
 
 

                                                                                
 

Geri jóga  hétfő: . -18.30. 

Fra ia kezdő  yelvta folya  hétfő . -17.30 

Ovis Néptá  hétfő: . -16.15. 

Karate hétfő: . -17.20 

Képző űvészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Aerobic kedd 17.00 – 18.00 

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba – Mama Klub szerda 9.30-tól 
Karate  szerda: 17.00-18.00. 

)ará dokPo t szerda 18.00 – 19.30 

Gyógytor a   sütörtök . -11.00 

A gol kezdő yelvta folya  sütörtök . -18.00 

Angol nyelvtanfolyam sütörtök . -19.30 

Asszony torna sütörtök: . -19.00. 

Ifjúsági klu  kéthete te  pé tek .  órától 
Olasz nyelvtanfolyam pé tek .  – 18.00 

Aerobic pé tek .  – 18.00 

 

Újraindult a Karate-edzés, szeretettel várja az érdekl d ket Gáll Dezs ! 
 

Az Összefogás Háza ter ei és a faház ki érelhető saládi re dezvé yekre, 80 főig. 
Érdeklődés: az Összefogás Házá a , yitva tartási idő e , telefo o : + / -2286 

 

BABA – MAMA KLUB 
Szeretettel várjuk a kedves A yukákat és Ba ákat a novemberi-decemberi 

klubalkalmainkra! 

November 11. É ekes-játékos foglalkozás Bari z Magdival 
November 18. Vegyszer e tes a akré  és hi tőpor készítés. A foglalkozás díja  Ft, 
a ely tartal azza az a yagköltséget is. 
November 25. É ekes-játékos foglalkozás Bari z Magdival. 
December 2.  Előadással egy ekötött eszélgetős ta á sadás Se ők é Balog Éva védődővel 
szo atisztaság té akör e  

December 9. É ekes-játékos foglalkozás Bari z Magdival 
December 16. Kará so yi kéz űveskedés Ma ák ak, a áikkal, EGYÜTT! 
 

 

 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szerkesztőségi cím: hirharang1999@gmail.com ;  

 https://www.facebook.com/klebelsberg 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 

 
 2015. november 12.                                                                                                            XVI. évf. 11. szám 

Hírek 

Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület következő elnökségi ülése: december 7. 17.00 óra 
 

A téli szünetben december 21-22-én egész napos rajzos kreatív foglalkozások lesznek 6-14 

éves korig. A részvételt az Összefogás Házában, Nacsa Jánosnénak a 20/351-1720 telefonon, 

vagy a nacsafoto@t-online.hu e-mail kérjük  címen jelezni, a korlátozott létszám miatt! 
 

KARÁCSONYI HALÁSZLÉ F ZÉS december 24-én 11.00 órától a Hársfa sörözőben 
(Óbébai u. 14.) Érdeklődni, előjegyeztetni a helyszínen lehet! 
 

Az Árendás kertészetnek és Nacsa Jánosnénak  köszönjük a kert szépítésére felajánlott 
virágpalántákat. 
A telepi alkotók „Sz l  és szi betakarítás” témájú kiállítása megtekinthető az Összefogás 
Házában minden hétköznap 11-17 óráig! 
 

Október 21-én a Szegedi I. számú Rókusi Általános Iskola alapításának 85. évfordulójára 
vetélkedőt szervezett az Összefogás Házában. Beszámolót a decemberi számunkban közlünk 

– a programról jelenleg is olvashatnak képes beszámolót Klebelsberg-telep facebook oldalán! 
 

Hárfako ert 
Az Összefogás Házában 2015. november 10-én, kedden, 18 órától. Szeretettel várjuk 

Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész koncertjére. Közreműködik Gorbunova Natália hárfán 
és Szabó Csaba szaxofonon. A program ingyenes! 

 

HOLT-TISZA LAKOSSÁGI FÓRUM 
2015. október 16-án lakossági fórumon kaptunk tájékoztatás a Holt-Tisza 

rehabilitáció jelenlegi állásáról. B. Nagy László miniszteri biztos, országgyűlési 
képviselő, dr. Kozák Péter az Ativízig igazgatója, dr. Igaz Ágnes Szeged Megyei 

Jogú Város Fejlesztési Iroda irodavezetője, Hüvös László és Nógrádi Tibor 

önkormányzati képviselő. A rehabilitáció tervei elkészültek, megvalósításuk 
pályázattól függ, amelyhez fontos lesz a lakosság szándékának kinyilvánítása. 2016 

januárjában lakossági aláírásgyűjtést kezdeményezünk az ügyben. A rehabilitációval 
kapcsolatos hírekről tájékoztatjuk a lakosságot! 

Szüreti mulatság és borkóstoló – október 17-én  
Az Összefogás Háza udvarán szőlő és bor ünnepet tartottunk, amin borkóstoló, 

hangulatos műsor várta a program résztvevőit! A program képes, részletes 
beszámolója a https://www.facebook.com/klebelsberg oldalon olvasható. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
 

mailto:hirharang1999@gmail.com
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JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 

2015. november 28-án a Hársfa sörözőben 

 
Kedves Lakótársaink! A Klebelsberg Telepért Alapítvány, a Klebelsberg-telepi Polgári Kör 
Egyesület összefogásával immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a nagy sikert 
aratott jótékonysági disznótoros vacsora est! Két disznót vágunk, és ebből készül a reggeli 
és a vacsora. A megmaradt húsokból, töltelékáruból, szalonnából ajándékcsomagot 
készítünk a telepen élő magányos, kis nyugdíjas egyedül  élők, valamint nagycsaládosok 
részére, melyeket térítésmentesen 2015. december első hetében adunk át részükre! 
A rendezvény kezdete: 2015. november 28-án 6.30 órától a Hársfa sörözőben. 
Megtekinthető 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 400-Ft, a helyszínen fizetendő!  17 
órától élő zenés (zenész: Nikics Krisztián) program veszi kezdetét. 
Ülő párna, pléd hozatala javasolt! Kb. 18.30 órától vacsora. 
Vacsora menü: orjaleves, disznótoros paprikás, kemencés töltött káposzta, kemencés sült 
hurka és kolbász, házias rétesek. A vacsora ára a nehézségek ellenére továbbra is 
1300Ft/fő!!! 10 év alatti gyermekeknek  ingyenes a belépő! 
Úgy gondoljuk, hogy ezek az árak megfizethetőek mindenki számára. 
A tavaly hatalmas sikert aratott adomány akciónk az idén is folytatódik! Azt szeretnénk 
kérni, hogy a vacsorára mindenki hozzon tartós élelmiszert (liszt, cukor, só, étolaj, 
konzervek) kb. 300-400 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 1300 Ft (+ tartós élelmiszer adomány)! 
Nem tudunk és nem is akarunk különbséget tenni vacsorázó és nem vacsorázó között. 
Vacsora elvitelére NINCS lehetőség semmilyen formában, tehát úgy sem, hogy valaki azt 
mondja „nem bírtam megenni majd otthon megeszem”! Kérjük Önöket, értsék meg, mi 
nagyon sokat dolgozunk azért, hogy mindenki jól érezze magát, ezért tiszteljenek meg 
annyival, hogy eljönnek a rendezvényünkre, és velünk együtt szórakoznak, beszélgetnek! 
Mivel a Hársfa sörözőt Horváth Gyuri bocsájtja rendelkezésünkre, kérjük Önöket, italt ne 
hozzanak a rendezvényre! Bízunk benne, hogy megértik kérésünket, minél többen eljönnek 
és részvételükkel emelik a rendezvény színvonalát. 
Vacsora jegyek megvásárolhatók 2015 11. 27-ig: B&B Vegyesbolt (Zentai u. 22.); Hársfa 
Söröző (Óbébai u. 14.), Varga Oszkár Szigony u. 32.; Kismárton Zsolt Összefogás háza. 
Mivel a létszám korlátozott (200 fő) kérem Önöket, a jegyeket időben vásárolják meg! 
Helyszíni vásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha kimarad jegy! Szeretettel várjuk 
önöket és bízunk benne, hogy ugyanolyan pozitív visszajelzést kap a rendezvény, mint az 
előző két vacsora est! Töltsük el együtt ezt a csodás napot! Jó szórakozást kívánunk 
kedves vendégeinknek!  

Köszönettel, a fő szervező: Varga Oszkár,  Klebelsberg Telepért Alapítvány 
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Szeretettel várunk minden kedves Telepi lakost 
a  KLEBELSBERG-TELEPI ADVENTI PROGRAMSOROZATRA  

az Összefogás Házába, készül djünk együtt az ünnepre! 

 
november 27. (péntek): 
16:00-tól Koszorúkészítés (koszorúalap, gyertya és gyertyatartó a helyszínen vásárolhatóak) 
 18:00-tól Klebelsberg-telep koszorújának elhelyezése a Haranglábnál, valamint az 1. 
gyertya meggyújtása   

december Ő. (péntek): 
16:00-17:00 Mikulásváró ünnepség a Haranglábnál  

december 5. (szombat): 

10:00-tól Mesedélelőtt gyerekeknek– Hozz egy mesét, vigyél egy mesét! (Várjuk 
meseolvasók jelentkezését a hirharang1999@gmail.com e-mail címen, illetve személyesen 
az Összefogás Házában.) 

14:00-tól Mikulás-műhely: Mikulás- és hóemberkészítés különböző technikákkal, valamint 
karácsonyi ajándékok készítése (Kérjük feleslegessé vált piros és/vagy fehér zokni(ka)t 
mindenki hozzon magával!) 
16:00-tól 2. gyertya meggyújtása a Haranglábnál elhelyezett koszorún 

16:30-tól Azték Színház gyerekelőadása 

december 11. (péntek): 
16:00-tól 3. gyertya meggyújtása a Haranglábnál elhelyezett koszorún 

december 19. (szombat): 

10:00-tól Karácsonyi öko-kuckó: asztaldísz és ajándék készítés természetes és 
újrahasznosított alapanyagokból 
16:00-tól Hagyományos Klebelsberg-telepi karácsonyi ünnepség a Haranglábnál, 4. gyertya 
meggyújtása a Haranglábnál elhelyezett koszorún 

18:00-tól Azték Színház karácsonyi előadása 

 

Ifjúsági Klub Klebelsberg-telepen!   
Nem tudod beosztani az idődet? Gyakran érzed magad feszültnek? Segítenél magadon? 

Akkor téged is várunk STRERSSZKEZELŐ foglalkozásra a Klebelsberg-telepi Ifjúsági 
Klub keretében az Összefogás Házába 

2015. november 13-án, pénteken, 16.30-tól 
Témakörök: időgazdálkodás, konfliktuskezelés, stresszoldási módszerek…, mindez 
interaktív módon, játékos formában. A foglalkozáson való részvételhez kérünk jelentkezz 
előre a hirharang1999@gmail.com e-mail címen keresztül, illetve keresd az ifi klub 
mentorokat az Összefogás Házban minden hétköznap 11-17 óráig, vagy jelentkezz 

telefonon: 30/3298173. A foglalkozást tartja: SZÉLL LILIÁNA orvostanhallgató, 
egészségnevelő 

FELHÍVÁS! Az Azték Színház színjátszó csoportot indít az alábbi korosztályokban: 
8-12 éves; 12-16 éves Tel.: 0630/813-73-20 Beiratkozás 2015.11.23. (hétfő) 18:00 
órakor az Összefogás Házában (Zentai u. 31.) A foglalkozás 10 fő felett indul. 
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