
 

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 

TELEPI ALKOTÓK TÁRLATA- MEGTEKINTHETŐ A KÖZÖSSÉGI HÁZ GALÉRIA TERMÉBEN 
 

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: augusztus 17., 31. 8.00-11.00 óra között. 
 

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

kölcsönözhető ÁGDARABOLÓ GÉPET (benzin üzemű önindítós Briggs motorral 

meghajtott), amely tíz centiméterig tud fát darabolni 8–10 cm hosszúságúra, melyet a 

gépre akasztható zsákba továbbít. Tájékoztatás: Varga Oszkár Tel: +36 20 9598239. 

HOLT-TISZA FÓRUM – továbbra is nyomon követjük a Holt-Tisza tisztításának 

ügyét, a következő, szeptemberre tervezett fórumról plakátokon és a 
Hírharangban is értesítjük a lakosságot. 

--------------------------------------------------------------- 

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. augusztus 9.                                                                                                                    XX. évf. 7 – 8. szám 

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

XXII. Hattyas Kupa Foci Gála 

2019. szeptember 7-8. 
Szeptember 7. SZOMBAT 
8:30 Megnyitó, 9:00 Mérkőzések kezdete 
15:00 Elődöntő 
16:30 Döntő 
18:30 Eredményhirdetés, 19:00 Vacsora, utána zenés mulatság Gregusékkal 
A szombati csapatok nevezési díja: 12.000 Ft, mely tartalmaz 10 db vacsorajegyet 
szombatra. Jelentkezési határidő: 2019. 08. 29. (csütörtök), csapatsorsolás aznap 18:00-tól 
az Összefogás Házában! Szombatra vacsora, vasárnapra ebédjegyek vásárolhatók augusztus 
12-től 1200Ft-os támogatói jegy ellenében az Összefogás Házában, a Hársfa Sörözőben és a 
Bencsik boltban. Menü: vegyes sültes tál (kolbász, tarja, csirke comb), savanyúsággal, 
petrezselymes krumplival és kenyérrel. Mindkét nap a Hársfa Söröző jóvoltából büfé áll 
rendelkezésre. A hangulatról és a hangosításról Gregusék gondoskodnak. Jelentkezés, 
információk: Kismárton Zsoltnál (70/389-2286) és az Összefogás Házában (668-082). 

Szeptember 8. VASÁRNAP I. KLEBELSBERG-TELEPI „TISZTA HOLT-TISZÁT” 
FUTÓVERSENY ÉS CSALÁDI SPORTNAP 

9:30 Regisztráció, bemelegítés, egész napos programok kezdete, 10:00 Versenyek kezdete 
13:00 Gyerek foci 
14:00 Ebéd és díjátadó 
Pingpong, lábtengó és hetes rúgó verseny, tollas, jelentkezés 8-án a helyszínen: 300Ft/fő 
Futóverseny kategóriák: 
Ebihal — 8 éves korig, 1 km 
Mókus — 9-11 éves korig, 1 km 
Sirály— 12-16 éves korig, 3,5 km 
Nádszál — 16-40 éves korig, női kategória, 3,5 km 
Jegenyefa — 16-40 éves korig, férfi kategória, 3,5 km 
Ékszerteknős — 40 felettiek, 3,5 km 
Gólyafészek — családi futás, 2 km (min. 3 fő, melyből egy nő és egy 12 év alatti gyermek) 
Nevezési díjak: 16 év alatt 200Ft, 16 év felett 500Ft, családi futás 600Ft. Jelentkezési 
határidő: 2019. 08. 30. (péntek), nevezést a helyszínen nem áll módunkban elfogadni.  
A rendezvényt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nógrádi Tibor 
önkormányzati képviselő támogatja. A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz 
részt. Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk! 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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IV. KLEBELSBERG-TELEPI MINI HALFŐZŐ FESZTIVÁL 

 

Ismét nagy érdeklődés kísérte a Klebelsberg Telepért Alapítvány által negyedik alkalommal 

megrendezett Mini halfesztivált. Borongós idő egy kis szitáló eső borzolta a résztvevők 

idegeit, viszont 10 óra után a Nap is kíváncsi volt, mi is történik, és teljes erőből sugározni 

kezdte a melegét. 15 csapat nevezett a megmérettetésre, köztük sokan visszatérők, voltak, 

akik már az első rendezvény óta minden évben megjelennek. A szokásos reggeli üdvözlő 

koccintás után elkezdődött a bográcsozás. Persze mindenütt a reggeli készítés volt az első. 

Volt itt minden: sült hurka, kolbász, füstölt szalonna, füstölt kolbász, szalámi, disznósajt, 

tehát senki nem maradt éhen, amíg a finom halászlevek elkészültek. Délre szinte minden 

résztvevő leadta zsűrizésre a finom ételeket. Elkezdődött az Alapítványunk által készített 

140 liter halászlé, 5 kg túrós csusza, 20 kg sült hal kiosztása, mind el is fogyott. A szegedi, 

bajai, tésztában töltött halfilé és túrócsuszás halászlé kóstolásával a nyolc tagú zsűri is 

elkezdte az értékelést, és megszületett a végeredmény. Első helyen Tölgyes László, 

másodikon Ökrös László, míg a harmadikon Kismárton Zsolt végzett. A díjkiosztón minden 

résztvevő tálaló bográcsot kapott ajándékba, míg az első három helyezett halat ábrázoló 

trófeát vihetett haza. Nagyon szépen köszönöm a segítők munkáját: Takács Péter Taki, 

Terjék Csabáné Cilike, Bitó Ágnes, Fazekas Gézáné Terike, Imre Szabolcs, Varga Dávid, 

Guba Pál, Vőneki Dezső, Vőneki Dezsőné Valika, Tölgyes Lászlóné Ilike, Arany T. János, 

Újvári Edit. Itt szeretném utólag megköszönni Paragi Istvánné Katika munkáját, aki a 

gyermeknapon segítette a munkánkat, de a beszámolóból kifelejtettem. Elnézést érte. 

Köszönet Nógrádi Tibor önkormányzati képviselőnek a támogatásért. 

Köszönet a Klebelsberg Telepi Polgári Körnek, akik biztosították a helyszínt és segítettek a 

rendezvény lebonyolításában. Reméljük jövőre is meg tudjuk rendezni az ötödik Mini 

halfesztiválunkat!          a Klebelsberg Telepért Alapítvány részéről Varga Oszkár főszervező 

 
Bencsik Károlyné Marika: KIRÁNDULÁS DÉL-ERDÉLY GYÖNYÖRŰ TÁJAIN 

2019. május 10-12. Ez a néhány nap meghatározó lesz az életemben. Olyan gyönyörű tájakat 

és épületeket láthattam, amit nem fogok soha elfelejteni. Visszaemlékezésemben az út 

néhány állomását szeretném bemutatni. A kirándulás útikalauza Baricz Zsolt volt. Első 

megállásunk Temesvár volt. Láthattuk az Ortodox főszékesegyház épületét, az Operaház 

érdekes építészeti megoldását, a Hunyadi várat, a galambokkal megszállt tér gyönyörű 

épületeit és az esernyővel tarkított sétáló utcát. Várhely Ősidők óta lakott település, fontos 
szerepet a Római Birodalom idejében kap. Traianus alapította Dácia tartomány első 
fővárosát itt építették fel az egykori dák központ mellett. Jól láthatók a fórum és az 
amfiteátrum romjai. Nagypestény – többszáz éves újjávarázsolt udvarházat a Nopcsák (ld. 
Fatia Negra) egyik leszármazottja, Bernád Elek geológus mutatta be. Elmesélte a régi 

faragott bútorokkal berendezett ház felújításának történetét is, majd vele nézhettük meg a 

falu 13. századi építésű, később református templomát. Következő állomásunk a Hunyad 

megyei Demsus volt, ahol a Szent Miklósról elnevezett ma is használt legrégebbi ortodox 

templomot, Románia egyik legkülönlegesebb egyházi műemlékét tekinthettük meg. A 

templom belsejében látható freskók az 1440-es évekből származnak, sajnos elég rossz 

állapotban. Szállásunk Csernakersztúron volt, ahol vendégszerető, kedves családoknál 

helyezték el csapatunkat. Következő nap is nagyon sok szép program várt ránk. 

Vajdahunyad Erdély egyik leghíresebb turisztikai látványosságával kezdődött. Az 

„impozáns" középkori várat, amit Mikszáth Kálmán „a várak királyának” nevezett többször 

pusztította el tűzvész, de 1870-1880 között Steindl Imre és Schulek Frigyes építészek tervei  
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alapján kibővítették és restaurálták. A Petrozsénytől nem messze található felvonó 

segítségével libegőztünk a 1800 m-es Páring-magasra. Gyönyörű kilátás fogadott bennünket 

és még hógolyózhattunk is. A látvány, a tiszta hideg levegő felülmúlhatatlan volt. 

A régi Selyemúton fekszik a Boli-barlang, amely történelmi jelentőséggel is bír. Erről 

tanúskodik, hogy 1773-ban József császár is járt itt. Remek akusztikája miatt koncerteknek 

is helyet ad. Hazatérve finom vacsora fogadott bennünket, és aki még bírta, beállhatott 

táncolni a felújított és felavatott Tájházban rendezett népzenei kavalkádba. Az utolsó nap a 

dévai vár „bevételével” 

kezdődött. Természet-

védelmi területen egy 

csodás panorámát 

nyújtó hegyormon ma-

gasodik. Sajnos Dávid 

Ferenc börtöncelláját 

még barikádok zárják el 

a kíváncsi látogatók 

elől, de Kőmíves 

Kelemen falait minden-

ki megcsodálhatta. Ma-

rosillyén a régi vár-

kastély megmaradt 

Veres bástyáját újították 

föl, Bethlen Gábor 

Erdélyt felvirágoztató 

fejedelem szülőhelyén. 

A vezetéssel, film-

vetítéssel egybekötött 

bemutatót mindenkinek 

csak ajánlani tudom. A 

bástyával szemben lát-

ható a Bornemissza-kastély. Sajnos eléggé romos állapotban van, reméljük, hamarosan sor 

kerül a felújítására. A főút mentén látható a guraszádai kicsinyke 13. századi Mihály 

arkangyalról elnevezett ortodox templom, mely érdekessége, hogy falfestményeit 1765-ben 

román és magyar mesterek készítették. Történetét személyesen a pópa mondta el nekünk. Az 

utolsó izzasztó megpróbáltatás az Erdély kapujában magasodó solymosi várrom 

megmászása volt. A várat oklevelek tanúsága szerint 1270-ben emeltette Pál szörényi bán. 

Hazafele még betértünk az opálosi Balla pincészetbe, hogy vegyünk egy kis „búfeledőt”, de 

a hangulat bor nélkül is megvolt. Ezzel véget ért a csodálatos utunk, de a gyönyörű táj és 

látnivalók mély nyomot hagytak bennünk. „Lehetek, élhetek bárhol, / boldogságom 

meglelem, / de Erdélyt sosem feledem.” 

 

 

Könyvtári hírek 
A Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár, a nyári zárva tartást követően, augusztus 21-től ismét 
nyitva lesz, a megszokott nyitva tartás szerint: 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.                                            Szeretettel várja az érdeklődőket: Ferenczi Zita 
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