
  
 

 

 
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 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: szeptember 22-én, október 6-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 közösségi házban tartandó Baba-Mama klub vezetéséhez segítőket keresünk, érdeklődni 
személyesen a házban, telefonon: 62/668-082 vagy a hirharang1999@gmail.com címen lehet. 
 

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. 

 

Kedves Telepiek! Az Összefogás Háza udvari melléképületén az ajtót szeretnénk kicserélni, mert 
elvetemedett és rossz. A mérete tokostól 210x100cm. Amennyiben valaki tud bontásból ilyen méretű 
ajtót, szeretettel fogadnánk azt adományként. Köszönjük szépen! 

 

Szigony utcai panaszok: az autók túl gyorsan haladnak, pedig az utcában sok a kisgyermek, kérjük, hogy 
jobban vigyázzanak, tartsák be a lakóövezeti (max. 30 km/h) sebességet!  
A Szigony utcában az utcai etetés miatt elszaporodtak a macskák, bejárnak a kertekbe, ami zavaró a 
lakóknak. Kérjük, hogy csak a SAJÁT háziállatukat etessék! 

 

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

      csütörtök: 13-18 óráig 
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. szeptember 21.                                                                                                               XIX. évf. 9. szám  

HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülését minden hónap első hétfőjén, 
11.00 órai kezdettel tartjuk. A Holt-Tisza rehabilitációs munkálatokról az ATIVIZIG 

vezetősége és a képviselők októberben lakossági fórumot tartanak a faházban, amelynek 
pontos időpontjáról a következő Hírharangban, plakátokon tájékoztatjuk a lakosságot. 
 

Október 5-én, pénteken 15.30-tól KLEBELSBERG MEGEMLÉKEZÉST tartunk az 

óvodai Klebelsberg-emléktáblánál. A programon dr. Marjanucz László történész mond 
beszédet. Szeretettel várjuk a telepi lakosokat! 
Az Idősek Napja alkalmából október 5-én, pénteken 16.30-tól kezdődően ünnepséget tartunk 
telepi Szépkorúak részére a faházban. 
 

RUHABÖRZE: október 8-10 között a faházban – ruhákat lehet hozni és vinni, a megmaradt 

készletet rászorulóknak továbbítjuk. 
ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS: október 15-18-a között a közösségi ház udvarán 

 

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

A XXI. Hattyas kupa ismét két napon át zajlott. Szombaton a helyi csapatok tornája, vasárnap 
pedig családi sportnap került megrendezésre. Az első nap már reggel 8 órától gyülekeztünk, 
amit a helyi termelők árubörzéje a Garaboly is színesített. A megnyitó és a Himnusz 
eléneklése után 9 órától már elindultak a mérkőzések a pályán, ami a képviselők ígérete 
ellenére sajnos még az idén is salakos volt. A jelentkező 8 csapat két 4-es csoportban kezdett 

neki a csatáknak. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább, ők játszották az 
elődöntőket, majd a bronz meccsre és a döntőre került sor. A mérkőzések sok izgalmat és 
magas színvonalat hoztak. A torna után az este eredményhirdetéssel kezdődött, majd extra 
finom és nagy adag vacsorával folytatódott, amit hajnalig tartó disco party követett. 
A vasárnapi családi Sportnap 10 órakor kezdődött, ahol mindenki megtalálhatta a neki illő 
sportágat: volt tollas, ping-pong, teqball, gyerek foci, hetes rúgó verseny és élő csocsó pálya 
is. Közben finom ebédet lehetett fogyasztani, a programok 17 óráig tartottak.   

A XXI. HATTYAS KUPA EREDMÉNYEI 

SZOMBAT 

1. Majdnem Mind1 

2. Amperfestők 

3. Betonkeverők 

4. Fanatiqs Sex Tett 

5. Dévérek 

6. Amper Volt, Fanatinaikos, M4FC 

A legjobb kapus: Tarján András 

A legjobb játékos: Berta Martin 

Gólkirály: Mádi József 

VASÁRNAP 

Teqball: 

1. Vér Dávid 

2. Hubai Nimród 

Ping-Pong: 

1. Palágyi Bálint 
2. Velkey Zita 

3. Radics János 

A Hetes rugó verseny győztese: 
Temesvári Máté 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  

mailto:hirharang1999@gmail.com
mailto:hirharang1999@gmail.com
http://klebelsberg-egyesulet.hu/
https://www.facebook.com/klebelsberg


Köszönjük a részvételt és gratulálunk mindenkinek! 
Köszönet a támogatóknak: Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő, Bakony Zoltán, Kószó 
Tibor, Guba Pál, B&B Vegyeskereskedés, Platz romkocsma. 

Köszönet a szakácsoknak: Takács Péter, Varga András, Borsos Máté, Varga Oszkár. 

Köszönet a segítőknek: Terjék Csabáné Cili, Szabó Tamás, Herczog Evelin, Nagy Czirók 
Emőke, Gerencsérné Újvári Edit, Gáspárné Hegyi Zsuzsa, Gáspár Feri, Temesvári Gábor, 
Temesvári Máté, Novák Csaba, Somogyi László, Guba Pál, Böjthéné Marika, Fazekasné 
Terike, Szabóné Julika, Seresné Marika, Burainé Magdi, Baksáné Manyika, Marosi Ildi, 
Marosi Anna, Ágostonné Zsóka, Kárpátiné Zsóka, Marosi Tibor, Tóthné Zsulán Katalin. 
 

 
A díjazottak és a fő szervezők: Kismárton Zsolt és Novák Csaba 

 

Külön köszönet a káposztasalátáért: Lázár Istvánnak és párjának Égi Évának, valamint nagy 

köszönet Temesvári Gábornak a kolbászgyártásért és húspácolásért, valamint Takács 

Péternek a csirkehús pácolásért. Nagy-nagy köszönet illeti id. és ifj. Gregus Zoltánt a két 
napos hangosításért és a szombati buliért.                   

Jövőre veletek ugyanitt: Kismárton Zsolt 
 

HATTYASI KERTSZÉPSÉGVERSENY KIÁLLÍTÁS 
A telep 90 éves jubileumához kapcsolódva rendeztük meg az első Klebelsberg-telepi 

kertszépségversenyt. A legszebb előkertekről készült képekből kiállítás nyílt a közösségi 
házban, amely nyitvatartási időben megtekinthető. A verseny eredményhirdetésére 
szeptember 9-én, vasárnap került sor.  
Díjazottak: Molnár Dorottya Óbébai u. 38.), Kismárton Jánosné (Kisvasút sor 1.), Szabó 
Imréné (Kisvasút sor 9.) és Kovácsné Eszter (Örvény utca 15.). Az értékes, kertben 
felhasználható díjakat a Bruno Nebelung GmbH, az Árendás Kertészet és a Szeged 
Klebelsberg-telepi Polgári Kör ajánlotta fel. 
A résztvevők kezdeményezésére, a kéthetente szombatonként tartott Garaboly piacon évelő 

növények börzéjére is lehetőség nyílik: a behozott évelő növényeket cserélgetni lehet! 
 

Szövőklub indul a közösségi házban 
Saját szövésű tárcák, tarisznyák, szőnyegek készítésére, különböző szövéstechnikák 
megismerésére nyílik lehetőség a telepi közösségi házban. Megbeszélés, időpont egyeztetés: 
október 9-én, kedden 17.30-kor kezdődik. Érdeklődni Bartáné Papp Andreánál lehet: 
b.pappandrea@gmail.com +3620/426-5247. Szeretettel várjuk a szövés iránt érdeklődőket! 
 

AZT CSINÁLHATTAM EGÉSZ ÉLETEMBEN, AMIT SZERETTEM... 
Beszélgetés a telepi Díszoklevéllel kitüntetett dr. Bariczné Tihanyi Magdival 

– Ünnepeinken kicseng az énekhangod...  
– Hat gyermekes családból származom, a szüleim a 
művészeteket, az olvasást, a történelem szeretetét pártfogolták. 
Nótás kedvemet felfedezve zenetanulásomra, a szűkös anyagiak 

ellenére is áldoztak, tizennégy éven át zongorázhattam. 17 éves 
voltam, amikor bekerültem a Bartók Béla Művelődési Központ 
vegyeskarába, ahol bíztatást kaptam arra, hogy az ének-zenével 
foglalkozzam. Így lettem magyar–énekzene szakos tanár. Ma is 
énekelek a kórusban, melynek tagjaként „bejártam a fél 
világot”, sok szép élményben volt részem. Kardos Pál, 
Rozgonyi Éva és Ordasi Péter vezette Bartók kórus mindig a 
minőség felé irányítottak, munkájuk mérce, meghatározó érték 
volt számomra. A zene mellett a másik szerelmem a 
helytörténet: főiskolás koromban az alsóvárosi törökkori anyakönyv (névválasztás, 
névmagyarázat) lett a szakdolgozatom témája Bálint Sándor átolvasásával, jóváhagyásával. 
– Iskoládban, a Rókusiban szenvedélyesen kutattad Klebelsberg Kuno életét és munkásságát. 
– A Mérey utcai iskola után aktív pedagóguspályámból 20 évét a Rókusi iskolában tölthettem, 
ahol emelt szintű énekoktatás van, és vezethettem az iskola kórusát is. Az iskolai és városi 
műsoroknak szereplője és néha szerkesztője voltam. Ez a klebelsbergi iskola méltón 
emlékezett Klebelsberg Kunóra, és mindig fontosnak tartotta az általa képviselt értékrendet. 
Nagyobb évfordulókra évkönyvet, emlékkönyvet adott ki, majd az iskola felavatásának 75. 
évfordulójára az általam összegyűjtött dokumentumokból jelent meg iskolatörténeti könyv.  
– A történelem iránti érdeklődésed is meghatározó volt az életedben. 
– Szüleim családjai Nagyszentmiklósról és Temesvárról költöztek át a Trianoni békediktátum 
után. Ma is összeszorul a torkom, ha a 14 éves diák-édesapám újságcikkét olvasom, hogyan 
hagyták el régi szülőföldjüket, és milyen öröm tört ki belőlük a magyar földre érve. Leszállva 
a vonatról egymást ölelve, majd a földet megcsókolva borultak térdre. Sváb származásúak 
voltak, nagyon sokszor anyanyelvükön beszéltek még az én gyermekkoromban is.  
– Hogyan kapcsolódtál be a telepünk életébe? 

– Sorsközösséget éreztem az emberekkel, akikkel itt találkoztam. Hiszen hasonló nehézségek 
árán kerültek Magyarországra, a román és a szerb állam által kért hűségesküt a vasutasok 
nagy többsége sem tette le. Ezért nagy öröm volt számomra, amikor felkértek, hogy vegyek 
részt a telep- és az iskolatörténeti kiállítás tablóinak a szerkesztésében. Szívesen kapcsolódom 
be a karácsonyi műsorok összeállításába is, valamint a Klebelsberg emléknapi 
megemlékezések szervezésébe, vagy olykor a nyugdíjas klubnak segítek egy-egy dalcsokor 

betanításában. A közösségi ház beindulásakor friss nyugdíjas voltam, örömmel vállaltam a 
Baba-mama klub megszervezését, részbeni irányítását, énekes foglalkozások megtartását, ahol 
Ábel unokám is részese lehetett ezeknek a foglalkozásoknak.  
– Néhány méterre áll településünk szimbóluma, a harangláb. A hangja itt a legerősebb... 
– Éppen építkeztünk, amikor lebontották az öreg haranglábat, kezdetleges 

fényképezőgépemmel meg is örökítettem. Örültünk a székely stílusban újjáépített 
haranglábnak. Nekem a harangszó mindig biztonságot ad.  
– Összegzésként mit mondanál? 

– Úgy gondolom, hogy egész életemben szolgáltam a közösségeket, a családomat, iskoláimat, 
a kórust és most a lakóhelyemet, a telepet.  Ez boldoggá tesz és erőt is ad.  
– Kívánom, hogy szolgálataidat sokáig egészségben tehesd! 
           Nagy-Czirok Emőke és Bariczné Magdi 
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