
 

Szövőkör hétfő 17.30–19.00 

Zumba hétfő 18.30-19.30 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Olasz nyelvtanfolyam kedd 16.30-18:00 

Asszony torna kedd 18.15–19.15 

Bűnmegelőzési Csoport fogadóórája kedd 16.00–18.00 (kéthetente) 

Baba-Mama klub szerda 9.30–12.00 

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: zöldség, gyümölcs, füstölt áru.  

A következő alkalmak: október 26., november 16. és 30. 8.00-11.00 óra között. 
 

Könyvtári hírek Nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10–12, 13–18 óráig, kedd: 10–12, 13–

16 óráig, csütörtök: 13–18 óráig. Kiállítás: november 4-től: Manó könyvkiadó mesés 
illusztrációi. Programok: november 7. 17:00 - Az ásványok ereje és szimbolikája -
ásványbemutatóval egybekötve 
november 11-17. ÉSZAKI IRODALOM HETE - könyvtári totó és könyvajánló a skandináv 
gyermek, és felnőtt irodalom könyvei kapcsán 
november 21. 16:30 nemezelés - ajándéktárgyak készítése nemezből – a foglakozás 
ingyenes! minimum 5 fő jelentkezőtől                Találkozzunk a könyvtárban! Ferenczi Zita 

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

A Hírharang terjesztői: 
Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u. 

Császár Istvánné: Kamarási u, Fűtőház köz; 
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, 
Kismárton Jánosné: Pancsovai utca (Kisvasút sor 1., tel.: 647-099) 

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. október 17.                                                                                                                        XX. évf. 10. szám 

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

VI. JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 
Kedves Lakótársaink! A Klebelsberg Telepért Alapítvány, a Klebelsberg-telepi Polgári Kör 
Egyesület összefogásával és Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő támogatásával immár 6. 
alkalommal rendezzük meg a nagy sikerű jótékonysági disznótoros vacsora estet. Két disznót 
vágunk, és ebből készül a reggeli és a vacsora, a megmaradt húsokból, töltelékáruból, 
szalonnábó ismét ajándékcsomagot készítünk a telepen élő magányos, kis nyugdíjas egyedül 
élők, valamint nagycsaládosok részére, amelyeket térítésmentesen, 2019 novemberében 
adunk át részükre. A rendezvény november 9-én, 7.00 órakor kezdődik az Összefogás 
Házában. Megtekinthető lesz a hagyományos disznóvágás és feldolgozás. Vegyen részt a 
reggeli disznóköröm koccintáson, és készüljön velünk együtt a vacsorára! 
Reggeli menü: Hagymás sült vér, tepertő, lacipecsenye, sült máj, savanyúság, kenyér. 
Reggelizési lehetőség: 9-10 óra között, melynek ára 750-Ft, a helyszínen fizetendő. 17 órától 
zenés program kezdődik, a Gregus & Gregus szolgáltatásával. A vacsora körülbelül 18.órától 
kezdődik. javasoljuk, hogy ülőpárnát, plédet hozzanak magukkal.  
Vacsora menü: orjaleves, disznótoros paprikás főtt burgonyával, kemencés sült hurka és 
kolbász, lekváros batyu. A vacsora ára a nehézségek ellenére is csak 1600 Ft/fő, a 10 év alatti 
gyermekeknek ingyenes. Úgy gondoljuk, hogy ezek az árak megfizethetők mindenki számára. 
A korábbi években sikeres adomány akciót idén is folytatjuk! Azt szeretnénk kérni, hogy a 
vacsorára mindenki hozzon tartós élelmiszert (liszt, cukor, só, étolaj, rizs, tésztafélék, 
konzervek stb.) kb. 400-500 Ft értékben, ezek az adományok szintén belekerülnek az 
ajándékcsomagokba. A rendezvény zártkörű, így csak a megvásárolt vacsorajeggyel lehet 
részt venni rajta. Tudjuk, lesznek, akik nem vacsoráznának, csak a buliba szeretnének eljönni, 
őket is szeretettel várjuk, de a belépő így is 1600 Ft (+ tartós élelmiszer adomány). Nem 
tudunk és nem is akarunk különbséget tenni vacsorázók és nem vacsorázók között. A vacsora 
elvitelét továbbra sem tudjuk biztosítani, de a sült hurka és kolbász elvitelét a visszajelzések 
alapján engedélyezzük (ezt ételdobot vagy alufólia bekészítésével meg tudják oldani). Kérjük 
Önöket, értsék meg, mi nagyon sokat dolgozunk azért, hogy mindenki jól érezze magát, ezért 
tiszteljenek meg annyival, hogy eljönnek a teljes rendezvényre, és velünk együtt 
szórakoznak, beszélgetnek! A vacsora jegyek megvásárolhatók 2019. november. 3-ig az 
alábbi helyeken: B&B Vegyesbolt (Zentai u. 22.), Varga Oszkár (tel: +36-20/959-8239, Szigony 
u. 32.; Összefogás háza iroda). Mivel a létszám korlátozott (200 fő) kérjük Önöket, hogy a 
jegyeket időben vásárolják meg, helyszíni vásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha 
kimarad jegy. Szeretettel várjuk Önöket, barátaikat, töltsük el együtt egy csodás napot, jó 
szórakozást kívánunk kedves vendégeinknek! 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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KLEBELSBERG ÜNNEPSÉG 
Sehol az országban nem emlékeznek meg éves rendszerességgel és olyan hálával gróf 

Klebelsberg Kunóról, mint ahogy ezt településünk teszi, immár 21 éve. A szépen felújított 

Klebelsberg-telepi Óvoda épületénél, az eredeti helyére visszahelyezett táblánál kezdődő 

október 4-i ünnepségünk nyitányaként a középkori eredetű Ősi székely himnuszt hallottuk 

Vass Ildikó csodálatos előadásában, aki moldvai dalt is előadott. Nacsa Jánosné, a 

Klebelsberg-telepi Polgári Kör elnöke köszöntője után röviden felidézte Klebelsberg halála 

napját, hisz ehhez a naphoz, október 11-éhez kötjük megemlékezéseinket. Óvodások is részt 

vettek a megemlékezésen, Gerencsér Janka óvónő vezetésével énekeltek nekünk. A 

koszorúzás után Rózsa Lászlóné Rózsika mesélt a 90 évvel ezelőtti napról, amikor először és 

elsőként lépte át az óvoda küszöbét. A régi és új Klebelsberg emléktábla avatásról 

Kismárton Barnabás és Tóth Jakab olvasott fel részleteket korabeli dokumentumokból. Az 

emlékbeszédet dr. Marjanucz László egyetemi tanár tartotta, aki Klebelsberg nemzetmentő 

tevékenységét méltatta. Zárásként Bariczné Magdi azon a harmóniumon kísért bennünket a 

himnuszok eléneklése közben, melyen az első iskolaigazgató Wéber József is játszott. 

Nagyon sokan megtisztelték ünnepségünket jelenlétükkel, többek között B. Nagy László 

országgyűlési képviselő is A műsort Gáspárné Hegyi Zsuzsa állította össze. Az ünnepséget 

követően, szintén hagyományosan, a faházban az Idősek Napja rendezvényt tartottuk meg. 
 

III. Telepi szüreti mulatság 
Szeptember 28-án ismét megrendeztük a kétévenkénti szüreti mulatságot, a központi téma 

természetesen a bor és a borkészítés volt, de a nem borissza résztvevők is nagyon jól 

szórakoztak. Frissen facsart must fogadta a résztvevőket, a gyerekek ki is próbálhatták a 

préselést. A program kezdeteként Nacsa József 

borlovag szakmai bemutatót tartott az egyes 

szőlőfajtákról és borokról, amelyekből mindenki 

kedve szerint kóstolhatott. Az Újvári pincészet 

és a Gedeon pincészet mellett jelen voltak a 

helyi borkészítők is, Kadnár Emil és Szabó Zsolt 

a szőlőből és meggyből készült boraikkal. A 

résztvevők számára juhászpörkölt készült, 

Takács Péter és Guba Pál közreműködésével. 

Különböző ügyességi játékokba lehetett 

benevezni: szalmabála-gurítás, medicinlabda-

hajítás, célbadobás, talicskatoló-verseny. A 

játékos versenyt a gyermek kategóriában Borsos 

Blanka, a felnőtt kategóriában Szabó Zsolt 

nyerte, a bortotón pedig Somogyi László nyert. A 

felnőttek és a gyermekek közti kötélhúzási 

versenyén természetesen az utóbbiak csapata győzött. A Harangláb Nyugdíjas klub 

dalárdájának műsora is hozzájárult a jó hangulathoz, Rózsa Lászlóné Cunci néni előadta 

Vörösmarty Mihály Fóti dal című költeményét. Kispéter Julika vezetésével táncházra is sor 

került. Köszönjük a szervezők, Papes Fanni, Kismárton Zsolt munkáját, Guba Pál, Vér 

Vivien, Majlát Renáta, Tóthné Zsulán Katalin, Kismárton Katalin, Nacsa Jánosné, Terjék 

Csabáné, Somogyi László, segítségét, külön köszönet Szanka Józsefnek a szalma körbáláért. 

Somogyi László 

Ezúton pótlólagosan a köszönjük a szeptemberi focikupa támogatását a Bocs fagyizónak. 
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GYÁSZHIR Életének 77. évében elhunyt Simai Zoltán, ahogy mindenki 

ismerte: Cápa. Tisztelt focistaként, a Hattyas kupák elmaradhatatlan 

résztvevőjeként, a hetes rúgó versenyek kapusaként díjjal is megköszöntük 

közreműködését. Mádi József az alábbi gondolatokkal emlékezett rá a 

Délmagyarország online kiadásának szeptember 21-i számában: „Labda 

és kapu – ez volt az élete. Aki vele volt, szerette. Mindent a csapatért – ez 

volt a hitvallása. Aki ellene volt, az pedig tisztelte. Cápa immár az égiek 

kapuját védi.” Nyugodjék békében!  

 

Mártélyi Alkotótábor 
Egyesületünk festőszakköre Nacsa Jánosné vezetésével szeptemberben egy hetes 

önköltséges festőtábort szervezett Mártélyra, mely 23 fő résztvevővel. Szegedről, 

Székesfehérvár és Budapest környékéről, Tatáról, Kecskemétről, Makóról érkeztek alkotók, 

Sáska Tibor veszprémfajszi festőművész szakmai vezetésével közös rajz foglakozások, 

festészeti technikai bemutató, anyagismereti előadások voltak. A szeptember 9-i nagy vihar 

után sok jó kép született, mindenki a további folytatást kérte. 
 

15. évfordulóját ünnepelte a Harangláb Nyugdíjasklub 
Nemcsak a termet, de a lelkünket is ünneplőbe öltöztettük ezen a délutánon, hogy 

méltóképpen ünnepeljük meg a klub 15 évvel ezelőtti megalakulását, születésnapját. A jeles 

ünnepséget a klubtagokon kívül megtisztelték jelenlétükkel Nógrádi Tibor önkormányzati 

képviselő, a Polgár Kör részéről Nacsa Jánosné elnök, Újvári Edit titkár és Gáspárné Hegyi 

Zsuzsa, valamint akiktől nagyon sok segítséget kaptunk a programjainkhoz: Bariczné 

Tihanyi Magdi és Kispéter Julika. Itt köszönném meg Nógrádi Tibor önkormányzati 

képviselő és Tóth Imréné Jolika klubtagunk adományát, mely nélkül ez a gazdag ünnepi 

vendéglátás nem jöhetett volna létre. Az ünnepségen mindenki örömmel emlékezett vissza 

az együtt eltöltött évekre, amit képekkel kivetítve elevenítettünk fel. Hiszen az elmúlt másfél 

évtizedet sok kirándulással, hagyományos és új programokkal töltöttük meg, melyek során a 

jókedv és a jószándék, az összetartozás érzése sohasem hiányzott. Így a közösségi szellem 

mindig erősödött, örülünk egymásnak és a taglétszám mindig növekszik. A jubileumi ünnep 

alkalmából mindenkinek készítettünk emléklapot, melyen az elmúlt 15 évi események 

képekben megörökítve láthatók. Természetesen finom ebéddel és születésnapi tortával is 

készültünk és a pezsgős pohárköszöntőt Nógrádi Tibor mondta, gratulálva a klub 

működéséhez. Megható, szép verssel emelte a műsor színvonalát Böjthe Sándor klubtagunk 

és Bariczné Magdika gyönyörű éneke pedig könnyeket csalt mindenki szemébe! 

Örömkönnyek, meghatódottság, jókedv jellemezte az ünnepségünket. Gazdagabbak lettünk 

megint egy közös élménnyel és őrizzük ezt a szellemet még tovább. Köszönöm mindenki 

áldozatos munkáját és segítségét, mert enélkül nem tudna ilyen jól és szépen működni ez a 

közösség.                                                                      Kucsoráné Jáhn Ilona egyesületi elnök 
 

Október 4-én 17.00 órától a hagyományos IDŐSEK NAPJA programra került sor a 

faházban, amelyen ismét köszöntöttük az idős korosztályhoz tartozó telepi lakótársainkat. 
 

Az ŐSZI KÖZTÉRI TAKARÍTÁSON 12 fős kis csapat (6 felnőtt és 6 gyerek), köztük a telepre 
nemrégiben kiköltöző család vett részt október 5-én, megtisztítva a Rendező teret, a 
játszóteret és bicikli rámpa melletti kiserdőt. Az eldobált szemetek ezúttal is összegyűjtve, 
elszállításra készen zsákokba kerültek, köszönjük a résztvevők munkáját! 
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