
 
 

 
 

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 

 

                1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 

 
2017. július 24.                                                                                                                   XVIII. évf. 7. szám  

HÍREK 

 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülése: minden hónap első hétfőjén, 

11.00 órai kezdettel. Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő fogadóórái: szept.. 5., nov. 7. 

17:00 órai kezdettel Összefogás Házában 
 

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. 
 

XV. Hattyas Kupa Horgászverseny 
2017. augusztus 12-én szeretettel várjuk a Fehérpart Holtágra  

a hattyasi vagy Hattyashoz kötődő lakosokat  
 

Program: 6.30  gyülekező (zsilipnél) 
 7.00 megnyitó- helyek sorsolása, felkészülés 

 8.00   verseny kezdés (I. dudaszó) 
 12.00  verseny vége   (II. dudaszó) 
 12.05  mérlegelés (a horgászhelyeken) 
 13.00  elvonulás az Összefogás Házába 

 13.30  eredményhirdetés –díjátadás 

 14.00   EBÉD (szerb rostélyos)  
Kategóriák: Felnőtt (14 év felett), Női, Gyermek ( 14 év alatt) 
Szabályok: Felnőttek 2 horgászbotot, gyerekek 1 horgászbotot használhatnak. 

KERETES HALTARTÓ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! 
A verseny végén az engedéllyel nem rendelkezőknek a halat vissza kell engedni. 

Nevezési díj: Felnőtteknek 2500 Ft., gyerekeknek 600 Ft., mely tartalmazza az ebédet. Plusz 

ebéd 1000Ft 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. augusztus 8 kedd, melyet kérünk szigorúan betartani! 

Nevezni lehet Szűcs Tamásnál, Szeged, Mokrini utca 68. szám, 18.00. óra után vagy 
napközben, telefonon: 20/519-5852.  

A versennyel kapcsolatos információt a szervezők adnak. 
MINDENKINEK JÓ SZÓRAKOZÁST, EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNNAK A SZERVEZŐK: 
Smányi János, Csala Gyula, Szűcs Tamás, Takács Péter (Taki), Tölgyes László,  
Vendégszakács: Zselykó  
A versenyen előforduló balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 

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


XX. HATTYASI 

FOCIKUPA 

 

A jubileumi focikupa időpontja 2017. szeptember 9-10., amelyre várjuk a telepi 

csapatok jelentkezését! A csapatok nevezési határideje és a sorsolás augusztus 31. 

csütörtök 18:00 óra Összefogás háza. 
Nevezési díjak csapatonként 12.000 Ft, ami tartalmaz 10 db vacsorajegyet. 

Szeptember 9., szombat: telepi csapatok mérkőzései, gyerekfoci, hetes rugó,  Ping-pong 

Vacsora: sültes tál, a vacsorajegy ára 1200 Ft, amely augusztus 14-től vásárolható a Házban 
és a Bencsik boltban 

Szombat este tűzijáték és DJ EDGAR buli 

Gyerekeknek mindkét nap ugrálóvár 
Szeptember 10. vasárnap vendégcsapatok mérkőzése: az Újpesti öregfiúk, a Szentesi Old 

Boys a nagykanizsai Tip-Top, a Sándorfalva csapat és Klebelsberg-telep csapata 

További információ Kismárton Zsolttól kérhető az Összefogás Házában, vagy telefonon: 
70/389-2286. 
 

II. KLEBELSBERG TELEPI HALÁSZLÉ FŐZŐ FESZTIVÁL 
 

Nagy sikere volt az idei halfesztiválunknak, 28 csapat nevezett a megmérettetésre. 
Borongósan, esővel indult a nap, de délelőttől a napsütés elűzte a felhőket. Gyálarétről, 
Kecskés-telepről, Alsóvárosról, Deszkről és még Bajáról is érkeztek résztvevők. Közel 500 

liter (nem tévedés, ötszáz liter) fogyott el 

a finomabbnál finomabb halászlevekből. 
A hét tagú zsűrit, akik az előkészítést, a 
halászlék színét, illatát és nem utolsó 
sorban az ízét pontozták, nehéz feladat elé 
állították a versenyzők. A 

Délmagyarország tudósítója is részt vett a 

zsűrizésben és különdíjat is átadott. A 

kilátogató, szerény számítás szerint is 
mintegy 4-500 főnyi vendégtől csak 
dicsérő szavakat lehetett hallani az 

elkészült ételekről. Volt itt reggelire süllő 
rántva kapros juhtúróval, pácolt ponty 
rántva, tepertős pogácsa, sós kifli. Ja és 
persze sok finom gyümölcs (persze 
kifőzve pálinkának). Tizenegy óra körül 
már mindenhol forrtak a csodálatos színű 
levek és belekerültek a hal szeletek, 

halfilék. Főttek a tészták, sült a szalonna a 
túrós csuszához. 

 Délre mindenki elkészült a remek 

művekkel. A zsűri több mint egy órán át 
kóstolt és pontozott. Az eredmény  
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kihirdetésekor minden résztvevő kapott emlékül egy inox tálaló bográcsot. A 
Délmagyarország által felajánlott különdíjat Lévay Ferenc kapta a különleges túrós csuszával 
összekevert halászléjéért.  

 
A versenyben 1 helyen Kotogány Jószef a Kotogány család képviseletében,  

2. helyen Paragi István Alsóváros és Klebelsberg Telep képviseletében, 
3. helyen Tóth Imre végzett a Harangláb Nyugdíjas klub színeiben. 

Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő adta át a megérdemelt díjakat, beszédében méltatta a 
családias barátias rendezvényt és megköszönte a Klebelsberg Telepért Alapítvány munkáját. 
Befejezésként reményét fejezte ki, hogy sok éven át fogjuk megrendezni ezt a rendezvényt. 
Ehhez kívánt kitartást, egészséget, erőt és persze támogatást. Köszönet a Közösségi Háznak, 
Kaszper Blankának, Kismárton Zsoltnak, Nacsáné Marikának, Paragi Istvánnak, Paraginé 
Katikának, Terjékné Cilikének akik munkájukkal segítették az Alapítvány programját. Külön 
köszönet illeti a zenét szolgáltató Gregus Zoltánt és Ifj. Gregus Zoltánt, akik minden 

rendezvényünkön ingyen segítenek a hangosításban. 
A rendezvény előtt megkérdezte egy itt élő kedves barátom: Oszi, szüksége van erre a 
rendezvényre Klebelsberg Telepen? Hát azt hiszem megkaptuk rá a választ a vendégektől: 
IGEN SZÜKSÉG VAN RÁ!  

Köszönettel: Klebelsberg Telepért Alapítvány nevében: Varga Oszkár 
 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
2017. július 3-án a Szeged-Klebelsberg-telepi közösségi ház és a Somogyi Könyvtár 
Klebelsberg-telepi fiókkönyvtárát érintő önkormányzati tulajdonú teleküggyel kapcsolatban 

lakossági fórumot tartottunk. A fórumon résztvevő lakosok – köztük többen a telepi 
fiókkönyvtár rendszeres olvasói is – az alábbi kéréseket és javaslatokat fogalmazták meg. Az 

udvar egységének megőrzése a több száz főt vonzó hagyományos telepi nagy rendezvények 

miatt fontos lenne. Többen hangsúlyozták, hogy a könyvtárhoz tartozó telekrész bármilyen 
módon történő változtatása, el- vagy lekerítése a közösségi házat és a fiókkönyvtárat 
használó lakosok szempontjából is hátrányos. Ha a Somogyi Könyvtár szabadtéri 
programokat tervez, az a közösségi ház udvarán is, jóval nagyobb területen megvalósítható, 
hiszen a közművelődési intézmények lakosságot szolgáló együttműködése mindenki 
szempontjából kívánatos. A lakosok igénylik a tájékoztatást, kéréseik, javaslataik felmérését 
és figyelembe vételét a telepi fiókkönyvtár fejlesztésével kapcsolatban. 
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