
 

Szövőkör hétfő 17.30–19.00 

Zumba hétfő 18.30-19.30 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Asszony torna kedd 18.15–19.15 

Bűnmegelőzési Csoport fogadóórája kedd 16.00–18.00 (kéthetente) 

Baba-Mama klub szerda 9.30–12.00 

Néptánc szerda 9.00–11.00 (faház) 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 19.15–20.15 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

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

 

A Harangláb Nyugdíjasklub havonta kétszer tart klubfoglalkozást, minden hónap első és a 

harmadik hétfőjén, a délutáni órákban.  

A Páduai Szent Antal Imakör: minden hónap első keddjén 18.00–19.00 óra között. 

 

Kéthetenként, szombat délelőtt az Összefogás Háza udvarán helyi 

termelők árubörzéje tekinthető meg, többek között friss zöldség, gyümölcs, 

tojás, füstölt áru ételek. 

A következő alkalmak: június 29-én, július 13-án 8.00-11.00 óra között. 

 
 

Kedves Lakosok! A Klebelsberg-telepért Alapítvány sikeres pályázat útján vásárolt egy 

ÁGDARABOLÓ GÉPET (benzin üzemű önindítós Briggs motorral meghajtott), amely 

tíz centiméterig tud fát darabolni 8–10 cm hosszúságúra, melyet a gépre akasztható zsákba 

továbbít. Használata nagyon egyszerű és könnyen elsajátítható. Amennyiben önöknél ágak 

gallyak vannak az Alapítványunk üzemeltetési költség ellenében segít a darabolásban. 

Amennyiben nincs szüksége az összevágott fára, azt Alapítványunk szétosztja a rászorulók 

között. Tájékoztatás: Varga Oszkár Tel: +36 20 9598239. 
--------------------------------------------------------------- 

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 

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 
Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com  

az egyesület honlapja: http://klebelsberg-egyesulet.hu/  fb oldal: https://www.facebook.com/klebelsberg 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 

 
2019. június 22.                                                                                                                               XX. évf. 6. szám 

HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az elnökségi megbeszélést általában minden 
hónap első keddjén 11.00 órai kezdettel tartja. 
 

KLEBELSBERG-TELEP NAPJA – ÉS ISKOLAI TALÁLKOZÓ 

2019. június 8-án rendezte meg Egyesületünk a Telep Napját, amelyen a 2019. évi 
Klebelsberg-telepért Oklevél átadása, kulturális műsor és a „Telepi Iskolai találkozó” került 
sorra. 

 
A 2019. évi díjazott: Kocsmáros Ferencné Magdi, aki az egyesület telepi rendezvényein 

folyamatosan szakmai segítséget nyújt: a Klebelsberg emlékünnepségre koszorúkat ajánl fel, 
segíti az adventi programjainkat. Ezúton is köszönjük a közösségi munkáját! 

 
A Behán család műsora (Balogh Ildikó hegedűszólója és a három Behán gyermek 
táncprodukciója) méltó nyitánya volt a szép ünnepségnek. A Tótkomlósi Ifjúsági Koncert 
Fúvószenekar koncertje nagy sikert aratott, a remek nyári idő is elősegítette a hangulatos 
szabadtéri előadást. Az ünnepség alkalmából a Telepi alkotók tárlata, amely nyitvatartási 
időben megtekinthető az Összefogás házának kiállító termében. Majd pedig az egykori 
Klebelsberg-telepi Tagiskola tanítóinak és (öreg)diákjainak találkozója következett, jó 
hangulatú visszaemlékezésekkel, beszélgetésekkel. Az elhangzott emlékezések írott 
formáját egy későbbi telepi kiadványban meg fogjuk jelentetni. Végül közös ebéddel zárult 
a program. A telepi közösségi ház Klebelsberg-teremében az állandó kiállítás mellett, az 
iskolai találkozóhoz kapcsolódóan régi rajzok, füzetek, fényképek is helyet kaptak, mindenki 
megkereshette magát és ismerőseit a régi fotókon. A rendezvényen készült fotók 
megtekinthetők az Egyesület facebook oldalán: https://www.facebook.com/klebelsberg 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  

 

 

mailto:hirharang1999@gmail.com
http://klebelsberg-egyesulet.hu/
https://www.facebook.com/klebelsberg
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IV. KLEBELSBERG-TELEPI MINI HALFŐZŐ FESZTIVÁL 
Időpont: 2019. július 13. szombat 

Kedves Lakótársak! A Klebelsberg Telepért Alapítvány szervezésében és Nógrádi Tibor önkormányzati 
képviselő támogatásával ismét megrendezzük a – immár negyedik – telepi mini halfőző fesztivált. 
Gyülekező reggel 7 órakor a közösségi ház udvarán. Helyek elfoglalása érkezési sorrendben! Nevezési 
díj bográcsonként 3500 Ft, a nevezési határidő 2019. július 10. Nevezni lehet Varga Oszkárnál 
(Szigony u. 32. Telefon: +3620/959-8239) illetve a Közösségi házban (62/668-082, Zentai utca 31.) a 
nevezési díj befizetésével! Határidő után nem áll módunkban nevezést elfogadni. Minden benevezett 
halfőző július 12-én (péntek 14 órától) ingyen kap két darab 2-3 kg körüli halat, amelyet hazavihet és a 
másnapi főzéshez otthon előkészíthet (tisztítás, filézés, alaplé készítés). A főzőverseny szombat reggel 
8 órakor kezdődik, amelyen kizárólag halászlé kategória lesz értékelve. Az Alapítvány reggelire sült 
kolbászt készít, melynek ára kenyérrel mustárral 700 Ft, melyhez a támogatói jegy a helyszínen 
vásárolható. 
A zsűrizés és az ebéd 12 órától kezdődik. 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 kóstolják és értékelik (pontozzák) csak ezt követően olvassák majd le a tányérok alján 
található számot. A zsűrizés végeztével a zsűritagok pontszámait összeadjuk, a legmagasabb 
pontszámot elérő versenyző lesz a győztes, tehát a nyertes kiléte csak az értékelés után, a szám 
alapján történő beazonosításkor válik ismertté. FONTOS SZABÁLY: Minden nevező külön-külön 
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 tudunk biztosítani nevezésenként egy asztalt két paddal. A 
kilátogató kedves vendégek támogatói jegy ellenében (ára 800 Ft, amellyel az alapítvány rendezvényeit 
támogatják) fogyaszthatnak halászlevet. Tehát ha a versenyzőnek van plusz adagja és a vendég abból 
szeretne vásárolni CSAK TÁMOGATÓI JEGGYEL TEHETI MEG, készpénzért nem lehet árulni!!! A 
zenét egész nap Gregus Zoltán és ifj. Gregus Zoltán szolgáltatja. A tisztaság megőrzése érdekében 
kérjük a fatüzelés mellőzését! Ha a résztvevő a helyszínen készíti elő az alaplevet, akkor a maradék 
csontokat elvinni szíveskedjék, mivel a szemét szállítás csak kedden történik, addig nem vállalható a 
hulladék tárolása a közösségi házban. A rendezvényen egész nap büfé áll rendelkezésre. A 
rendezvényen minden résztvevő saját felelősségével vesz részt, ezért az esetleges balesetekért a 
rendezőség felelősséget nem vállal. Szeretettel várjuk a résztvevőket, érdeklődőket és a kedves 
vendégeket!                Üdvözlettel: Klebelsberg Telepért Alapítvány részéről Varga Oszkár Főszervező 

 
2019. május 27-én a Bartók Béla Nőikar Szeged és a Nagyárvíz címmel adott koncertet az 
Összefogás Házában. A műsort versek, várostörténeti emlékek és Szeged építészetét 
bemutató képek színesítették, az elhangzó műveket pedig az árvíz után a város újjáépítését 
segítő országok neves zeneszerzőitől válogatták össze. Köszönjük a kórusnak és a 
szervezőknek a szép estét! 

 

Az eddigi legnagyobb siker a Jótékonysági Gyermeknapon! 
Alapítványunk idén is megrendezte a Jótékonysági gyermeknapot! Szerencsés ötlet volt 

egy héttel eltenni a rendezvényt, mert így nagyon sokan tudtak kilátogatni! A 

gyermekeknek minden programot ingyen kínáltunk. Újdonság volt a Póni kocsikázás, 

íjászat, kőfestés. A programok között szerepelt a rég bevált körhinta, az ugráló vár, az 

arcfestés, a lufihajtogatás, az Óvónénik mesejátéka. Bene Icuka néni meséje, a táncosok 

előadása is nagy sikert aratott!. Frissen facsart gyümölcslé és palacsinta várta a szomjas 

és éhes gyermekeket! Óriás palacsintából KB: 5-600 darab fogyott el, igen jól olvasták öt- 

hat száz darab! Ez rekord fogyasztás volt az elmúlt évekhez képest. Ebédre a felnőttek 

gulyáslevest és sült kolbászt fogyaszthattak támogatói jegy ellenében. Délutánra ki 

lehetett tenni a táblát „Az udvar megtelt"! Az ügyességi versenyen részt vevő gyermekek 

ingyen fagyi jegyet kaptak ajándékba, melyet a Bocs büfé tulajdonosa Gál Dezső ajánlott 

fel, köszönet érte. Szintén köszönet jár a rengeteg adományokért, amikből az óvoda is 

részesült, a többit rászorulók kapják meg. Köszönöm Nógrádi Tibor támogatását és az 

önzetlen segítő emberek munkáját! Köszönet Takács Péter (Taki), Szabó Zsolt, Imre 

Szabolcs, Bitó Ágnes, Fazekasné Terike, Somogyiné Erzsike, Kovácsné Marika, Somogyi 

László és felesége Somogyiné Szilvia, Újvári Edit, Terjék Csabáné Cilike, Császár Bea, Tót 

Endre, Tótné Bakacsi Eszter, Kismárton Zsolt, Horváthné Szabó Éva, Papes Fanni, a 

Telepi Óvónénik, Szabó Tamás, Barta Ferenc, Szénási Annamária, Bene Icuka, Bíró Zoltán, 

Ritmikus tánc és fitnesz stúdió önzetlen munkájáért! Köszönjük a jól bevált helyszín 

biztosítását és segítséget a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesületnek, valamint Szeged 

Város Önkormányzatának. Igyekeztem minden segítő nevét felsorolni, de ha még is 

kimaradt valaki kérem jelezze és pótolom (sajnos előfordult, hogy kimaradt valaki és 

emiatt elveszítettünk egy nagyon jó segítőt).                                                Varga Oszkár 

a Klebelsberg Telepért Alapítvány elnöke. 
 

XXII. HATTYAS FOCIKUPA ÉS SPORTNAP 
2019. szeptember 7-8-án tartjuk a hagyományos, nyárbúcsúztató sportprogramot. 
Szombaton a telepi csapatok tornája kerül sorra, amelyen telepi, illetve a telephez szorosan 
kötődő csapatok vehetnek részt. Vasárnapra a foci mellé családi sportnapot tervezünk. 
A focikupára a nevezés díja: 12.000 Ft/ csapat. A nevezési határidő: augusztus 29. 
csütörtök 18.00 óra, és ekkor tartjuk a sorsolás is az Összefogás házában. 
Szombatra vacsora, vasárnapra ebédjegyek vásárolhatók majd 1200 Ft-os támogatói jegy 
ellenében. Mindkét nap egésznapos büfé áll rendelkezésre a Hársfa söröző 
közreműködésével, a szombati bulit Gregusék tartják. Érdeklődni és nevezni az Összefogás 
házában, vagy Kismárton Zsoltnál a +3670/389-2286-os telefonszámon lehet. További 
információkat a plakátokon, az Egyesület fb oldalán, valamint a Hírharang július-augusztusi 
összevont számában olvashatnak majd. Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk! 

(Az alábbi, májusi Hírharangban megjelent cikket helyreigazított formában közöljük újra, 
elnézést a korábbi, szövegbeli szerkesztői hibáért: Újvári Edit) 
Kedves Lakótársaim! Telepünk büszkesége, jelképe a Harangláb, amelynek előkert 
beültetését és a tér növénygondozását a város végzi, viszont a Harangláb előtti kis kert 
utógondozása nem megoldott. Harminc évig szüleim ültettek ide virágpalántát, 
locsolták, kapálták, haláluk után szívességből többedmagammal (a Polgári kör tagjaival is) 
évek óta gondozzuk a kertet, de belefáradtunk. Kérnénk azon lakótársaink jelentkezését az 
Összefogás Házában, akik a nyári időszakban 1-1 hónapra elvállalnák a kis kert kapálását a 
virágok locsolását, mindössze nyolc négyzetméterről van szó. Az eddigi jelentkezők 
felajánlását köszönjük! Gáspárné Hegyi Zsuzsi 
 

Könyvtári hírek 
Nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10–12, 13–18 óráig, kedd: 10–12, 13–16 óráig, csütörtök: 
13–18 óráig. Kiállítás szeptemberig: Kortárs magyar írók, költők portréi.  
Július 29-től augusztus 20-ig a fiókkönyvtár zárva tart. Nyitás augusztus 21-én a megszokott 
nyitva tartás szerint.                                            Szeretettel várja az érdeklődőket: Ferenczi Zita 


