tabellán. A helyzetek
alapján nagyobb arányú is lehetett volna a győzelem.

2006. május 7.Pusztaszer - Csengele 3:4 (0:2)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Góra, Heim, Yárszegi, Kubát
(Horváth 80.'), Mészáros, Wenner II. B. (Veszprémi 75.'), Juhos,
Wenner I. B.
Csengelei góllövők: Wenner I. B. (3), Yárszegi.

A másodikíélidő közepén már 4:]-re vezettünk, amikor a Csenge-
léről elszármazott Kormányos játélarczető úgy döntött, hogy izgal-
massá teszi a mérkőzést. Ez egy lesgól és két jogtalan l l-es formá-
jában jelentkezett. Kapusunk a 90. percben l I-est hárított.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés
leadható a 06-3012 658 284-es telefonszámon. Helyi temetéskor az
itt rendelt kegyeleti virágok, koszoruk átvehetők a temető bqáratá-
nál. A kiszállítás in iIlona
Jó kereseti lehetőséggel pultost keresek a Gól sörözőbe! Kun-
Szabó Tibor e^06-30/9 258 372
Kisebb jellegú, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok,
vízmelegitők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy
szerelhetően. KormányosZoltán Csengele, Vadgerlés u. 6. Telefon:
06-3013 282 375.
Eladó a C le. Akácfa u. 5. szám alattiház| Erd.: B 286 644

Hobbi telek eladó a focipálya mellett, a Béke utca folyta_
tásában. Nortonkút, 380 Y-os villany van. Erd.: Hell Rudolf

iCse Akácfa u. 10. 8(62) 286 203
Négysebessegű Simson S 5 1 B segédmotor-kerékpár qszeru állapot-
ban eladó. Erdeklődni lehet a 06-30/5 037 I73 telefonszámon.
Hobbikert eladó a Május ]. utca végén. A telken nortonkút van.
Háromfázisu áramvételi lehetőség kialakított. Érdeklődni: Kuklis
András e, Máius ]. u, 2]. szám,
Kártyás mobiltelefonok azotnali elektronikus feltöltése Novák
Imréné vegyesboltjaban (Felszabadlilás u. 18.), Pannon GSM, T-
Mobil és vodafone ltatók készülékeire.

-H

Mindenfajta villamos háztartási gép (fűnyíró,
szivattyú, daráló stb.) teljes körű szervizelé-

sét, tekercselését vállalom.

MOLNÁR TIBOR
Csenqele. Máius 1. u . 1. szám @286 058ele, Máius 1 szám @286
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Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens
beépíthető) eladó! Erdeklődni: Sántáné
Csengele, Árpád u.17. ü Oo-zols 149 275

mosogatógép (nem
czombos Mónika

Eladó 3 db 11,5 kg-os és 1db 23 kg-os PB-gálzpalack. Erdekl,ődni
lehet a 06-3019 258 372 telefonszámon.
Jó minőségű kis- és
szállítás megoldható.
számon.

yagybálás széna
Erdeklődni lehet

és lucerna eladó. Házhoz
a 06-30/2 098 273 telefon-

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold ft'lddel eladó. Erdeklődni lehet
MagonyAntalnénál Csengele, Tiszau.2l. dOe-l0tZ 113 951
Eladó egykapcsos és kétkapcsos szegő tetőcserép. Erdeklődni:
Tisóczki István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon: (62) 286 068
vagy (06-20) 2 555 586.

ftilddel. Központi
vörös Ferencnél

Csengelén, falllhoz közel tanya eladó 6
fiités, gáz, ipari áram van. Erdeklődni
Csengele, Tanya 619. Ü 06-20/4 449 765.

hold
lehet

Gumiszerelést. -iavítást és
centrírozást vállalok!

Ú g.r*iabroncsok kedv ező áron kaphatók!

Longa István
autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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Gépi hímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rEzok, óvodai
jelek, névre szó!ó törülközók stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várju k szeretettel !

Bővebb tá4ékoztatás:

TTM GREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570

2 és fél szobás családi ház garázzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dózsa György u. 19, szám alatt. Gáz és központi fűtés is
van. Irdnyór 5,7 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553
telefonszámon.
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. HitelbitáIat
helyben. Törlesztési határidő: 1 év-től 4 évig terjedően. Érdeklődni
lehet a 286 0I7 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.
Az Aranykalász u. 27. szám alatti építési telek, fóliasátorral eladó.
Erdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 21, szám @0í-SOtr
432 417.

Eladó 600 D-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.
A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekedtett,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, yiz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május L u.22. @ 286 I9l
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! rap-tutu""a"v il.offiil.'oü." tu"lro- és építőanyagot ipii;á;':
l betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder l
! stb ) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határiáővel ház- i
i hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező i
! árak! :

: Nyitvatartási idő: keddtől szombatig l-től 13 őráig. 
::.
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v,milfu A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A. E-mail: csengele@freemail.hu

Uj szolgáltatdsok a Fotó szaküzletben
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele, Gyermek-
felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek
- Olaj-, pasztell- és akvarell kepek
- szahanácsadás

Nacs a Jáno sné fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.
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Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefiré


