
GYÁSZHIR 
Isten veled Gyuri! Mély megrendüléssel fogadtuk a szomorú hírt, hogy Horváth 
Gyuri, a Hársfa söröző tulajdonosa, életének 47. évében itt hagyott 
bennünket. Gyuri a testvérével és szüleivel támogatta a telepi közösségi 
rendezvényeket a helyiség biztosításával, több mint húsz éven keresztül, mind 
a focigálákat, a horgászversenyeket, a telepi bálokat, a jótékonysági 
disznótorost. Búcsúzunk Tőled a Klebelsberg Telepért Alapítvány és a 
Klebelsberg-telepi Polgári Kör nevében. Nyugodj békében!          Varga Oszkár 

 

 

Karate hétfő 18.00-20.00 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd 18.15-19.15 

Baba-Mama klub szerda 9.30-10.30 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Asszony torna csütörtök 18.15-19.15 

Karate péntek 18.00-20.00 

Bűnmegelőzési Csoport fogadóórája kedd 16.00-18.00 (kéthetente) 

Az olasz nyelvtanfolyam szeptemberben folytatódik 

A Ház elérhetősége: Szeged-Klebelsberg-telep Zentai u. 31., Tel.: 62/668-082 

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

 

Garaboly – telepi termelői árubörze 

2018. július 1-én vasárnap 8:00 és 11:00 óra között az érdeklődőket kibővített 

árukínálattal várjuk, a látogatói visszajelzések figyelembevételével. A rendezvény célja 

a helyi lakosok és termelők közötti ismeretség erősítése, új kapcsolatok kialakítása, 

valamint egy helyi termelői piac létrehozása. A rendezvényen való termékbemutatás 

előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni lehet személyesen, az Összefogás Házában, 

vagy a 06-62/668-082-es telefonszámon.  

* * * 

Könyvtári Hírek 
Könyvtári nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10-12, 13-18 óráig 

 kedd: 10-12, 13-16 óráig;  csütörtök: 13-18 óráig 

Programok: június 28-án 16:30-18:00 - Családi asztrológia, beszélgetés meghívott asztrológussal 

július 2-től szeptember 3-ig „Mindent a rágógumiról” – kiállítás 

Mindenkit várok szeretettel! Találkozzunk a könyvtárban! Ferenczi Zita könyvtáros 

 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com  

Az egyesület honlapja: http://klebelsberg-egyesulet.hu/ 

Az Egyesület fb oldala: https://www.facebook.com/klebelsberg 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülését minden hónap első hétfőjén, 

11.00 órai kezdettel tartjuk. 
 

MINI HALFŐZŐ FESZTIVÁL 
Kedves Lakótársak! A Klebelsberg Telepért Alapítvány szervezésében és Nógrádi Tibor 

önkormányzati képviselő támogatásával ismét megrendezzük az immár 

harmadik telepi mini halfőző fesztivált. Időpont: 2018. június 23. 

szombat, gyülekező reggel 7.00 órakor a közösségi ház udvarán, a helyek 

elfoglalása érkezési sorrendben történik.  

Nevezési díj: bográcsonként 2.500 forint, a nevezési határidő 2018. 

június 20. Nevezni lehet Varga Oszkárnál (Szigony u. 32. Tel.: 20/959-

8239) illetve a Közösségi házban (62/668-082, Zentai utca 31.). A határidő után nem áll 

módunkban nevezést elfogadni (mivel a halat időben meg kell rendelnünk). Minden 

benevezett halfőző június 22.-én (péntek 14.00 órától) ingyen kap két darab 1,5-2 kg körüli 

halat, amelyet hazavihet, és a másnapi főzéshez otthon előkészíthet (tisztítás, filézés, alaplé 

készítés). A főzőverseny szombat reggel 8.00 órakor kezdődik, amelyen kizárólag a halászlé 

kategória lesz értékelve. A zsűrizés és az ebéd 12.00 órától kezdődik.  

ÚJDONSÁG AZ IDEI ZSŰRIZÉSBEN: reggel kötelező pálinka koccintás lesz, 

minden csapatból várunk egy jelentkezőt, aki megissza a kitöltött pálinkát és a pohár alján 

láthatóvá válik a csapata sorszáma. Ha a szám alatt egy „ZS” betű is szerepel, akkor a csapat 

delegál egy zsűritagot, így elkerülhető a vádaskodás a zsűrivel szemben! Minden főző kap 

egy teljesen egyforma tálat melynek az aljára írjuk a csapat sorszámát, ezekben tálalják fel a 

versenyzők a kész halászlevet. A zsűritagok a feltálalt ételeket megkóstolják 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 30 nevezőnek nevezésenként egy asztalt két paddal biztosítunk. A 

kilátogató kedves vendégek támogatói jegy ellenében (ára 700 forint, amellyel az alapítvány 

rendezvényeit támogatják) fogyaszthatnak halászlevet. A zenét egész nap Gregus Zoltán és 

ifj. Gregus Zoltán szolgáltatja, a program idején végig büfé áll rendelkezésre. A tisztaság 

érdekében kérjük a fatüzelés mellőzését! Ha a helyszínen készítik elő az alaplevet, akkor a 

maradék csont elszállítását kérjük, hiszen csak kedden viszik el a szemetet. A rendezvényen 

mindenki a saját felelősségével vesz részt, 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:  
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TELEP NAPI ÜNNEPSÉG 
 

Szeged Klebelsberg-telep idén ünnepli alapításának 90. 

évfordulóját, amelynek alkalmából június 9-én és 11-én a 

Kossuth Rádióban a déli harangszókor a telepi harangok szólaltak 

meg, köszönet Kormányos Károlynak a szervezésért! 

A Polgári Kör Egyesület a évforduló alkalmából június 9-én 14.00 

órai kezdettel Helytörténeti és Klebelsberg vetélkedőt rendezett, 

amelyet 15.00 órától ünnepi műsor követett. A vetélkedőre öt 

csapat nevezett be, az első két forduló írásos feladatai után a szóbeli fordulón változatos 

feladatok megoldásaival bizonyították az alapos felkészülést, a biztos tudást Klebelsberg 

Kuno munkásságáról és a telep történetének fontosabb eseményeiről, személyiségeiről.  

A vetélkedő I. helyezését az „Őslakosok”, a II. helyezést a „Harangláb”, a III. helyezést a 

„Szitakötők” csapat nyerte el. A „Bűnmegelőzési” és a „Gyütt-möntek” csapat is szépen 

teljesített, minden résztvevő díjakat, oklevelet és emléklapot kapott a rendezvény 

támogatóinak jóvoltából. A zsűri tagjai dr. T. Molnár Gizella, Sashegyi Tiborné és Gáspár 

Ferencné voltak, a vetélkedőt Gerencsérné dr. Újvári Edit, Gáspár Ferencné és Papes 

Fanni szervezte. 

A 15.00 órakor kezdődő ünnepi műsor Nacsáné Kovács Mária köszöntő 

beszédével indult. Az egyesületi elnökasszony beszédében kiemelte, hogy Trianon után a 

„szegedi rendező pályaudvaron nyomorúságos körülmények között élő vasutas családok 

Somogyi Károly főmozdonyvezető vezetésével házépítő szövetkezetet alapítottak, a város 

támogatását is megnyerve, az 1920-as évek közepétől megkezdődhetett az építkezés, egy új 

szegedi városrész megszületése. Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter támogatásával 

iskola, majd óvoda is épült a vasutasok városrészében, amely a patrónus nevét felvéve, 

1928-tól Klebelsberg-telepként vált közismertté. A lakosság, a kezdetekhez híven, sok 

esetben saját erejéből, önkéntes munkával, összefogva valósította meg a fejlesztéseket. Ez a 

mi 90 éves örökségünk, amire büszkék lehetünk. A mai napon köszöntsük a 90 éves 

Klebelsberg-telepet, tisztelegve azok előtt, akik megalapításán, felvirágoztatásán dolgoztak 

és akik jelenleg is tevőlegesen tesznek a telepért.” A jelenlévőket B. Nagy László 

országgyűlési képviselő is köszöntötte. Rózsa Lászlóné szavalata, valamint Altorjay Tamás 

operaénekes előadásában elhangzó Kodály dal és Mozart ária nagy sikert aratott. A Nacsáné 

Kovács Mária szerkesztésében a jubileumra elkészült Múltidéző – Szeged Klebelsberg-

telepi vissza-emlékezések című kötetet 

Gerencsérné Újvári Edit mutatta be. A 

21 írást és gazdag képmellékletet 

tartalmazó kötet megvásárolható az 

Összefogás háza irodájában.  

A 2018. évi „KLEBELSBERG 

TELEPÉRT DÍJ-at” dr. Baricz Zsoltné 

és a Várkonyi család képviseletében 

Kárpáti Tiborné és Várkonyi Nándor 

vette át az Egyesület elnökségi 

tagjaitól. A kitüntetettekkel a 

következő Hírharangban olvashatnak 

majd riportot. Az ünnepi műsor 

részeként az udvarról postagalambok 

röptetése zajlott, valamint a Telepi 

alkotók kiállítása is megnyílt. Az 

ünnepi program a Szeged Classic Trió 

nagy sikerű koncertjével, majd pedig 

fogadással zárult. Június 10-én 11.00 

órai kezdettel Szent Antal napi 

ünnepi misét tartottak a faházban. 

A vetélkedőt és az ünnepi műsort 

a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári 

Kör Egyesület, a Szegedi Önkor-

mányzat, a Szeged- Csanád Megyei 

Püspökség, a Szent Erzsébet Móra-

halmi Gyógyfürdő, a Szegedi Dóm 

Látogató-központ – Peregi Dóra, a 

Libri könyvesbolt – G. Ludányi Lilla, 

a Móra Ferenc Múzeum, valamint Tóth Imre és Tóth Imréné, Gáspár Ferenc, Gáspár 

Balázs, Bencsik Gáborné, Korcsmáros Ferencné Magdi támogatta. Akik segítettek a 90. 

évforduló előtti takarításban és az ünnepség megrendezésében: Jankóné Zsóka, Szabó 

Imre, Szabóné Erzsike, Seresné Margitka, Seresné Marika, Szabóné Julika, Kissné 

Kispéter Julianna, Gáspár Ferencné, Baksáné Manyika, Pokornyné Erzsike, Tóthné 

Zsulán Katalin, Fazekasné Terike, Tölgyes Lászlóné, Honkó Mátyásné, Gyuris Ferenc, 

Gerencsér Gábor, Szabó Tamás és a Polgári Kör elnöksége, valamint az Összefogás 

Háza csapata. 

 

III. JÓTÉKONYSÁGI GYEREKNAP 
A Klebelsberg Telepért Alapítvány szervezésében, május utolsó hétvégéjén ismét 

gyereknapoztunk. Az idén is hatalmas volt az érdeklődés, több száz résztvevő látogatott ki a 

jótékonysági gyereknapra. Volt itt minden, forgó, ugrálóvár, pónilovaglás, lufihajtogató, 

arcfestés, táncbemutató, meseelőadás, mesemondás, újdonságként kis állatsimogató és 

nagy  arapapagáj (melyek nagyon népszerűek voltak a gyerekek körében) ügyességi versenyek 

és persze sok-sok fagyi, palacsinta és frissen préselt gyümölcslé. Minden ingyen volt ahogy 

megígértük! Nagyon szépen 

köszönjük a sok-sok 

felajánlott ajándékot, amit 

Alapítványunk a rászoru-

lóknak juttat el. Köszönöm az 

önkéntes segítők: Kismárton 

Zsolt, Szabó Tomi, Takács 

Péter (Taki), Herceg Árpád, 

Szabó Zsolt, Bitó Ági, 

Somogyiné Erzsi, Paraginé 

Katika, Laucsekné Icuka, 

Kaszper Blanka, Nacsáné 

Marika, Vargáné Editke, 

Gregus Zoltán és fia, Ifj. 

Gregus Zoltán, Herceg Áron, Somogyi László munkáját, Nógrádi Tibor, Gál Dezső, Sári 

György támogatását. Találkozunk jövőre!                        Üdvözlettel: Varga Oszkár Szervező 


