
 
 

                                                                                
 

Geri jóga  hétfő: .3 -18.30. 

Fra ia kezdő  yelvta folya  hétfő .3 -17.30 

Ovis Néptá  hétfő: .3 -16.15. 

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 
)ará dokPo t szerda 18.00 – 19.30 

A gol kezdő yelvta folya  sütörtök .3 -18.00 

Angol nyelvtanfolyam sütörtök . -19.30 

Asszony torna sütörtök: . -19.00. 

Ifjúsági klu  kéthete te  pé tek .  órától 
Olasz nyelvtanfolyam pé tek .3  – 18.00 

Aerobic pé tek .  – 18.00 

 

Szent Mónika IMAKÖR minden hónap első keddjén 18.00-19.00 óra között. 
 

„Mindennapi kenyerünk” címmel tart dr. Kalmár Gergely növény-genetikus és nemesítő 
előadást 2015. december 30-án, szerdán 17.00 órai kezdettel a Klebelsberg telepei Összefogás 
Házban. Szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a Hattyasi MAG Közösség. Az előadás 
díjtalan! 
 
Kedves Telepi Lakosok! Köszönjük, hogy az Összefogás Háza 2015. évi programjain részt 

vettek, jelenlétükkel, részvételükkel támogatták a ház működését! Szeretettel várjuk a telepi 
kicsiket és nagyokat 2016-ban is, a ház munkatársainak jelezhetik, milyen programokat 
szeretnének! Az Összefogás Háza kis szervező csapata bővült: Haskó Eszter az NMI 

kulturális közfoglalkoztatási programjának keretében bekapcsolódott a művelődésszervező 
munkába! 

Az Összefogás Háza ter ei és a faház ki érelhető saládi re dezvé yekre, 8  főig.  
Sörpadok ér eadása .  Ft/gar itúra 

Érdeklődés: az Összefogás Házá a , yitva tartási idő e , telefo o : +3 /3 -2286 

 

 
Feny favásár: a kiskereteknél, a diófánál: Bozóki Jánosnál. 
 

KARÁCSONYI HALÁSZLÉ F ZÉS december 24-én, 11.00 órától a Hársfa sörözőben. 
.                                                                                       . 

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. december 15.                                                                                                            XVI. évf. 12. szám 

Hírek 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új esztendőt kívánunk  
minden kedves lakótársunknak! 

  
 

Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület következ  elnökségi ülése: 2016. január 11. 

hétfő 17.00 órától az Összefogás Házában. Pénztári órák az egyesületi gazdasági felelős 
vezetésével az Összefogás Házában: januártól, szerda délutánonként 14-17 óra 
között. 

Rendezvényeinket Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja 
 

A harangláb karácsonyi díszítését köszönjük Barna Péternek, Guti Ferencnek, Kispéter 
Tibornak, Újvári Istvánnak! 

 

KARÁCSONYI MISE: december 25-én 11.00 órai kezdettel, a faházban. 
 

201ő. január elejét l indul a HOLT-TISZA REHABILITÁCIÓ érdekében az 
aláírásgyűjtés. Fontos, hogy minél több telepi lakos bekapcsolódjon az aláíróívek 

kitöltésében! 
 

A KLEBELSBERG-TELEPI ADVENTI PROGRAMSOROZAT 

folytatódik az Összefogás Házában!  

 
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 
18:00-tól Azték Színház karácsonyi előadása 
 

December 22. 10.00 óra Buksi karácsonya a Mini Színház előadása, gyerekeknek ingyenes 
felnőtteknek 500 Ft/fő. 

Klebelsberg-telepi Karácsony: 2015. december 19-én, 
szombaton 16.00 órától műsorral, teával, forralt borral, 
süteménnyel várjuk a telepi lakosokat a Rendező téren! 

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

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
 

mailto:hirharang1999@gmail.com
https://www.facebook.com/klebelsberg


JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 

 

2015. november 28-án immár harmadik alkalommal rendeztük meg a jótékonysági 
disznótorost amely ismét nagy sikerrel zárult! Remek időjárás, kiváló hangulat hatalmas 
összefogás jellemezte a  kétnapos rendezvényt.  Szombat reggel fél hétkor Varga András 

vezetésével Tarján Bandi, Meszes Imre, Molnár József segítségével levágásra került a 245kg-

os disznó! A reggelin kb. 80 fő vendég  vett részt (plusz 20-30 fő szervező) és ez a szám a 

vacsorára 290-re emelkedett!!! A reggeliről gondoskodtak: Ifj. Vőneki Dezső,  Vőneki József 
és Vőnekiné Valika, Takács Peti (Taki) Szárics Józsi, Borsos Máté, Kadnár Emil. A vacsora 

elkészítésében a fentieken kívül Varga Oszkár és felesége, Editke, Molnár Józsi, Száricsné 
Joli mama, Novákné Erzsike,  Paraginé Katika, Somogyiné Erzsike, Nagyné Erika, vett részt. 
Az élő zenét Nicsics Krisztián szolgáltatta a résztvevők nagy tetszésére. Számunkra is 
meglepő volt az a rengeteg tartós ajándék, amit önöktől kedves vendégektől kaptunk, például 
lisztből 134 kg-ot, kristálycukorból 83kg-ot. Ezek mellett étolaj, teák,  konzervek, tészták, só, 
és persze a tavalyiakhoz képest több hús, hurka, kolbász, tepertő, zsír, oldalas került a 
csomagokba, összesen 50 db került átadásra! Köszönetünket szeretnénk kifejezni először is 

önöknek a részvételért és az ajándékokért!  

   
                        Az adományok csomagolása                                  Varga Oszkár főszervező 
Külön szeretnénk megköszönni az áldozatos munkát és támogatást a fentieken kívül: Nógrádi 
Tibornak, a Klebelsberg Telepért Alapítványnak, Klebelsberg Telepi Polgári Körnek, Tóthné 
Jolikának, Szegedi Bélának, Novák Csabának, Kismárton Zsoltnak, Nacsáné Marikának, 
Gáspárné Hegyi Zsuzsának, Gerencsérné Újvári Editnek, Gerencsér Gábornak, Molnár 
Józsefnek, Kormányos Karcsinak, Novák Ferencnek, Terjékné Cilikének, valamint Horváth 
Gyurinak, aki biztosította a rendezvényhez a helységeket. Bízom abban, hogy a jövő évben is 
sikerül megszervezni immár a negyedik disznótorost! Kérem önöket, segítsenek  abban, hogy 

ha a környezetükben van  olyan nagy családos, egyedül lakó, szerény körülmények között élő 
ismerős, jelezzék számunkra, hisz ezzel is tudják segíteni a munkánkat! A neveket leadhatják 
a közösségi házban  Kismárton Zsoltnál! Köszönettel:   

Varga Oszkár a Klebelsberg Telepért Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 

 

A TÉLI SZÜNETBEN december 21-22-én egész napos rajzos kreatív foglalkozások 
lesznek 6-1Ő éves korig. A részvételt az Összefogás Házában, Nacsa Jánosnénak a 20/351-

1720 telefonon, vagy a nacsafoto@t-online.hu e-mailen kérjük jelezni! 
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Adve ti progra ok az Összefogás Házá a  
2015. november 27-től kezdődőe  adve ti koszorúkészítés, ajd de e er 5-é  és -á  Mikulás 

progra ok, kéz űves foglalkozás, szí házi előadás, a hara glá ál a telepi adve ti koszorú gyertyájá ak 
eggyújtása tette eghitté a közös progra okat! Ld.: https://www.facebook.com/klebelsberg 

   
 

Szalontától Csucsáig 
Október 10-én, hajnali indulással, Klebelsberg telepről Erdély felé vette útját egy kis csapat. 
iIdőkeretünk szűkre szabott volt, az egynapos kirándulás csak egy kis kóstoló lehetett abból a 
gazdag örökségből, amit számon tartunk a határainkon túl. Nagyszalonta, Nagyvárad, 
Királyhágó, Csucsa és a híres feketetói vásár kincsei és sokszínű forgataga vonzott 
sokunkat… Nagyszalontán - a mára ismét régi fényét idéző „Csonka torony”ban - megnéztük 
Arany János emlékkiállítását és nagy költőnket verssel és énekkel idéztük fel. Majd északnak 
fordult utunk, Bihar vármegye fővárosa, Várad felé. A Szent László ereklyéjét őrző bazilika 

barokk titokzatossága és pompás középkori kincsei – szakszerű helyi vezetéssel párosulva – 

lenyűgöztek bennünket. A nagy ütemben fejlődő és gyarapodó Várad belvárosát folyamatosan 
átépítik, felújítják, ezért, kerülgetve az építési területeket jutottunk el egy-egy legendás régi 
épülethez, kávézóhoz. Majd a Királyhágó felé vettük az irányt. Milyen nagyszerű élmény egy 
alföldi embernek, ha a hegyek közelségébe kerülhet! Néhány kilométerre innen, a meredek 

hegy oldalán Ady és Csinszka hajdani búvóhelyét kerestük. A valahai Boncza kastély nyári 
lakában egy aprócska 
múzeum őrzi emléküket, ahol 
az 1914-ben írt A Kalota 

partján c. Ady-vers soraival 

idéztük meg őket. S végezetül 
elmerülhettünk a mára már 
nemzetközi méreteket öltő 
feketetói vásár forgatagában. 
Az úton a csoportot az 
Erdélyt kiválóan ismerő, 
erdélyi gyökerű Baricz Zsolt 

vezetette. A csoport 

összekovácsolásáért 
Gáspárné Zsuzsát illeti 

köszönet!                               
Bariczné Magdi 
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