
A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az idei évben is fogadja  

az 1%-os adó felajánlásokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figyelem!  Karate toborzó!!! 
Szeretettel várunk edzéseinkre minden érdeklődőt, kortól és nemtől függetlenül. 

Az edzések EGY HÓNAPIG INGYENESEK ! 

Helyszín: Összefogás Háza (Zentai u. 31.) 
Időpontok : hétfő 17.00–18.00 óra ; szerda 17.00–18.00 óra 

FITTSÉG – ERŐ – ÖNBIZALOM ! 

Vár: Gáll Dezső edző 
 

Erdélyi kirándulás  

Ebben az évben hét napon át követjük eleink nyomát az erdélyi tájakon, a Fekete-

Körös völgyétől a háromszéki dombokon át a Fogarasi havasokig.  
Érdekl dni és jelentkezni Baricz Zsoltnál lehet, márc. 10-ig: Rendez  tér Ő.,  

Telefon: 62/648-571 ; 20/2904-640. 

 

Egyesületünk támogatója: az ANGEL Consulting Könyvel  és Adótanácsadó Kft. 
A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

Szerkeszt ségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 

A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE 

2015. március 6-án 18.00 órakor kezdődik az Összefogás Házában.  
Várjuk az Egyesület jelenlegi, valamint a leendő tagjait!  

Munkálkodjunk együtt lakóhelyünk fejlesztéséért a 16 éve működő csapattal! 
  A Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezet ségi megbeszélése: 2015. március 3-án, kedden 

18.00 órai kezdettel az Összefogás Házában. (Zentai u. 31.). 
 

   Önkormányzati képvisel i fogadóóra: március 3., kedd 17-00-18.00 óra, Összefogás Háza. 
 

Gróf Klebelsberg Kuno és Klebelsberg-telepi helytörténeti kiállítás 
2015 júniusában első évfordulóját ünnepeljük annak, hogy telepünk – Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának döntése értelmében – az egykori 
iskolaépületet közösségi, kulturális célokra birtokba 
vehette, és Egyesületünk preferált státuszban 
működtetheti. A Klebelsberg-telepi Polgári Kör 16 év óta a 
telep védőszentjének, Páduai Szent Antalnak az 
emléknapját a „TELEP NAPJA”-ként ünnepli, 2015 
júniusában Klebelsberg-telep régi-új közösségi házában 
méltóképpen szeretnénk megtartani az idei Telep Napját. 
A Klebelsberg-telepért díj átadását és a hagyományos 
telep napi bált kulturális program gazdagítja, és gróf Klebelsberg Kuno, telepünk névadója 
munkásságát, valamint Klebelsberg-telep történetét bemutató kiállítás fog megnyílni. 

A Klebelsberg-kiállítás rendezésében a Móra Múzeum közreműködésére számíthatunk, a 
helytörténeti kiállításhoz viszont kérjük a telepi lakosság segítségét is! Aki rendelkezik Klebelsberg-
telep 1928-as alapításától kezdődően a helyi életre vonatkozó fényképekkel, tárgyi dokumentumokkal, 
jelezze Kismárton Zsoltnak az Összefogás Házában, vagy az alábbi elérhetőségeken:  
hirharang1999@gmail.com, Gáspár Ferencné: +3620/953-2665 

 
SZÁMÍTÓGÉP KERESTETIK! 

Az Összefogás Házának működését és közösségi szolgáltatásait szeretnénk XXI. századi 
színvonalon kiteljesíteni, ehhez elengedhetetlen az elektro-

technikai fejlesztés. Kérjük, aki magánszemélyként, vagy 
munkahelyi lehetőségeit hasznosítva leselejtezett, de még 
használható számítógépet (monitort, klaviatúrát) tud 

felajánlani, segítse a közösségi ház fejlesztését! Felajánlását 

az Összefogás házában, vagy az alábbi elérhetőségeken 
várjuk: e-mail: hirharang1999@gmail.com 

Telefon: Kismárton Zsolt: +3670/389-2286 

 

 

     

RENDELKEZ  NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 
 

 

A kedvezményezett neve: Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
____________________________________________ 

TUDNIVALÓK 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, vagy 

külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye 
egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, 

hogy abba a nyilatkozat elhelyezhet  legyen. 
FONTOS! 

A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett  
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ 

JELÉT pontosan tünteti fel 
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Karate gyerekeknek hétf , szerda 17.00 – 18.00  

Karate feln tteknek hétf , szerda 18.00-19.00  

Képz művészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Aerobic kedd 17.00 – 18.00 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Gyógytorna csütörtök 10.00 – 11.00 

Néptánc ovisoknak csütörtök 1ő.00 – 16.15 

Aerobic péntek 17.00 – 18.00 
 

A SZENT ANTAL IMAKÖZÖSSÉG februártól tartja összejöveteleit az Összefogás Házában. 
 

VÁRJUK A LAKOSOK ÖTLETEIT ÚJABB PROGRAMOK INDÍTÁSÁRA! 
Az Összefogás Háza termei és a faház kibérelhet  családi és egyéb rendezvények 

lebonyolítására, 80 f ig. Érdekl dés: az Összefogás Házában,  
nyitva tartási id ben: hétf  – péntek 11.00–17.00 óra között,  

telefonon: Kismárton Zsolt, +3670/389-2286 
 

KEDVES TELEPI LAKOSOK! 
        A Gyermekmosoly Alapítvány több éve azért jött létre, hogy segítse az óvoda minél 
színvonalasabb működését. Óvodánknak évről évre nagy segítséget jelent az 1%-os 
felajánlásból befolyt összeg. Kérünk Mindenkit, akinek szívéhez közel állunk és úgy 
gondolja, hogy Alapítványunk céljaival egyetért, támogassa a telepi óvodásokat. 

GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY – ADÓSZÁM: 18462030-1-06 
                                                  Köszönettel: Mészáros Jánosné Tagóvoda vezető 

 

KEDVES TELEPI FIATALOK! A hamarosan induló 
HELYI IFJÚSÁGI KLUB első, alapozó találkozójára hívlak Benneteket! 
Tegyünk együtt látogatást a március 9-13-ig tartó Kö7 Középiskolások 
Hetére, hogy közben egymást megismerve megnézzük, milyen is, amikor 

egy nagy intézmény a középiskolásokra van bízva!  
A Klebelsberg-telepi Összefogás Házában is hamarosan ez fog történni!  
Várom jelentkezéseteket!  (e-mail adasz.mariann@gmail.com, tel.: 30/329-8173) 

Honlap: www.ko7.hu        

Üdvözlettel: Ádász Mariann művelődésszervező  
Kö7 szervező / D2 Ifjúsági Fejlesztő és Médiaközpont 

 

BESZÉLGETÉS FEKETE PÁL TANÁR ÚRRAL, PALI BÁCSIVAL 
„Messze megyek a történelemben, olyan dolgokról beszélek, – mert beszélnem kell –  

amiről eddig soha nem beszéltek. Mint például mi volt az a világrengető esemény,  
amely 400 évre meghatározta a magyar állam függetlenségét." 

– Sokan köszöntik Pali bácsit az utcán ismer s telepiként.  
– Valóban, hiszen itt lakunk harminc éve. Amikor találkozom valakivel, tisztelettel 
köszöntöm magyarul, de akár németül, oroszul is.  

– Az orosz nyelv elsajátítását kinek köszönheti? – Gyermeki hálával gondolok apámra, akit l 
tanultam ezt a nyelvet.  német, román, orosz nyelven beszélt. Egy székely családba született 
tizennyolcadik gyerekként. Tízéves korában odaadták Brassóba asztalos inasnak, majd 
Bukarestben dolgozott műbútorasztalosként. Az els  világháborúban Ivángorodnál fogságba 
került, menekülésekor a keleti irányt választotta, a Földet szó szerint megkerülte. Kanadából 
3ő évesen került vissza Magyarországra.19Őő-ben apámat málenkij robotra vitték Donyeckbe. 

Rendkívül veszélyes bányában dolgoztak, szegényes ételük marharépa, ritkán tevefej volt. 
– Pali bácsi életútja is hasonló íveket írt le. 
– Édesanyám, aki 96 éves koráig élt, mindenkor összetartotta a családot. Szegények voltunk, 
de vallom, a szegénység kellemetlen, de nem szégyellni való, ha nem rajtam múlik. Én pataki 
kisdiák voltam, els  igazi, felejthetetlen szellemi útravalót, alapvet  emberi magatartás 
dolgokat a sárospataki kollégiumban szereztem. Orientalista akartam lenni, behatóan 
foglalkoztam a történelemtudománnyal. Behívtak 
katonának, motorszerel  lettem a csatarepül knél. 
Megsérültem, Pécsre, majd Szegedre kerültem. 
Tanítói, tanári diplomát szereztem. Békéscsabán 
oroszt, történelmet tanítottam majd 19ő6-ban az 

orosz hadtestnek tolmácsoltam. A forradalom után 
letartóztattak, kínoztak. A vád: a népi demokrácia, 
az állam megdöntése volt. Els  fokon halálra ítélt a 
katonai népbíróság, majd életfogytiglanra. Végül hat 
és fél évet töltöttem börtönbe, megfosztva tanári 
pályámtól. Ezt elvenni az embert l olyan, mintha az 

életét vennék el. – A történelemtudománnyal az egész életében foglalkozott. A magyar nyelv 
szeretete büszkeséggel tölti el. 
– A magyar nyelv egy csodálatos nyelv, mert pl. az Ómagyar Mária siralmat ma is 

megértjük. Mezzofanti (1774–18Ő9), aki ő8 nyelven írt és 103 nyelven beszélt, vagy Sir John 

Bowring (1792–1872), aki 100 nyelvet ismert és magyarul is beszélt, nagyon tisztelték 
nyelvünket. Szerintük a magyar nyelv az egyetlen nyelv, amely nem gránitból, nem bazaltból 
van, hanem drága gyémántból, amelyen az id  egy karcolást sem bírt végrehajtani. 

– Évek során több történelmi témájú el adást tartott Pali bácsi. Az Összefogás Házában egyet 
már tartott, elvitt bennünket egy különleges világba, Magna Hungáriába, más szóval 
Magyariba, a Kaukázustól északra. Pali bácsi! Várjuk a következ  „történelmi túrát”! 
– Beszélgetésünk zárásaként milyen gondolatokat fogalmaz meg? 

– Az emberiség történelme során számtalan hasznos mondásban örökítette meg tapasztalatait. 

Íme egy a sok közül: Ha emberekkel beszéltek, a jó és békesség érdekében tartsatok 
kezetekben mindig egy galambot, mert ez a békesség szimbóluma. Arra figyelmeztet, hogy 
békességgel a rosszat is jóra fordíthatjuk. A másik kezetekben tartsatok kígyót, hogy adott 

esetben, bajban, megpróbáltatásban az eszeteket használhassátok saját magatok és mások 
érdekében. Adja a Mindenható, hogy bennünk és körülöttünk mindenkor békesség legyen! 
– Pali bácsi!Várjuk a következ  „történelmi túrát”!                                     Nagy Czirók Emőke 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja:  
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
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