
 
 
 
 

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: szerda kivételével munkanapokon 9-15 óráig, szerdán 9-17 óráig.  
 Kismárton Zsolt elnök elérhetősége: munkanapokon 14-15 óra között 

Novemberi  KÖNYVTÁRI  hírek 
" Emberek, arcok és ami mögötte van" – Oroján Ágota képzőművészeti kiállítása  
November 15-21: Északi Irodalom hete – könyvkiemelések, könyvajánlók 
kicsiknek és nagyoknak 
November 18. 16:30 – A Gutenberg-galaxis kincsei –Amit a skandináv krimikből 
tudtam meg – könyvajánlóval egybekötött beszélgetés 
Állományból kivont használt könyvek, folyóiratok vására a fiókkönyvtár teljes 
nyitvatartási idejében, egész hónapban folytatódik. 
    FONTOS! 
November 1-től várjuk a számítógépes tanfolyamra jelentkezőket. Érdeklődni 
lehet személyesen vagy telefonon az Összefogás Házában. 

 
TÁMOGASSA ÖN IS A TELEPÜNK VASUTASAINAK IS MÉLTÓ EMLÉKET ÁLLÍTÓ  

KLENBELSBERG-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 

 
1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 

 
2021.október                                                                                                                        XXII. évf. 6. szám 

HÍREINK 

Szüreti mulatság 

Verőfényes októberi délután gyűltek össze az Összefogás Háza udvarán a 
„borbarát” telepiek. Beköszöntőként Somogyi László előadásában Gárdonyi Géza 
vidám verse hangzott el. Ezután Nacsa József borlovag és Vastag Sándor a Koch 
pincészet borászának bemutatkozása következett. Helybeli borászok közül Katona 
Lajos többféle borválasztékkal, Szabó Zsolt és Kadnár Emil finom meggybor-
különlegességgel várta a kóstolókat. A délután közepén a Harangláb Nyugdíjas 
Klub táncos lábú hölgyei Kispéter Julika vezetésével nagysikerű Délalföldi karikázót 
mutattak be, majd Rózsa Lászlóné Cuncika, telepünk egyik „korelnöke” elszavalta 
Vörösmarty Mihály Fóti dal c. versét. Végül egy fergeteges néptáncprodukciónak 
örülhettünk Kispéter Julika és fia Márton előadásában. Ezután „A nagymama 
legfinomabb pogácsája” verseny eredményhirdetése következett. A zsűri (az 
Európai borlovagrend tagjai) részletes értékelés mellett adta át a borászok által 
felajánlott díjakat.  A győztes pogácsa sütője Tóth Imréné Jolika, különdíjasok 
Feketsné Makra Zsuzsa, Botár Virág, Gyuróné Tóth Erzsébet és Kovács Attiláné. A 
borkostoló mellé nemcsak pogácsa, hanem zsíros kenyér, sajt és szőlő is került. A 
merészebbek a bortotó kitöltésével is próbálkoztak. Nyertese Fazekas Endre lett. 
Guba Pál ügyességi játékai főleg a fiatalok körében bizonyultak népszerűnek.  A 
legügyesebb játékos címet Szabó Szkarlett nyerte el. A hangulatos népzenét a 
Memphis Zenekar koncertje váltotta. Tartalmas, szép délutánt töltöttünk együtt. A 
pogácsasütők: Kalmár Istvánné, Gáspár Ferencné, Kis Sára, Kovács Kálmánné, 
Szabóné Boross Barbara, Farsang Anett, Révészné Tóth Zsuzsanna, Seres Istvánné, 
Patik Ferencné, Piller Györgyné, Kucsoráné Jahn Ilona, Miski Gábor, Kadnár Emil, 
Borsos Máté, Biczók Sándorné és Somogyi-Kovács Szilvia a díjazottakkal együtt 
egy-egy tál pogácsával segítették a rendezvényünk sikerét. Ismét felajánlották 
segítségüket a hangosításhoz Gregusék, a programok lebonyolításához Guba Pál, 
Bíró Ilona és diákjai, a rend biztosításához a Szőregi Polgárőrök Egyesülete. 
Előkészítő munkákhoz: Baksa Ottóné, Gáspár Ferencné, Kismárton Kata, Szabó 
Tamás, Szabóné Boross Barbara, Farsang Anett, Kismárton János, Nacsa Józsefné. 
Támogatóink voltak: Favorit Pékség, Bánffi Szóda Kft. és Novák Csaba.    

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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A Szüreti mulatság szervezői: Kismárton Zsolt, Somogyi László, Farsang Tamás, 
Baricz Zsoltné és Kis Sára. Botár Virág káposztás pogácsareceptje. Hozzávalók: 50 
dkg liszt, fél margarin, 1 pohár tejföl, 1 tojás, 2,5 dkg élesztő, 1 dl tej, só, 1 k.kanál 
cukor, 80 dkg káposzta. A káposztát sóval, borssal és pici cukorral zsíron 
megpirítjuk. Ezután a lisztet a margarinnal, sóval elmorzsoljuk és a többi anyaggal 
jól kidolgozzuk, majd kelesztjük. Gyúródeszka nagyságúra sodorjuk, megkenjük a 
pirított káposztával és feltekerjük. Kicsi kelesztés után kisodorjuk és kétszer 
hajtogatjuk. Pihentetés után 2,5 cm vastagságúra sodorjuk, majd szaggatjuk és 
kevés kelesztés után egy felvert tojással megkenjük, 15-20 percig előmelegített 
sütőben sütjük. 

 
Megemlékezés és koszorúzás gróf Klebelsberg Kuno halálának 89. évfordulóján 

Október 11-én az Összefogás Ház kiállítótermében a 20. század kiemelkedő 
politikusára, vallás-és közoktatásügyi miniszterére, Szeged város országgyűlési 
képviselőjére, városunk újrateremtőjére, telepünk legnagyobb segítőjére 
emlékeztünk. „Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét, ámbár napja 
múl:” (Arany János) Az óvodások kedves mondókái után Tóth István történész-
muzeológus Klebelsberg legnagyobb ívű elképzeléseiről és azok megvalósításáról 
beszélt, nagyobb részletességgel a közvetlen környezetünkben épült iskolákról és 
óvodákról. Fábri Géza népzenész kobozzal kísért énekei színesítettek a telepi 
megemlékezők Kismárton Zsolt, Kispéter Julika, Bencsik Aranka, Szabó Raffael és 
Felföldi Dorka műsorát. A himnuszok éneklése után harangszó mellett az óvoda 
falán lévő emléktáblánál koszorúkat helyeztek el az emlékezők. Köszönet a 
szervezőknek, Gáspár Ferencnének és Baricz Zsoltnénak, a koszorúkért 
Kocsmárosné Magdikának, valamint a fent megnevezett szereplőknek. 
 
                                                     Idősek köszöntésével 
folytatódott a délután. Kismárton Zsolt szavai után Vas Ildikó egy gyönyörű 

népdallal kedveskedett nyugdíjasainknak. Török Nikolett Aranyosi Ervin Öreg vagy 

fiatal? versének részletével bíztatta a hallgatóságát, hogy „Az ifjúság mércéje 

sosem az életkor….”, majd Kispéter Julika és Kis Márton anya-fia táncospár 

kalotaszegi népdalokra legényes és páros táncát láthattuk. A finom bográcsos 

szakácsa Kismárton János volt, amit egy Mozart-torta különleges ízei koronáztak 

meg, dr. Simon-Fiala Donát képviselő jóvoltából. Néhány nosztalgia zene 

felidézésével és meghitt hangulatú beszélgetéssel zárult a délután. 

Október 12-14 között ingyenes ruhabörzét tartottunk a faházban 

A ruha- és cipőgyűjtéssel járó felügyeleti és szortírozási munkákat a nyugdíjas klub 
tagjai vállalták. A munkák koordinálója Terjékné Cilike volt. Hihetetlen mennyiségű 

tiszta és használható feleslegessé vált ruhanemű került a börzére. De nemcsak 
hoztak az adakozók, hanem vittek is a készletből. A telepen és a kiskertekben élő 
idős rászorulóknak örömmel segítettek a nyugdíjas klub tagjai a meleg ruhák 
válogatásában. Voltak olyan érdeklődők is, akik nem a telepünkön laknak, csak 
ismerősöktől vagy a plakátról értesültek róla. A sikeres háromnapos börze 
„maradéka” 58 zsák ruha, 8 doboz cipő és egy zsák játék volt, amit a Karitász 
Alapítványhoz szállítottunk el. Köszönettel és hálával tartozunk minden önkéntes 
segítő többnapos munkájáért. Külön köszönet az utolsó délutánt vállaló szortírozó 
és zsákoló segítőknek és a zsákok elszállítóinak. Segítőink: Seresné Marika, 
Monostoriné Julika, Nagy Czirok Emőke, Kucsoráné Jahn Ilike, Baksáné Manyika, 
Tóthné Zsulán Kati, Biczókné Marika, Törökné Marika, Papp Sándorné Erzsike, 
Pillerné Jucika, Feketsné Zsuzsa, Kispéter Julika, Bullásné Piroska, Takácsné Etelka, 
Seresné Margitka, Vér Vivien, Kis Sára, Bariczné Magdi, Mucsi Zsuzsa, Fazekasné 
Terike. Szállításban Kismárton Zsolt és Somogyi László segített. 
 
Október 30-án, szombaton fontos eseményre hívjuk a telepieket. Egyaránt várunk 
környezetvédő kicsiket és nagyokat az utcáink, köztereink és a kiserdő 
takarítására.  Gyülekezés 14 órakor az Összefogás Házának udvarán. A 
szemétgyűjtéshez zsákokat és gumikesztyűt biztosítunk.  
 

   NOVEMBERI PROGRAMOK 

 
November 11-én 11 óra 11 perckor a telepi Haranglábnál az I. Világháborúban 
elesett katonákra emlékezünk. Ezután az Összefogás Háza kiállítótermébe 
emléktárgyakból és dokumentumokból összeállított I. Világháborús kiállítás 
megtekintésére hívjuk a telepieket, amely november végéig nyitvatartási időben 
később is megtekinthető. 
 
Két év után ismét megrendezésre kerül a Klebelsberg-telepért Alapítvány és a 
Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület közös szervezésében a „Jótékonysági 
disznótoros”. Helyszín: Hársfa söröző, időpont november 20, szombat. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a tartós élelmiszer-gyűjtéssel egybekötött 
disznótoros reggelire és a zenés vacsorára. Bővebb tájékoztatás a novemberi 
Hírharangban lesz. 
 
Már készülünk a november 27-én, szombaton rendezendő hagyományos adventi 
koszorú készítő délutánunkra és az első adventi gyertya gyújtására.  
Itt szeretnénk megköszönni Ujvári Istvánnak, hogy ünnepeink alkalmából minden 
évben vállalja a Haranglábunk feldíszítését, őrző figyelemmel vigyázza harangjaink 
pontos működését. 
 


