
 
 

 
 

Karate edzés hétfő: 18:00-20.00 

Képzőművészeti szakkör kedd: 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Hastánc csütörtök 17.00-18.00  

Asszony torna csütörtök: 18.15-19.15 

Karate edzés péntek 18:00-20.00 

 

A Ház elérhetősége: 06 62/ 668-082 
 

Páduai Szent Antal IMAKÖR minden hónap első keddjén 18.00-19.00 óra között 
 

Szeptembertől ping-pong klub indul az Összefogás Házában 
Kedves ping-pongozni szerető kicsik és nagyok! Már megkezdődött az egyeztetés a 

klub indulásáról, további csatlakozókat várunk, személyesen (Zentai utca 31.),  
e-mailben (hirharang1999@gmail.com) vagy telefonon: 62/668-082! 

 

 

KÖZÉRDEKŰ HÍR! Az utcasarkokra kihelyezett szemétgyűjtők zsákjainak 
kiürítésében az ott lakók segítségét kérnénk! A díjmentes szemeteszsákok az 

Összefogás Házában pótolhatók.  
Köszönjük, hogy ezzel is hozzájárulnak Klebelsberg-telep tisztaságához! 

 
 

 
.-.------------------------------------------------------------------------------------ 

A Hírharang terjesztői: 
Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u. 

Császár Istvánné: Kamarási u, Fűtőház köz; Kismárton Jánosné: Pancsovai u 

Leinwéber Ernő: Verseci u; Várhelyi Lászlóné: Sziget u., Örvény u 

Fórizsné Bakaity Mariann: Szigony u Titeli u; Lázár István: Harangláb u. 
Nagy Czirók Emőke: Rendező tér Palics köz; Varga Károly: Vaskapu u 

Marosi Ildikó: Mokrini u Kundombi u.; Sipos József: Óbébai u; 
Terjék Csabáné: Mozdony u.; Kószó Istvánné: Kece u Varsa u 

Kovács Lászlóné, Orbán Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Kiskertek 

Pancsovai utca: Kismárton Jánosné (Kisvasút sor 1. 416-644) 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szerk.cím: hirharang1999@gmail.com ; az Összefogás Ház tel. száma: (62)/668-082 

Az Egyesület fb oldala: https://www.facebook.com/klebelsberg 
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HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülése: minden hónap első hétfőjén, 

11.00 órai kezdettel. Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő fogadóórái: júl. 4., szept.. 5., 
nov. 7. 17:00 órai kezdettel Összefogás Házában 
 

A FOCIKUPA időpontja 2017. szeptember 9-10, várjuk a csapatok jelentkezését várjuk! További 
információ Kismárton Zsolttól kérhető az Összefogás Házában, vagy telefonon: 70/389-2286. 
 

II. KLEBELSBERG TELEPI MINI HALFŐZŐ FESZTIVÁL 
Kedves Lakótársak! A Klebelsberg Telepért Alapítvány szervezésében és Nógrádi Tibor 

önkormányzati képviselő támogatásával ismét megrendezzük az – immár második – telepi 

mini halfőző fesztivált. Időpont: 2017. július 1. (szombat), gyülekező reggel 7 órakor a 
közösségi ház udvarán. Helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. 
A nevezési díj bográcsonként 2000 forint, nevezési határidő 2017. június 
23. Nevezni lehet Varga Oszkárnál (Szigony u. 32. Telefon: 20/959-

8239) illetve a közösségi házban. Határidő után nem áll módunkban 
nevezést elfogadni, mivel a hal mennyiségét nekünk is időben kell 
jelezni a kiszolgálónak. Minden benevezett halfőző június 30-án (péntek 
14 órától) ingyen kap két darab 1,5-1,8 kg körüli halat, amelyet 
hazavihet és a másnapi főzéshez otthon előkészíthet (tisztítás, filézés, 
alaplé készítés). A főzőverseny szombat reggel 8 órakor kezdődik, 
amelyen kizárólag halászlé kategória lesz értékelve. A zsűrizés és az ebéd 12 órától kezdődik. 
Minden főző kap egy számot, amelyet a teljesen egyforma tálak aljára írunk, ezekben tálalják 
fel a versenyzők a kész halászlevet. A zsűritagok a feltálalt ételeket kóstolják és értékelik 
(pontozzák). Ezután leolvassák a tányérok alján található számot. A zsűrizés végeztével a 
zsűritagok pontszámait összeadjuk, és amelyik szám a legtöbb pontot kapta az értékelésben, 
az a versenyző lesz a győztes. A nyertes kiléte csak az értékelés után, a szám alapján történő 
beazonosításkor válik ismertté. 
FONTOS SZABÁLY: Minden nevező külön-külön egy bográcsban főzhet. Két vagy több 
nevező nem adhatja össze a halat egy bográcsba. Ha valaki több halat szeretne főzni, mert 

nagy a család vagy a baráti társaság, üzletben vásárolhat vagy foghat mellé és beleteheti. Az 
első 20 nevezőnek tudunk biztosítani nevezésenként egy asztalt két paddal. A kilátogató 
kedves vendégek támogatói jegy ellenében (ára 600 Ft, amellyel az alapítvány rendezvényeit 
támogatják) fogyaszthatnak halászlevet. A zenét egész nap Gregus Zoltán és ifj. Gregus 
Zoltán szolgáltatja. A tisztaság megőrzése érdekében kérjük a fatüzelés mellőzését! Ha a 

résztvevő a helyszínen készíti elő az alaplevet, akkor a maradék csontokat elvinni 
szíveskedjék, mivel a szemét szállítás csak kedden történik és addigra igen kellemetlen illata 

lenne a szemétnek. A rendezvényen egész nap büfé áll rendelkezésre. A rendezvényen 
minden résztvevő saját felelősségével vesz részt, ezért az esetleges balesetekért a rendezőség 
felelősséget nem vállal. Szeretettel várjuk a résztvevőket, érdeklődőket és a kedves 
vendégeket!                  Üdvözlettel: Klebelsberg Telepért Alapítvány részéről Varga Oszkár 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
 

mailto:hirharang1999@gmail.com
https://www.facebook.com/klebelsberg


A HOLT-TISZA REHABILITÁCIÓ folyamata elkezdődött: februárban a Magyar Állam és 
az ATIVIZIG ZRT képviselői aláírták a megvalósításra vonatkozó szerződést. A szakhatósági 
engedélyek 90%-a megvan, a partrendezés felmérése-tervezése elkezdődött, az 
iszapelhelyezésről a tárgyalások folyamatban vannak Szeged városával. A következő 
lakossági fórum szeptemberben várható, a partrendezés terveit meg lehet majd vitatni. 
 

III. KLEBELSBERG-TELEPI GYERMEKNAP 
Csak felsőfokon lehet beszélni a Klebelsberg Telepért Alapítvány által szervezett harmadik 

gyermeknapi rendezvényünkről, amelyen a látogatók száma meghaladta a 350-400 főt. Sok-

sok játék, könyv és sok-sok ruha gyűlt össze adományként, köszönet érte! A gyermekek és a 
szüleik is fantasztikusan érezték magukat. A különböző programok, ugrálóvár, forgó, 
arcfestés, lufihajtogatás, ping-pong, aszfalt rajzverseny, biciklis akadálypálya és 
zsonglőrködés is nagy örömet szerezett a kicsiknek. Minden gyermek kapott 

ajándékot.(fagylalt, csokoládé, üdítő, mézes kalács és különböző kekszek). A nap folyamán 
kb. 350-400 db. kis palacsinta és  kb. 200-250 db. óriás palacsinta fogyott el. Frissen facsart 

gyümölcslevet is ihattak a 

lurkók, melynek szintén 
nagy sikere volt. Ebédre a 

két ötven literes bográcsos 

gulyásleves is gyorsan 

elfogyott és reméljük ízlett 
mindenkinek. A délutáni 
mesemondást – mesélők 
Seresné Margitka és 
Laucsekné Icuka – áhítattal 

hallgatták a kicsik. 
Köszönjük fellépőink: a 
Tarjáni Kéttannyelvű Álta-

lános Iskola tánccso-

portjának és a Ritmus Tánc 

és Fitness Studio tánco-

sainak közreműködését és a 

színvonalas bemutatóikat! Az óvónénik bábelőadása még a felnőtteket is elvarázsolta! A 

bűvészetbe is bekapcsolódhattak a gyerekek és a pónilovaglás ismét nagy siker volt, köszönet 
érte Erdődi Jánosnak! És ahogy ígértük minden ingyen volt a gyerekeknek! Sok-sok adomány 
érkezett, köszönjük mindenkinek, aki könyvet, játékot, ruhát hozott, mind-mind jó helyre 
kerülnek, elsőként az óvoda választhatott az adományok közül. Köszönöm az egész napi 
munkát a program alábbi segítőinek: Paraginé Katika, Bíró Ági, Nagyné Erika, Terjékné 
Cilike, Somogyi Lászlóné Erzsike, Tóth Erzsike,  Nacsáné Marika, Somogyi László, Kismárton 
Zsolt, Takács Peti, Szabó Zsolti, Varga Dávid, Gregus Zoltán, Ifj. Gregus Zoltán. Sztancs 
Beatrix, valamint az iskolai közösségi szolgálat keretein belül: Kata, Dorci, Viola és 
Dani. Külön köszönöm Kaszper Blanka segítségét és a rendezvényen nyújtott lelkes 
munkáját!   Köszönet a támogatásért: Nógrádi Tibor önkormányzati képviselőnek, Szegedi 

Klebelsberg Telepi Polgári-körnek, Gál Dezsőnek és Bencsikné Arankának!  

 

Üdvözlettel: Klebelsberg Telepért Alapítvány részéről:  Varga Oszkár 
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Klebelsberg-telepi bál  
2017. június 10-én a hagyományoknak megfelelően – Páduai Szent Antal ünnepnapjához 
kapcsolódóan – megünnepeltük Klebelsberg-telep napját, idén rendhagyó módon, a 

művészetek jegyében, ugyanis 

festőverseny, kiállítás és koncert 
előzte meg a bált és a Klebelsberg-

telepért díj átadását. Nacsa 

Jánosné szervezésében a Belvárosi 
Rajzkör és a Hattyasi festőkör tagjai 

délelőtt a telepen kitelepülve 
alkottak, majd délután Pataki 

Ferenc festő-művész zsűrizése után 
megnyílt a kiállítás az elkészült 
alkotásokból. Az alábbi ered-

mények születtek: I. helyezett Molnár Géza, II. helyezett Börcsök Zsuzsanna, III. helyezett 

Kovács Anikó lett. A díjazott alkotások megtekinthetők a közösségi ház kiállító-termében és 
az Összefogás Házának felajánlott 
alkotások megvásárolhatók, mely-

nek összegét a ház korsze-

rűsítésére használjuk fel. 18.00 
órai kezdettel a Szeged Classic Trió 

– Vizsolyi Lívia, Varga Laura és 
Klebniczki György – komolyzenei 

hang-versenyében gyönyörköd-

hettek a résztvevők. Jankóné 
Zsóka a közösségi ház sport termét 
ünnepi díszbe öltöztette, amely 
illett a koncert hangulatához.  

19.00 órától kezdődött a bál, melynek elején a 

Polgári Kör Egyesület elnöksége és tagsága 
nevében Nacsa Jánosné és Újvári Edit köszöntötte 
a díjazottat. A „Klebelsberg-telepért” oklevél és a 
2017. évi emlékplakett LAUCSEK ANRÁSNÉ 
ICUKÁT illette, több, mint egy évtizedes közösségi 
munkájáért, segítőkészségéért és megbíz-

hatóságáért. A gyönyörű virágcsokrot 
Kocsmárosné Magdinak köszönjük! Majd finom 

vacsora és vidám zenés mulatság következett Tari 

Józsi közre-működésével. A vasárnapi mise méltó 
befejezése volt a telepi ünnepnek, amelyet immár 
18. alkalommal tartottunk meg, erősítve 
Klebelsberg-telep közösségét és elismerve a 
közösségért végzett munkát. 
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