
  
 

 

 
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 

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: augusztus 25-én és 

szeptember 8-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. 
 

A Klebelsberg-telepi közösségi házban tartandó őszi gyerektáboroztatás 

szervezéséhez és lebonyolításához segítőket keresünk, érdeklődni személyesen a házban vagy 

telefonon lehet: 62/668-082 

 

A Klebelsberg-telepért Alapítványtól kölcsönözhető  6 x 3-as méretű, egyszerűen 
SZÉTNYITHATÓ SÁTOR, 3 asztallal és 6 paddal, szükség esetén terasz 

hősugárzóval. Kerti partikra, születésnapokra, ballagásokra, gyerek 

zsúrra, rendezvényekre 30 főig  kiválóan alkalmas. 
Érdeklődni: Varga Oszkárnál a +3620/9598-239-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 
A nyári zárást követően, augusztus 21-étől 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! 

 
2018. augusztus 21.                                                                                                               XIX. évf. 8. szám  

HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülését minden hónap első hétfőjén, 

11.00 órai kezdettel tartjuk. 

 

 

XXI. HATTYAS KUPA FOCIGÁLA 
2018. szeptember 8–9. 

Szombaton a telepi csapatok tornáján telepi, illetve a telephez szorosan kötődő 

csapatok vehetnek részt. A torna után este eredményhirdetés, díjátadás, vacsora és 

zenés mulatság következik, Gregusékkal.  

A focigálára a nevezés ára: 12.000 Ft/ csapat. A nevezési határidő: augusztus 30. 

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

és benevezni az Összefogás házában, vagy Kismárton Zsoltnál (+3670/389-2286) 

lehet. A szombati vacsorajegyek megvásárolhatók 1.200 Ft-os támogatói jegy 

ellenében, a közösségi házban és a Bencsik boltban. Menü: vegyes sültes tál. 

Mindkét nap egész napos büfé áll rendelkezésre.  

Vasárnapi családi sportnap: 10.00 órai kezdettel, teqball, tollas, ping-pong, 

lábtengó, hetes rúgó verseny, gyerek foci és élő csocsó versenyek, amikre bárki 

nevezhet a helyszínen, egy nevezéssel több versenyszámban is lehet indulni! Az 

egyéni nevezések díja: 300 Ft/fő (több sportágra szól), a csapat nevezések 600 Ft/ 

csapat. 13.00 órakor ebéd, kb. 16.00 órakor eredményhirdetés.  

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:  

 

 

mailto:hirharang1999@gmail.com
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Anyu a nagy szívével, apu a bölcsességével nevelt bennünket… 

– beszélgetés a Várkonyi család három tagjával,  

Máriával, Erzsébettel és Nándorral 
 

Telepünk napján Klebelsberg-telepért díszoklevél és Emlékplakett elismerésben részesült a 

Várkonyi család, ahol kilenc gyermek született és nőtt fel. Mindegyikük diplomát szerzett. 

Jelenleg a családból az egyik unoka, Kárpátiné Zsóka a helyi Harangláb Nyugdíjas klub 

kultúrműsorainak főszervezője, de kérésünkre bármikor segítenek a településünk 

rendezvényeiben is. A család nagy megtiszteltetésként éli meg, hogy a telep közössége ezzel a 

szép kitüntetetéssel jutalmazta őket.  A nagyszülők, Bogner Henrik és felesége nyolc 

gyermekkel hagyta el a Trianoni diktátum miatt Karánsebest, saját építésű házukat, 

mindenüket. Elindultak, mert nem voltak hajlandók letenni a hűségesküt, azt akarták, hogy 

gyerekeik csak magyarul tanuljanak, és ne románul.  

– A mi családunk számára meghatározó az, hogy itt elindult ennek a telepnek az építése, hogy 

az ilyen sorsra került emberek újra gyökeret verhessenek. Úgy gondolom, hogy az Isten 

áldása volt, hogy ebbe a családba csöppentünk, ennek a családnak lehettünk részesei, illetve 

pont erre a nagyon jó szellemű telepre kerültünk. A sors éppen olyan családokat sodort ide, 

akik meghatározóak az életünkben – mondja Erzsébet.  

– Mozdonyvezető nagyapátok itt is felépítette a családi házat, Vasutas- majd Klebelsberg-

telep központjában.  

 
– Igen, és a ház nagyon szép lett, a három generáció otthonává vált. Tizenketten, tizenhárman 

éltünk és nevelkedtünk benne. Évek teltek, változások álltak be a családi összetételben, de ide 

mindig hazatérünk – emlékezik Mária. 

– A három generáció együttélése számunkra nagyon fontos, hasznos és szívmelengető volt. 

Anyu meg nagymama együtt mostak, főztek, nagytata művelte a kertet, ahol mindenféle 

gyümölcs megtermett. A Klebelsberg Kuno adományozta cseresznyefát nagyon kedveltük. 

Amikor Apu hazajött a munkából, mindig elmesélte a napját, mi pedig tátott szájjal figyeltük, 

beszédkészségével és gondolataival lekötött bennünket. Ahogy nőttünk, változtak a 

feladataink. Beosztottuk, hogy ki jár a boltba, itthon addig ki segít, a nagyobb leányok moso- 

– 2 – 

gattak, a kisfiúk mellette törölgettek, a padlósúrolás a nagylányoké, a fiúk vizet hoztak, 

lépcsőt mostak – említi Nándor. – Emlékszem volt egy idő, mikor anya kiegészítő 

jövedelemként bedolgozást vállalt a siketek és csökkent munkaképességűek szövetkezetében. A 

munkában a gyerekek is részt vettek: csipeszeket raktunk össze, hajcsavarót, metszőolló rugót 

tekertünk. Mindennap teljesítettük a részünket és szívesen tettük. Szeretettel, okosan, 

odafigyeléssel, ügyesen koordinált anyu, nem szigorral. Olyan gyermekkorunk volt, hogy azt 

mondom, egyke gyerekkel nem cserélnék. Ilyen családban élni fantasztikusan jó dolog. 

Megtanultuk, hogy tekintettel legyünk a családra. 

– A nagycsaládban hogyan zajlottak az ünnepek? 

– Családunk nagy ünnepe a „család születésnapja”, így hívtuk a szüleink házassági 

évfordulóját, augusztus 17-ét. Akkor, és azóta is, minden évben mindenki itt volt a családi 

házban. Karácsony, Húsvét, a szülők névnapja is fontos volt mindnyájuknak. Ma már 

nehezebb megoldani azt, hogy mindenki itt legyen, hiszen bővült a család, és távol is élnek 

családtagok – eleveníti föl Mária.  

– Mi az a legfontosabb, amit az életetek tarisznyájába tovább visztek?  

– Amit a családban láttunk, kaptunk, a közösséghez tartozás élményét, a törekvést, hogy 

mindig jó emberek, jó hangulatban legyünk, például a munkahelyen is.  

– Bizalommal, szeretettel lenni mások iránt. 

– Gyermekként megtanultuk, ki kell várni, hogy sorra kerülj, átgondold tetteidet, annak 

hatása, értelme kell, hogy legyen.  

A Bogner – Várkonyi családban szeretetben nőttek fel: Margit (Pötyi), Kati, Mária (Manya), 

Kinga, István (Pista), Erzsébet (Zsóka), Gellért (Öcsi), Nándor (Haci), Imre (Imó). 

Köszönöm, hogy megosztották velünk családjuk történetének egy kicsi, de fontos részét. 

Nagy Czirók Emőke 
 

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

hirdette 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 volt augusztus 20-ig. A legszebb előkertekről készült 

képekből kiállítás nyílik, a megnyitót és az eredményhirdetést szeptember 9-én, vasárnap 

14.00 órakor, a Hattyas Kupa 2. napján tartjuk.  

 

 
Szeptemberben folytatódnak a szerda délelőtti 

klubfoglalkozások a közösségi házban: 

játék, tanácsadás, kézműveskedés. 

Szeretettel várjuk a Babákat és a Mamákat! 
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