
   
 
 
 

Zumba péntek 19.15 - 20:15-ig   szombat  18:00 - 19:00-ig 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00-ig 

Asszonytorna kedd 18.15–19.15    csütörtök  18:15 - 19:15-ig 

Baba-Mama klub szerda 10:00 - 12.00-ig 

ZarándokPont szerda 18.00 - 19:00-ig 

Jóga kedd - csütörtök  8:00 - 9:30-ig, szerda 17:00 - 18:30-ig  

Balett kedd  16:30 - 17:15-ig 

 Elérhetőség: Szeged, Klebelsberg-telep,Zentai u. 31., Tel.: 62/668-082.  
 Nyitvatartás: munkanapokon 9-17 óráig.  
 Kismárton Zsolt elnök elérhetősége: munkanapokon 14-15 óra között 

KÖNYVTÁR 
" ÖRÖMFOTÓK" - Bobkó Anna fotókiállítása (Bobkó Anna volt "telepi" lakos, 
anno ebbe az épületbe, és ebbe a tanterembe járt iskolába, ahol most a kiállítása 
is megtekinthető) 
Október 11. 10-18 óra - Könyvkínáló - Kepes András könyveket ajánlunk és 
könyvidézetekkel lepjük meg a könyvtárba betérőket, az író születésnapján. 
Állományból kivont használt könyvek, folyóiratok vására a fiókkönyvtár teljes 
nyitvatartási idejében, egész hónapban. 

FELHÍVÁS 

 
 
 

TÁMOGASSA ÖN IS A TELEPÜNK VASUTASAINAK IS MÉLTÓ EMLÉKET ÁLLÍTÓ  
KLEBELSBERG-EMLÉKMŰ MEGVALÓSÍTÁSÁT! 

Számlatulajdonos: Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Számlaszám: 11600006-00000000-19008257 
Megjegyzés rovat: Klebelsberg-emlékmű.  
Számítunk minden lakos hozzájárulására. 

A Hírharang terjesztői: 

Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u., Császár Istvánné: Kamarási u, 

Fűtőház köz, Somogyiné Gizike: Verseci u; Leinwéber Ernő: Sziget u., Örvény u., Fórizsné Bakaity Mariann: 

Szigony u Titeli u; Lázár István: Harangláb u., Nagy Czirók Emőke: Rendező tér Palicsi u., Varga Károly: Vaskapu 

u Marosi Ildikó: Mokrini u, Kundombi u.; Sipos József: Óbébai u., Terjék Csabáné: Mozdony u.; Kismárton család: 

Kece u., Varsa u., Orbán, Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Tompaszigeti kiskertek. 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szeged, Zentai u. 31. Tel.: 62/668-082 

Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com  
az egyesület honlapja: http://klebelsberg-egyesulet.hu/   

fb oldal: https://www.facebook.com/klebelsberg 
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HÍREINK 

Családi piknik 

Augusztus 14-én - birkózva a nagy meleggel -  kicsi, de lelkes csapat vett részt a 
Családi piknikünkön. A programok közül legsikeresebbnek az árnyas fák alatt 
tartott erőmérők és a kézműves foglalkozások bizonyultak. Arcfestés, vagy 
hajfonás közben nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is szívesen hallgatták 
Kispéter Julika furfangokkal teli meséit. Kedves, hangulatos színfoltja volt a 
délelőttnek a Royal balettiskola növendékeinek  bemutatkozása a kihelyezett 
színpadon. Köszönjük Farkas Erika tanárnőnek a gyerekek felkészítését, a program 
megszervezését. Finom paprikáskrumpli és az üdítők elfogyasztása után zárult a 
nap. 

Gyálarét 100 éves 

2021. augusztus 21-én jubileumi megemlékezést tartottak Gyálaréten, melyen 

telepünk is képviseltette magát. Gratulálunk a történeti visszatekintéshez, a 

színvonalas kiállításhoz és műsorhoz. 

XXIV. Hattyas Kupa Focigála  2021. szeptember 11. 

Ebben az évben 24. alkalommal került megrendezésre a Hattyas Kupa Focigála, 

melyen 8 csapat mérte össze tudását. A szeptemberi hétvége nyárias időjárásával 

kedvezett a résztvevőknek. Voltak a korábbi évek kupáiból már jól ismert 

csapatok, de újabb, fiatal focizni szeretők is jelentkeztek a barátságos hangulatú 

mérkőzésekre.  

A szervezők nevében elmondhatjuk, mindenki kiválóan szerepelt. Köszönjük az 

izgalmas meccseket a "Majdnem mindegy",  az "X-Team",  a "Fanatiqs Sex tett", a 

"G.O.A.T.S." és a "Young Men" csapatoknak.  A tornán az I. díjat idén az 

"Amperfestők" szerezték  meg, II. helyezett  a "Betonkeverők" csapata,  III. 

helyezést az "Alibi FC" csapat ért el. A nap gólkirályi címét Harman Ádám kapta, a 

legjobb játékosnak Bakó Andrást ítélték, a legjobb kapus pedig Barta Ferenc lett.  

A járványhelyzet miatt az idén elmaradt a júniusi Telep-napi ünnepségünk.  Ezért 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  

 

 

Kérjük a tagokat, hogy az elmaradt tagdíjbefizetéseket, a befizetéseket igazoló 

aláírásokat nyitvatartási időben az Összefogás Ház irodájában pótolják.  
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Kismárton Zsolt elnök ezen a napon, a  Focigála díjkiosztó ünnepségén adta át  a 

Klebelsberg-telepért kitüntetést annak a telepi lakosnak, aki hosszú idő óta 

kiemelkedő munkát végzett közösségünk érdekében. A  Klebelsberg-telepi Polgári 

Kör Egyesület vezetősége ebben az évben Guba Pálnak, a Rókusi Iskola testnevelő 

tanárának adományozta a díjat. Gratulálunk a díjhoz és köszönjük az önzetlen 

munkát! Az eredményhirdetés után ízletes vacsorával és zenés mulatsággal 

folytatódott a rendezvény. Köszönjük a résztvevőknek, a szervezőknek, 

segítőknek, támogatóknak a remek hangulatú napot! 

"Tiszta Holt-Tiszát"-futóverseny és családi sportnap 

2021. szeptember 2-én került megrendezésre a III. Klebelsberg-telepi                
„Tiszta Holt-Tiszát”- futóverseny és Családi sportnap. A programok 9 órakor a 
regisztrációval kezdődtek: Ebihal - Mókus - Sirály - Nádszál - Jegenyefa - 
Ékszerteknős és a családi Gólyafészek kategóriára lehetett jelentkezni. A START és 
a CÉL a közösségi ház kapujában volt, az útvonalat Szőregi Polgárőrség tagjai 
biztosították fiatal önkéntesek segítségével. A nagyszámú Ebihalakat és 
Mókusokat biciklis felnőttek is kísérték. Az első futam  9:30-kor indult. A futáson 
kívül a részvevők ping-pong és hetesrugó versenyen is megmérethették magukat. 
A lebonyolításban közösségi munkát végző középiskolások is részt vettek, 
ügyességüket, segítőkészségüket csak dicsérni lehetett. Köszönjük a versenyek 
szervezőinek munkáját Somogyi Lászlónak, Kismárton Zsoltnak, Guba Pálnak, Kis 
Sárának, Ferencz Lajosnak, Bariczné Magdinak és Szabó Tamásnak. A finom 
falatokat a már megszokott szakács-csapatnak: Varga András, Borsos Máté, Varga 
Oszkár és Takács Péter. Az eredményhirdetés  15 órakor egyben a programok 
zárása is volt.  Gratulálunk a díjazottaknak, jövőre is várjuk szeretettel a sportolni 
vágyókat. 

Eredmények: 

Kategória I. II. III. 

Ebihal Botár Luca Flórián Marcell Varga Zsolt 

Mókus Varga Tirza Radics Péter Radics Réka 

Sirály Lipták Adél   

Nádszál Vargáné Tóth Katalin   

Jegyenyefa Pópity Gábor Palágyi Bálint  

Ékszerteknős Polyák Balázs Zádori Adrián  

Gólyafészek Radics család   

Ping-pong Flórián Lajosné Palágyi Bálint Flórián Csaba 

Hetesrugó  Mészáros Gergő   

 

Köszönetet szeretnénk mondani a segítőknek: Seresné Marikának, Baksáné 
Manyikának, Szabóné Jolikának, Kocsisné Gizikének, Somogyiné Gizikének, Gáspár 
Zsuzsinak és Ferinek, Temesvári Gábornak, Szabóné Barbinak, Révész Józsefnek, 
Botár Balázsnak , Kiss Mártonnak és Bíró Ilona tanárnőnek. 
Köszönjük a támogatást: Nógrádi Tibor CSLSZ elnökének, Gregus Zoltánnak és 
fiának, Gál Dezsőnek, Bencsikné Arankának, Novák Csabának, Lázár Istvánnak és 
Flórián Csabának. 
   OKTÓBERI PROGRAMOK 
Október 2-án, szombaton  15 órától Szüreti mulatságra invitáljuk a 
"borbarátokat", az érdeklődőket.  
A program: Harangláb Nyugdíjas Klub műsora, borlovag és borászok 
bemutatkozása, borkóstolás, játékos vetélkedők.   
A bor és borkorcsolya különlegességek támogató jegy megvásárlásával 
fogyaszthatók. Erre az alkalomra meghirdetjük  "A nagymama legfinomabb 
pogácsája" versenyt is, amelyek receptjeit a következő Hírharangban szeretnénk 
közölni. 14:45-től várunk minden vállalkozó kedvű, sütni szerető versenyzőt a 
pogácsás asztalnál egy tányérnyi finomsággal és annak receptjével. Az 
eredményhirdetés várhatóan 16:30-kor lesz. 
 
Október 11-én, hétfőn Gróf Klebelsberg Kuno halálának 89. évfordulója 
alkalmából 15:30-kor koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk.  A műsor 
és az ünnepi beszéd jó idő esetén az óvoda falán elhelyezett emléktáblánál 
hangzik el, rossz idő esetén az Összefogás Házában.  Szeretettel várunk minden 
telepi lakost, vagy innen elszármazottat, az óvoda és az iskola  egykori "lakóit".  
Az ünnepség után, 16 órától  a Klebelsberg-telepi Polgári Kör által szervezett 
Idősek napi köszöntésre várjuk a faházba nyugdíjasainkat, ahol Kismárton Zsolt 
elnök szögedi bográcsossal  kedveskedik a közösségnek. 
 
Október 12-13-14-én, keddtől csütörtökig,  9-től 17 óráig  ismét Ruhabörzét 
tartunk. A járványhelyzetre és a szétválogatást végző nyugdíjasaink egészségére 
való tekintettel csak  tiszta és még használható állapotú ruhaneműt tudunk 
elfogadni. Ezért a faház bejáratánál két asztalon egy átvevőpontot jelölünk ki, 
hogy ellenőrizni tudjuk a ruhák, cipők, kiegészítők  higiéniai állapotát. A börze 
választékából mindenki kedvére válogathat, az is, aki nem hozott, csak vinni 
szeretne.  


