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AWéz sorról szótó cilrkiink a 218. oldalon!



- 218 _

l/ it ez i t e t fre fr C s ertg e [ert

Csengele község észak-keleti részén talá,lható egy homokos
dúlőút, ami a csirketelephez vezet, és amelyet a népnyelv rnég lnost is
vitéz sornak nevez. Ennek történetéről szól ezen írás.

A Vitézi Rendet Horthy Miklós kormanyzó alapította |920-ban.
Célja az I. világháborúban és a forradalmak idején vitézségúkkel és

hazafias érzésükkel kitiíntek megiutalmaziisa volt.
A vttézzé avatott személy vitézi telekért folyamodhatott. Ez a

teleforma különféle kOtottségekkel jart, például nem lehetett

elidegeníteni, rnegterhelni, bérbeadni, arra végrehajtást vezetni. Kivé-
telnek csak kivételes esetben, a Vitézi szék hozzájárulásával volt
helye. A vitézi telek az arra alkalmas utódía száűt te|ies egószében.

A vitézi telkeket az Íllanfo adományozta az eííe a célra testüle-
tek vagy magrfurwemélyek áLltal ftilajánlott ftildterületekból. Szeged
vásrosa 150 holdat tört fel a Csengele kapitá,rryságban lévő birkajá-
rásból. A jutalmazottak egymás rnellett kaptrik a birtokot, €y a alkult
ki a vitéz sor.

A vitézi telkeket a következők kaptii,k: özvegy Búzas Mihályné
(lemondoí róla), Kókay László szá.,rntanácsos, Irányi László (nyugat-
ra tiNozott), Varga Lajos, Bodor Mrárton, Csicsai János, Gyovai
Lajos, Nagy Istvan, Szalai József és Nyilas Péter. Áz itt letelepedett

vttézek az ország minden részéről származtak ide. A Vargá.k például
Temewárról jöttek. Csicsai Járros 1929. szeptember 7-én kapott
vitézi telekől szóló adomá.nrylevelet a konnáLrryzótól. A többi
adomá,rryozás dátumáról nincs adatom, de valószínűleg azok is ez
időpont közelében lehettek.

A vitézek kittíntek azzal, hogy saját résziilkre téglaaljű háuakat
építettek, majd mindegyiknek padlós szobá,lya volt, az ablakaik pedig
rendes méretűek. Aa újonnan letelepedtek munkaigényesebb, így
nagyobb hasznot hozó gyümölcstermesztéssel és szölészettel is
foglalkoztak. Kókay László kukorica ftrldjét 1940-ben úgy ernlítették,
hogy az mintabirtok. Még l962-ben is azt lrtál<: "Ma is igen
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szép és rengeteg jövedelmet hozó a Kókay-fele és a Csicsai-fele szőlő
és glümölcsös".

Mára csak egyetlen vitézi telek muadt az
és azon Csicsai lmre gazdáLlkodik. A tóbbit
ftlldjét felo saottá,k,

örökösének birtokában
eladták, kányi László

Molnár Mihály

Fon,ások:
Török Ferencné: Csengele földművelésének fejlőrlése régen és napjainkban

ts:akdolgozat, 1962)
Dr, Rélai József Csengelei problémák (Katolikus AlJöId 1940. október l5.)

Tankönyv vásárlási támogatás

Tájékoáatom a Szülőket, hogy az Önkormányzat ezévben is -

pá|yiuat útjá,rr - tankOnyv vásárlásra tífunogatást tud nyujtani a

községben élő és áűandó lakosként bejegyzett családoknak, illetve
kiskorúaknak.

Az általá,nos iskolai tanulóknak személyenként 1500 Ft-ot
szeptember l-jén, a tanévnyitó alkalmával osztanak wet az osztálrű,
nökök a megszokott rend szerint. Kérem sziveskedjenek a szülók
megjelenni a tanéwyitón!

A középiskolai tanulók, valamint a szakmunkástanulók részére is
ugyanennyi péna fogunk kifizetni személyenként a Potgárrnesteri
Hivatal 7. szátnú szobájábarl 1996. szeptember 15-én és 16-á,í1 8

őtától 12 óráig terjedő időben. A kifizetéshez be kell csatolni a

tanulók - az iskolárrá beszereáető - iskolalátogatási bizonyitványát!
A táínogatást azon tanulók vehetik igénybe, akik nem töltötték

be a 18. életévüket.
Kérem a kedves szülóket, hogy fent említett napokon szívesked-

jenek felkeresni a hivatalt!
Tóth Istvrfumé

igazgatási fielőadó
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A gazdajeglző rcvata

Pír lgír,aa ti felllíuá s

A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács a területfejlesaésről
és a területrendezésről szóló 1996. évi )Oil, törvény 13.§ (3)

bekezdése alapjin, a területfejlesaési célelőirányzat felhasmá,Llasának

íészletes szabáíyait íaríalmazó 10711996. ryn.16.) Korm. számú
rendeletben foglaltakat figyelembe véve páilyázatot hirdet a meglei
területfejlesztési célelőirányzatból nyújtandó támogatások elnyeré-
sére.
. A pályázati célok kciztil e|sődleges a munkahel}teremtő beruhá-
zások, a vallalkoziisokat segítő termelő infrastruktrrrális beruházások,
az agrítrgazdxág szerkezeátalakítrisát elősegítő fejlesaések meg-
valósitasá,rrak tátno gatrisa.

Pályiaatot nyújthatnak be belftildi székhelyií jogi személyek,
be|ftildi magrfurszemélyek, illewe jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek, figyelembe véve a 80/1996. (VI.7.) Korm. rendeletet is.

TáLrnogatás kuirólag meg nem kezdett programokhoz nyújtható A
pá,lyr{aat benyújtasának általános feltételeit a rend elet tartalmazza.

A támogatris formái:
- visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatás
- fejlesaési hitelekhez nyújtható kamattiimogatás
- vissza nem térítendó tőkejuttatás (a pályéaó által megindokolt,
rendkívüü esetben).
Mindhárom konstrukció esetében a tá,rnogatás feltétele, hogy a páLlyá-

zó igazolja, nincs áűami köaafiozá§a.
Az egyes támogatási célokhoz rendelt támogatási fornuik és

mértékek felső hatá,,rát a rendelet taítalínazza. Az eredményes pályá-
zőlr<rnk az engedélyezett tiimogatás 150 %-os mértékében fedezetet

kell biaosítani a rendeletben meghatiározott esetekben.
A piiyínat tartalmi kóvetelínényeit összegző kiírás a Csongrád

Megyei Önkormanyzat területfejlesztési osztályan (Szeged, Rá{<óczi

tér II. em. 2l7 .) rendekezésre áű. Szóbeli feMlagosítás, ájékoztatás
a megyei önkomuínyzat 483 583 telefonszrimá,,nak l45 és 1 12-es



- 221 -

mellekétr kérhető.
{ pá\ ázóknak pályánati díjként a támogatási igény 5 ezrelékét

k:tl befizetnriik A páLlyáaatokat a pályánati kiírasban megielcilt
m:llékletekkel együtt 3 példáLrryban a Csongrád Megyei Területfej-
jesztesi Tanács elnökének cimezve (Szeged Rákóczi tér 6741) lehet
benlultani-

_{ páh,ázatok beq,ujtási határideje 1996. szeptember 1. A támoga-
m. odaitéléséről a megyei területfejlesaési tanács dönt, melytől a
pah azok l996. október 15-ig értesítést kapnak.

Csongrád Megyében területfejlesaési célelőirányzatra mintegy
1 
-_l műó forint támogatási összeg került elkúlönitésre.

lle=ő$aeetasá $i és Elolm is=oripari
kiálliúás

l99ó, augusztus 30. és szeptember 8. között kerül megrendezésre
Godollőn az Országos Mezőgazdasági és Elelmiszeripari Kiállítás. A
Csongrád Megyei Agrrirkamaráná kedvezményes áLrú belépőjegyek
lasárolhatók a rendezvénlre (pl. a napijegy 500 Ft helyett 400 Ft-ba
kerú1),

§Beri (Prrspúeri) Erpo
-{z ópusztaszeíi ernlékpark rnellett tartjrá.{< augusznrs 9. és 20. között
a Szeri (Pusztai) Expo Millecenteniiriumi Kiá[ítást és Vásárt.
,{ugusztus 17-én 10 órától a szövettezetek nap, augusztus 18-á.Lrl 10
orától az Agrárkamarrák napja lesz. Augusztus 19-én l0 órától a
rendezik meg a Honfoglalás napját, majd fel 1 l -től Nemzeti
_{ grárkerekasztal, 1 4 őr ától P ar xztparlament lesz.

Gregus Sándomé



Buzsaí Sportnap 996

Megérkezett az idei Ruzsai Sportnap versenykiiras4 mely szerint
azt 1996. szeptembeí 14-én (szombaton) rendezik meg, rossz idő
esetén pedig szeptember 28-ír;.. Az iiLnrrepélyes megnyitó 9 órakor
1esz, majd ezltán a sportágak vezetői részére értkedetet taítanak. A
versenyek fel 10-tól indulnak.

Versenyezni lehet női-férfi kispályás labdarúgásban, női-ferfi
kézilabdában, asztaliteniszben, teniszben, sakkbarr, lövészetben, teké-

ben és atélétikai ötpróbában (l00 m-es futá§, 1996 m-es futás, ma-
gasugras, távolugrás, sÚlylökés).

A lövészetben 5 fós, a tekében 3 fiis csapatok versenyeáetnek.
Településenként több csapat is indulhat. Asaalitenisáez és teniszhez

a sporteszközöket (ütöt és labdát) a versenyzóknek kell hozni.

Előírás a sportcipő használata és javasolt a sportöltözet, mert fiirdési
és öltözködési lehetőség csak korlátozott mértékben all rendel-

kezésre.
Akit érdekel a sportrendezvény, lv augusztus 30. előtt jelezze

Kun-Szabó Tibor sportköri elnöknél részvéteü szándékát, mert addig
kell a nevezéseket elktiLldeni !

Emlékeztetőül az utóbbi évek csengelei éremtermése:

arany ezüsl bronz öss:esen

1992 4 2

1993

l994

19952l25

Bizzunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idei verse-
nyen isjól szerepeltink !

M. M,

-l0
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Meneúrendek
Bus4já,ra,tok

Csengeléről Szegedre X 6.13 X12.53

Csengeléről Kistelekre M 7.50 X t0.35 X 1253 (Lippaisaroknál
arszá'lliissal) X 16.48 + 17.58

Csengeléről a nnÁv álomásra x 4.10 X 5.05 X 6.00 X 6.22
\í 6 22 M 7.27 X 12.19 X 15.27 X 16.12 l7.4|

Kistelekről Csengelére M 6.50 X 11.55 X l5.05 (Lippai sarokná
átszíllissal) 17.17

Szegedről Csengelére X 5.25 X9.2O X 14.20

JelmaElarázat:

I = iskolai előadási napon
- : munkasziilreti napon
\í = munkanapon
X - munkasziineti napok kivételével naponta

VonaQjárutok

Csengeléről Szegedre H 4,27 5.23 6.3l Sz-V 11.01 I 14,38
16.53 19.02 2L52

Csengeléről Kiskunfélegyházára 5,45 8.44 12.43 15.36
P-v 17.02 17.27 23.31



Szegedről Csengelére 4.54 7.50 11.50 14.42 P-V 16.15
16.43 22.40

Kiskunféleryházáníl Csengelóre H 4.04 5.00 6.12 I1.I7
l 14.20 16.35 18.40 2I.36

,Ielmaglarázal:

I - szeptember 1{ől május 3l-ig közlekedik
H = hétköznap közlekedik
p-v= pénteken és vasfu,nap közlekedik
Sz-V : Szombaton és vasá,Lrnap közlekedik

§rníill őt'lrÉÉáilatCDI.IllDAM-tesútíel

Az emberi szervezet morfológiai (alahani) rendjéí az
immunrendszer tartja eglensúlyban, Ezt a: eglensúIyt naglon sok
ktilső és belső tényező megzavarhatja. Ezek például lehetnek
daganatok, stresszhatások, kémiai anyagok és más környezeti
ártalmak. Ennek az eglensulynak a megbomlása, tartós felborulása
elősegitheti a rosszindulatu daganatok halahulását. A CELLADAM
Rákkutató Csoport által kdolgozott nag)on érzékeny eljárás képes
ezt a felborult eglensulyi állapotot hmtttatnl Az eljárás vénás
vét,vételen alapul. Az eredmények közlése orvosi konzultáción
töríénik. A teszt eredményét a vérvételt követő napon tudjuk közölni,

Hoglan éríeImezzük a teszt eredményét?
A negatív eredmény (kódja 600; 5l0) felel meg a normális

esetnek, tehát ekkor az emberi szetyezet immunrendszere megfelelő
állapotban van. Negativ esetekben ujabb kontrollvizsgálatot - a
rizikotényezőHől függően - fél év, egl é.l mulva javasolunk.

Labilis az immuneglensulyi állapoí 420 és 330 (határeseí)
kódszámú eredmények eseíén. Ilyenkor esetleges ismételt vizs4álatot
és orvosi konzultációí j avasolunk,
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Po:ilíl' eredmény azt jelenti, hogl az immunrendszer dinamikus
eg,enslilya - a ví:sgálat időponíjában - megbomlott. Mivel az
eljárás rendkíviil érzékenyen detekálja ezt az állapotot, előfordulhat
bi:onyos esetekben, hogl egéb beíegségek (pl, virus.fertőzés,

g,llladásos folyamatok, anyagcserebetegségek, allergia) váltják ki a
po:itiv eredményt, de ilyenkar a 8- l0 nap múlva megismételt
vi:sgálat már negatív eredményt ad. A tartósan pozitív eredmények
a:onban azt jelentik, hogl a szervezet rákbetegséggel szembeni
e l t enál l óképessége megglengült. Az orvosi konzultáción a szűrővizs-
gálatra jelentkező személy amnézise ftórelőzménye) ismeretében

iavasolunk újabb kontrollvizsgálatot, orvosi kivizsgálóst, illetve
ke:elést. Pozitív esetekben az or-vos javaslata alapján lehetőség van
a C ELLADA Mterápia igénybevéte lére.

A CELLADAM-cseppeket az Országos Gyóg,lszerészeti Intézet
glóglhatású készítménynek minősítette, amely a szervezet védő-
kepességét fokozza, és vizsgálataink alapján képes helyreállítani az
emberi szervezet normális immuneglensúlyi állapotát.

CELLADAM Laboratórium - Szeged

A CELLADAM Laboratórium 1996. augusztus 28-án
(szerdán) 14-18 óra között a c§engelei Faluházban tart
kihelyezett szűrőviz§gálato| melyre szeretettel várja az
érdeklődőket. Egy diagnózis ára 600 Ft.

lskolai és óvodai tanévnyitó
Ertesítem a srülőkeí és a tanulókat, hogy az ünnepélyes isko|ai és

óvodai tanévnyitó 1996. szeptember l-jén 15 órakor lesz a
Tornateremlren. Sreretettel várom a, érinteít személyeket!

Heim Géza
igazgatő
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lCsengelei Sportnap

Csáki kéí vepseny§zámban
is 3yőzőíú

Az idén másodszor rendezték meg községünkben a Video-
Phone Sportnapot. Az augusztu§ ll-i rendezvényt aMr majális-
nak is lehetett volna nevezni, volt céllövölde, forgó, büfé stb. De
azért mógiscsak a sport dominált.

A fő atrakció a Csengele Vándorkupáért folyó nagypályás
fociverseny volt. A négv nevező csapat közül Jászszentlászló
tölthette meg pezsgővel a kupát. \íásodik Csengele lett. A
harmadik helyen Sándorfalva végzett, úgr, hog_r Opusztaszer
feladta a további versengést.

qi
A glőzte s _j ászsze ntl ász l ó i c s apat
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Á "k"qs:kadőr" mutatványok után elkelt a segitség

Délben autós ügyességi versenyt rendeztek a sportpá|ya

melletti íiives területen. Talán a szokatlan helyszín miatt
mindössze nyolc venenyző mert indulni, azok is 3 autóval. Nem
hozott megl€petést, hogy Csáki László véglett az első helyen.

}Iásodik Vígh Zsolt, a harmadik Kucsora Péter lett. A verseny

végén a két rivális, Csáki László és ifi. Csólcísi Tibor úgy is
megmérkőrött egymással, hogy kocsit cseréltek De a bajnok íg5r

is verhetetlen maradt. A vetélkedés után még egy rögtönuött

kaszkadőr bemutatót tartottak Mindketten 2-2 alkalomma| élire
áütották autójukat.

A pénzdíjas ll-es rúgó ver§enyen szintén Csáki László vég-
zett az első helyen. Autóversenyző bajnokunk talán újabb
sportág felé kac§intgat? A női bajnok a kisteleki Vígh Sándorrré

lett,
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A l l-es rugás férfi és női glőztesei
(fotók; Mo]nar Mihály)

Este fé| ki|enckor megkezdődött az utcabál. A jászszentlászlói
Süli-zenekar műsorára e|einte nehezen akart elindulni a tánc, de
végül annyira belemelegedtel hogy reggel 5 óníig nem is
hagyták abba. A résztvevők srerint a büfé maradhatott volna
tovább is, mert a hajnnli kettő után már csak vizzel olthatták
szomjukat. Az utcabálat még megszakította a tombola sorsolás,
melynek fődiját - ery aranyláncot - Csóldsi Imre nyerte meg.

Molnár Mihály

Onkormdnyzati ülés

l996. auguszttts l3-án tartotta soron következő ülését a csengelei
képviselő+estülel. Fő napirendi pontkénl az ]996. első félévi
gazdálkodást tárglalták meg. A Csengelei Krónika következő
számában részleíesen beszámolunk az ülésről,



Téves informdció

- Professzor úr, igaz, hogy ön veri a feleségét?

- Nem igaz. Még nem vagyok professzor, csak egyetemi docens!

Hol szorít a cipő?

- Már alig várom, hogl visszayonulhassunk! - súgja oda,

sejtetően, az ifiufeleség az ifiuférjnek az esküvői banketten.

- Téged is annyira szorít a cipőd? , sítgla vissza az ifiuférj.

Brrnda
- Kisassrony, bevenné a kirakatból aet a szép nerc bundát?
- Szívesen, uram. Meg óhajtja venni?
- Nem, csak nem akarom, hory a feleségem meglássa,

Tény, ami tény

- Doknr úr, kérem, igaz az hogy a hózasemberek íovóbb éInek,

mint a nőllenek?
- Nem Csak hosszabbnah énik.
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közútí ellenőrzés

)

_9-

Ahogt a valóságban íörténik...

... és ahogy ,Iózsi bácsi látja!

(Renyiné dr. Torontáli Renáta rajza)



Barútsdgos szülő

- ,1puci, k volt az a bácsi, akt megöleltél a villamoson?
- .\?m tudom, kisfiam, de mindjárt megnézem a levéltárcáját. Talán
benne van a személyije.

3tffi

HIRDETESEK
Eladó Zsiguli 1200-as (1973-as éljárat) két év műszakival. Erdek-
lődni lehet Vígh Iswránnál a Csengele, Május 1. u. 8. száryn alatt, vagy
a 386 030 telefonszámon, 1ehetőleg az esti óíákban.

Fotó-videó űzletem új helyen, a posía mellett! Hétfőn is nyitval
- Igazolványkép, glermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom,
e glé b re n d e né nye k fe l v é t e l e.

- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vá l asztékban kaphatók !
- Fénykepezőgép javítás, szahanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt!

Nacsa Jánosné
Kisíelek, Kossuth u. ]6.

rádióa06-60/488 324 a(este) 329 659



Billenős IFÁ.vaI sóder szóttítíst vállalolc 17fi) Ft/m'. Éraenóa.
ni lehet CsóMsi Zoltínnól a Csengele, Felszabadulás u. 15/A.

szím alatt va5t a 3t6.173 telefonsámon.

Tóp.talurnn ü kgeskdésemd Qftenw ólusűás§al bővftüem.
I0qteletti váúrlás esdh Csengelc tefiUht tlijtabn Mzhoz §ÁWtás!

A nyitvatartási rend kütől p&tí&ig 7-tő1 16 óráig, wmbaton 7-től

12 óróig.
furlrryi lőzscíkprcsldőCsenseb.Anry r. u L

TeL: 3E6-024; Mobíl; 06-60I4EL67E

Csaláü esernényelae ( lakodalom, balllgás stb.) 220 Volttal műkő
dő hűrókocsil lehet Urelni CsóMsi Lószlótól a Csengele, Petőfi u.

20.szóm alaU. Tel.: 386-082

Háztáji gépekhez való alkatrészek gfirtását (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gáz szablányos csatlakozó (porkölóhöz stb. ) állandó-
an kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Gengele, Felszabadulás u. 3. Tel.: 386417
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C"engelei Polgárőr C-soport támogatóinak

WlMfu havonta kétsz€r íne§elenő lapja
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Kle{|r ós sokszorosf{a: Csengelei Polgírőr Csoport Fclelő§ kltdó! Kuc§ola Péler
Szerkeeztóségl Csengele, Felszabadulás u. 11. Felelős §zerkevtó| Molnár Müály


