
 
 

                                                                                
 

Képzőművészeti szakkör hétfő: 14.00 – 17.00  

Karate edzés hétfő: 18:00-20.00 

Képzőművészeti szakkör kedd: 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba –Mama Klub szerda: 9.30-11.30 

Nyugdíjas számítógépes tanfolyam 1. csoport szerda 15:30-16:30 

Nyugdíjas számítógépes tanfolyam 2. csoport szerda 16:30- 17:30 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Nyugdíjas számítógépes tanfolyam 3. csoport csütörtök 15:30-16:30 

Asszony torna csütörtök: 18.15-19.15 

Ifjúsági klub (megbeszélt időpontokban) péntek 16.00 órától 
Olasz nyelvtanfolyam (középhaladó) péntek 16:30-18:00 

Karate edzés péntek 18:00-20.00 

Az Összefogás Háza termei és december 15-től AZ ÚJ PADLÓVAL FELÚJÍTOTT FAHÁZ 

kibérelhető családi rendezvényekre, 80 főig. Érdeklődés: az Összefogás Házában, nyitva 

tartási időben, telefonon: +3670/389-2286 

December 12-13-án segítőket várunk az új padlóval felújított faház takarítására! 
Jelentkezni a ház irodájában. 

BABA – MAMA KLUB 
Szeretettel várjuk a kedves Anyukákat és Babákat a, szerdánként 9.30-kor 

kezdődő novemberi és decemberi klubalkalmainkra!  

Program: játék, gyermekgondozási tanácsok, kézműves foglalkozások. 
 

TÖRTÉNELEM KORREPETÁLÁST  vállal végzős történelem tanárszakos egyetemi 
hallgató. Elérhetőség: mgerencser91@gmail.com 

 

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! 
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Hírek 

   A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület vezetőségi ülése: minden hónap első hétfője, 11.00 órai 
kezdettel. Információk: www.klebelsberg-egyesulet.hu honlapon. 

  

 Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő minden második hónap első keddjén 17:00 órai 
kezdettel tart fogadóórát az Összefogás Házában. 

 

Az októberi gyűjtésen 2.800 kg papír és 120 l olaj gyűlt össze, köszönet a lakosságnak!  
Tavasszal folytatjuk! 

 

INGYENES HASZNÁLT RUHA BÖRZE AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN November 21-23-án, 
hétfőtől szerdáig 10.00-től 18.00 óráig. Gyermek és felnőtt ruhák, cipők behozhatók, 

elvihetők. A megmaradt ruhákat jótékonysági szervezetnek adjuk át. 
 

 Szeretettel várunk minden kedves telepi lakost a november 25-én 
16.00 órakor az adventi koszorúkészítéssel kezdődő 

KLEBELSBERG-TELEPI ADVENTI PROGRAMSOROZATRA az 

Összefogás Házába. Készülődjünk együtt az ünnepekre!  
 December 5-én, hétfőn 16:00-17:00 óra között: találkozás a 

MIKULÁSSAL a haranglábnál! 
 

JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 

2016. november 26-án, szombaton a Hársfa sörözőben 
 Kedves Lakótársaink! A Klebelsberg Telepért Alapítvány, a Klebelsberg-telepi Polgári Kör 

Egyesület összefogásával és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata illetve Nógrádi Tibor 
önkormányzati képviselő támogatásával immár negyedik 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 2016. december első hetében adunk át részükre! 
 A rendezvény kezdete: 2016. november 26-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!  17.00 

órától élő zenés (zenészek: Polgár József és Kakuszi Béla) program veszi kezdetét. Ülő párna, 
pléd hozatala javasolt! Kb. 18.30 órától vacsora. 

KARATE  EDZÉS 

-Önvédelem minden korosztály számára, 
-Okinawai fegyveres edzés (KOBUDO), 

-Tradíció 
Edzések helye: 6729 Szeged-Klebersberg telep (Hattyas),  

Zentai u. 31. (Összefogás Háza) 
Edzések időpontja: hétfő és péntek 18:00-20:00 

Edző: Renshi 4.dan Pigniczki Balázs 
Elérhetőségek: bpigniczki@gmail.com, 70/4145229 
Facebook: Karatedo Doshinkan Szeged (csoport) 

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

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
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Vacsora menü: orjaleves, disznótoros paprikás, kemencés töltött káposzta, kemencés sült 
hurka és kolbász, házias rétesek. A vacsora ára a nehézségek ellenére is  CSAK!!! 1400 

Ft/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. 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 1400 Ft (+ tartós élelmiszer adomány)! Nem tudunk és nem is akarunk 
különbséget tenni vacsorázó és nem vacsorázó között. Vacsora elvitelét továbbra sem 
tudjuk biztosítani, de a sült hurka kolbász elvitelét az önök visszajelzésére illetve kérésére 
engedélyezzük! 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 hozzájárulnak a rendezvény jó 
hangulatához, a jótékonysági akció eredményességéhez! 
Vacsora jegyek megvásárolhatók 2016. november 25-ig az alábbi helyeken: B&B 

Vegyesbolt (Zentai u. 22.); Hársfa Söröző (Óbébai u. 14.), Varga Oszkár Tel: +36-20/959-

8239 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 három vacsora est! Töltsük el együtt ezt 
a csodás napot! Jó szórakozást kívánunk kedves vendégeinknek!  

Köszönettel, a fő szervező: Varga Oszkár,  Klebelsberg Telepért Alapítvány 
 

Gyerektábor az Összefogás Házában, 2016. november 2-4-én 
Az idei őszi szünetben Gyerektábort tartottunk az Összefogás Háza és a Szeged 
Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület együttműködésével. A tábor mind a három napja 

vidáman, sok nevetéssel, játékkal, 
kézműveskedéssel telt. A gyerekeknek 
lehetőségük volt festeni, rajzolni, 
hajtogatni a Faházban, és igazán 
igényes remekművek születtek. A 
kellemes időnek köszönhetően az 
udvaron fociztak, fogócskáztak, 
bújócskáztak a gyerekek. A finom 
házias ételek az utolsó morzsáig 
elfogytak mindennap, köszönjük a sok 
segítséget a két főszakácsnak Bene 

Ilonának és Laucsekné Ilonának. 
Köszönjük a szülők bizalmát és a 

résztvevő gyerekeknek a sok mosolyt amit az arcunkra csaltak. Szeretettel várunk mindenkit 
a Téli Gyerektáborba is!                     

Szervezők: Nacsa Jánosné, Haskó Eszter, Kaszper Blanka 
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 KLEBELSBERG-TELEPI ADVENTI PROGRAMSOROZAT 

 
November 25. (péntek) 16:00 órától Adventi koszorúkészítés (koszorúalap, gyertya és 
gyertyatartó, szalag a helyszínen vásárolhatóak) 
 18:00 órakor Klebelsberg-telep adventi koszorújának elhelyezése a haranglábnál, valamint az 1. 
gyertya meggyújtása  
 

December 5. (hétfő) 16:00-17:00 óra között Találkozás a MIKULÁSSAL a haranglábnál  
17:00 órakor a 2. adventi gyertya meggyújtása a Mikulással  
 

December 10. (szombat) 14.00–16.00 óráig Kézműves foglalkozás 
16:00 órakor a 3. gyertya meggyújtása a Haranglábnál elhelyezett adventi koszorún 
 

December 17. (szombat) 16:00 órai kezdettel Hagyományos Klebelsberg-telepi karácsonyi 
ünnepség teával, forralt borral a Haranglábnál, a 4. gyertya meggyújtása a Haranglábnál adventi 
elhelyezett koszorún 
 

December 22-23 Gyerektábor a téli szünetben 
 

December 23-án 10.00 órai kezdettel: a Genéziusz – Azték Színház gyermekelőadása 
December 23. 18.30-tól a Genéziusz Színház Zenés karácsonyi előadása 

 

December 25. 11.00 órai kezdettel Karácsonyi mise a faházban 

 

„ERDÉLY” festménykiállítás a Kisteleki Művészeti Iskola alkotásaiból 
Megnyitó: december 6-án, kedden 17.00 órai kezdettelaz Összefogás háza kiállítótermében. 

A kiállítást megnyitja Szombathelyi Árpád festőművész, a Művészeti Iskola vezetője 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

    
Egyesületünk képviseletében részt vettünk a környező városrészek 1956-os megemlékezésein: a Kecskés-telepi kiállítás 
megnyitón és könyvbemutatón valamint Gyálaréten a kopjafa avatáson és zászlószentelésen.  
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