
  
 

 

 
Karate szombat 18.00-20.00 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd 18.15-19.15 

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

A rendszeres programok közül több nyáron szünetel, a folytatást és az új programokat a 

szeptemberi Hírharangban tesszük közzé. 

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

 
Kéthetenként, szombat délelőtt az Összefogás Háza udvarán 

helyi termelők árubörzéje tekinthető meg, többek között friss 

zöldség, gyümölcs, tojás, füstölt áru stb. A következő alkalmak: 

július 14-én és július 28-án, szombaton 8.00-11.00 

óra között. Saját termelésű árukkal, kerti terményekkel be 

lehet kapcsolódni, érdeklődni és jelentkezni a közösségi ház 

irodájában vagy az alábbi telefonszámon lehet: 62/668-082. 

 

HATTYASI KERTSZÉPSÉGVERSENY 
Lakókörnyezetünk szépsége mindannyiunk közérzetére jó hatással van – ennek jegyében 

hirdeti meg a Polgári Kör Egyesület a telep 90 éves jubileumához kapcsolódva az első 

Klebelsberg-telepi kertszépségversenyt, amelynek résztvevői megszépült környezettel, 

győztesei értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak! A versenyben utcai előkertek 

vehetnek részt, amelyekről évszaknak / virágzásnak megfelelően több fénykép is leadható 

február 15-től augusztus 20-ig. A legszebb előkertekről készült képekből kiállítást 

rendezünk, szeptemberig, folyamatosan küldhetik a nevezést és a fényképeket a 

hirharang1999@gmail.com címre. Az eredményhirdetést a szeptember 8–9-i Hattyas 

Kupa alkalmával tartjuk meg.  
 

Könyvtári Hírek 
Könyvtári nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10-12, 13-18 óráig, kedd: 10-12, 13-16 óráig 

      csütörtök: 13-18 óráig 
Július 30-tól bezár a könyvtár, nyitás augusztus 21-én a megszokott nyitvatartási rend szerint  

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. 

 

XXI. HATTYASI FOCIKUPA 
2018. szeptember 8–9. 

Szombaton a telepi csapatok tornája, ahol telepi, illetve 

a telephez szorosan kötődő csapatok vehetnek részt. A torna után este eredményhirdetés, 

vacsora és zenés mulatság Gregusékkal. 

Vasárnap családi sportnap: teqball, tollas, ping-pong, lábtengó, hetes rúgó verseny, gyerek 

foci és élő csocsó versenyek, amikre bárki nevezhet. 

A focikupára a nevezés:12.000Ft/ csapat. A nevezési határidő: augusztus 30. csütörtök 

18.00 óra, és ekkor van a sorsolás is az Összefogás házában. 

A vasárnapi versenyekre a helyszínen lehet nevezni, az egyéni nevezések 300Ft/fő, a csapat 

nevezések 600Ft/ csapat, a versenyek után eredményhirdetés, díjátadás. 

Szombatra vacsora, vasárnapra kora délutáni ebédjegyek vásárólhatók majd 1200Ft-os 

támogatói jegy ellenében. Mindkét nap egésznapos büfé áll rendelkezésre. Érdeklődni és 

nevezni az Összefogás házában, vagy Kismárton Zsoltnál a +3670/389-2286-os 

telefonszámon lehet. Várunk mindenkit szeretettel a kétnapos rendezvényünkre! 
 

Szeged Klebelsberg-telep alapításának 90. 

évfordulója alkalmából jelent meg a 

MÚLTIDÉZŐ – Szeged Klebelsberg-telepi 

visszaemlékezések című kiadvány Nacsa Jánosné 

szerkesztésében. A telep 1920-as évek végén 

induló történetét, az itt lakók emlékeit felidéző 

írások és fényképek megelevenítik a múltat, olyan 

történeteket, emlékeket örökítenek meg, amelyek 

egy különleges közösségi életre nyitnak rálátást. A 

helyi lakosok visszaemlékező írásai, történetei, 

vagy éppen a velük készített riportok sorozatából 

bontakozik ki Klebelsberg-telep múltja. A 

MÚLTIDÉZŐ kötet, valamint a 2007-ben 

megjelent Klebelsberg-telepi helytörténeti 

kiadvány, a 2018. június 9-i ünnepség DVD 

felvétele, és a jubileumi emblémával díszített 

jubileumi bögrék az Összefogás Háza irodájában, 

támogató jegy ellenében kaphatók. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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NYÁRI GYEREKTÁBOR 
 

2018. június 18-22-ig nyári gyerektábort tartott egyesületünk, az ásotthalmi Majoros tanyán, 
ahol játékkal fejlesztő foglalkozásokkal, kürtőskalács készítéssel, kézműveskedéssel, Ki Mit 
Tud vetélkedővel telt a tábori program.  

 
A Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében a szegedi MÁV Fűtőházban voltunk és 
minden megtudhattuk telepi nagyapáink munkájáról. Köszönet Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesületnek, továbbá Nógrádi Tibor 
önkormányzati képviselőnek a különjáratú busz biztosításáért, valamint Nacsa Jánosnénak a 
rengeteg szervező munkáért és a tábor lebonyolítását, Papes Fanninak a szervező munkában 
nyújtott segítségért, a tábori segítőknek, Babinszky Istvánné Marikának, Laucsekné Icunak és 
Bene Ilonának. 

 

Halfesztiváloztunk! 
 

Ismét sikeres volt az immár harmadszor megrendezett mini halfesztiválunk. A tavalyi évhez 

képest kevesebb induló, de annál nagyobb lelkesedés jellemezte a rendezvényünket. A 15 

induló csapat mindent megtett, hogy kiváló halételek kerüljenek a vendégeik és a szakértő 

zsűri elé. A kilátogató mintegy 250-300 érdeklődő kíváncsian nézelődött és kostolt. Volt itt 

minden: szegedi, bajai és filézett halászlé, sült hal túrós csusza. Természetesen a sok finom 

konty alá való sem maradhatott el. A csapatok délre készültek el a pirosan rotyogó 

halászlevekkel. A zsűrinek, melynek a Délmagyarország újságírója is tagja volt, megint nem 

volt könnyű a dolga. Viszont az újfajta zsűrizés elnyerte a csapatok tetszését, végül Tóth Imre 

a Harangláb Nyugdíjas Klub főzőmestere emelhette magasba az első helyezettnek járó trófeát. 

Második Kuklis László, harmadik pedig Jelasics Csilla és Lázár István közös csapata lett 

bajai halászlevükkel melyet 15 tojásos gyufa tésztával bolondítottak meg. Az Alapítványnak 

készült 150 liter filézett halászlé (főszakács Paragi István és Varga Oszkár) 45 perc alatt 

elfogyott. A túrós csusza és sült hal csak ráadás volt! Minden résztvevő ajándéktárggyal 

térhetett haza! Búcsúzásnál csak ennyit mondtak: JÖVŐRE VELETEK UGYANITT! 

Köszönet támogatóinknak: Nógrádi Tibor önkormányzati képviselőnek, a Dóm patikának, az 

Alföld Pack Kft-nek, valamint a segítőknek: Vargáné Editkének, Paraginé Katalinnak, Paragi  
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Istvánnak, a zsűrizés lebonyolításáért Takács Petinek, Guba Pálnak, Vőneki Józsinak! 

Ui: A Gyereknapi rendezvényünk segítői közül kimaradt Kocsis Gézáné Gizike illetve Guba 

Pál neve, elnézést kérek tőlük és utólag is nagyon köszönöm a munkájukat. 

                         a Klebelsberg Telepért Alapítvány nevében: Varga Oszkár 
 

TÜNDÉRORSZÁGBAN JÁRTUNK 
 

Május 11-én hat órakor elindult a busz vidám Klebelsberg- telepi kirándulókkal kelet felé, 

Erdélybe. A szervezők, Gáspárné Hegyi Zsuzsa és Baricz Zsolt ismertette a programot, amely 

tele volt látnivalóval. A természet is kedvezett, végig napos, sőt nagyon meleg idő volt. Az 

első csoda Kiskoh cseppkő-és medvebarlangja. Élő medvét ugyan nem, de egy hajdanában 

bezáródott medve csontjait láttuk a gyönyörű cseppkövekkel együtt. Az Érchegység 

magaslata és az Aranyos folyó völgye csábított túrára. Torockóra jellemző népi hímzést 

közelről is megcsodálhattuk. A vízimalom és a múzeum mindenkinek tetszett. Nem voltunk 

„besózva”, de jártunk a tordai sóbányában is. A modern bejáraton keresztül egy varázslatos 

folyosó rendszerbe jutottunk. Az emberi kitartás, a kézi fizikai munka lenyűgöző példáját 

láthattuk. A Székely-kő alatti Király panzióban igazi székely töltött káposztát vacsoráztunk 

kedves vendéglátással. Az éjszakát magánházaknál, panzióban töltöttük. A reggel meglepetés 

és ajándék volt, a Székelykő és a táj teljes pompájában köszöntött bennünket. Finom és 

bőséges reggeli után Szt. Lászlóról híres Tordai-hasadékot kerestük fel a Hesdát patak 

mentén.  

 
A „könnyű” túrán néhányan követtük túravezetőnket, Baricz Zsoltot a csúszós, köves úton, a 

többiek is teljesítették a túra nagy részét. A szakadékban megérintett bennünket a hit és a 

természet nagysága. A Királyhágót emlékezetessé tette a lenyűgöző táj és a finom kávé. 

Remélem, Erdély még sokáig megmarad szívünkben! Köszönjük a Szervezőknek és 

mindazoknak, akik a csapatunk jó hangulatáért tettek! beszámolóm végén Tamási Áron 

ideillő szavait idézem: „Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk 

mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az 

egymásra morgó népeket, s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor 

visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.”          Nagy Czirók Emőke 
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