
 
 

 
 

Karate hétfő 18.00-20.00 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd 18.15-19.15 

Baba-Mama klub szerda 9.30-10.30 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Asszony torna csütörtök 18.15-19.15 

Karate péntek 18.00-20.00 

Bűnmegelőzési Csoport fogadóórája kedd 16.00-18.00 (kéthetente) 
A Ház elérhetősége: 06 62/ 668-082 

 
Páduai Szent Antal IMAKÖR minden hónap első keddjén 18.00-19.00 óra között 

 

Az idei őszi PAPÍR ÉS FÁRADTOLAJ GYŰJTÉS sikeresen lezajlott, köszönjük 
a lakosság közreműködését. A programot tavasszal ismét meghirdetjük, kérjük, 

addig otthon gyűjtsék a papírt és a fáradt olajat! 
 

Sikeresen beindult az idei Nyugdíjas számítógépes tanfolyam az Iskolai Közösségi 
Szolgálatos diákok közreműködésével, az Összefogás háza szervezésében. 

 

 
 

Az TeSzedd akcióhoz kapcsolódó telepi szemétgyűjtést október 7-én, tartottuk meg, 10 
felnőtt és 15 gyerek részvételével 30 zsák szemetet szedtünk össze. Köszönjük a résztvevők 
munkáját: a szervezők, Viczián Edit és a Polgári Kör Egyesület elnöksége 

 

Az sarkokra kihelyezett, utcai szemeteszsákot ürítő lakosok kérése, hogy a kutyatulajdonosok 
a sétáltatáskor keletkező szemetet vagy gondosan csomagolva tegyék  

a szemétgyűjtőbe, vagy a saját, otthoni kukájukba tegyék! 
.-.------------------------------------------------------------------------------------ 

A Hírharang terjesztői: 
Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u. 

Császár Istvánné: Kamarási u, Fűtőház köz; Kismárton Jánosné: Pancsovai u 

Leinwéber Ernő: Verseci u; Várhelyi Lászlóné: Sziget u., Örvény u 

Fórizsné Bakaity Mariann: Szigony u Titeli u; Lázár István: Harangláb u. 
Nagy Czirók Emőke: Rendező tér Palics köz; Varga Károly: Vaskapu u 

Marosi Ildikó: Mokrini u Kundombi u.; Sipos József: Óbébai u; 
Terjék Csabáné: Mozdony u.; Kószó Istvánné: Kece u Varsa u 

Kovács Lászlóné, Orbán Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Kiskertek, 

Pancsovai utca: Kismárton Jánosné (Kisvasút sor 1. 416-644) 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szerk.cím: hirharang1999@gmail.com ; az Összefogás Ház tel. száma: (62)/668-082 

Az Egyesület fb oldala: https://www.facebook.com/klebelsberg 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülése: általában minden hónap első 
hétfőjén, 11.00 órai kezdettel.  
Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő fogadóórája: nov. 7-én, 17:00 órától az Összefogás 
Házában.  
 

A KLEBELSBERG-TELEPI HARANGLÁB 2008-ban teljes burkolási felújítást kapott a Polgári Kör 
Egyesület szervezésében, idén ősszel a zsindely javítására, állagmegóvó festésére 
kezdeményez gyűjtést az Egyesület. Támogatók jelentkezését várjuk az Összefogás házában, 
a hirharang1999@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon: 668-082. 

 

INGYENES HASZNÁLT RUHABÖRZE AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN október 24-26-án, 
keddtől csütörtökig 9.30-től 17.00 óráig. Gyermek és felnőtt ruhák, cipők 
behozhatók, elvihetők, a megmaradt ruhákat jótékonysági szervezetnek adjuk át. 
 

November 2-3-án ŐSZI SZÜNETI GYEREKTÁBORT tartunk, jelentkezés az Összefogás 
házában, a hirharang1999@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon: 668-082. 

 

A HOLT-TISZA REHABILITÁCIÓRÓL szeptember 29-én, pénteken 
18.00 órai kezdettel lakossági fórumon tájékoztatták a faházban összegyűlt 
érdeklődőket a munkálatok ütemezéséről. Némethy Tímea, az Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) műszaki referense, Megyery Tamás, az ATIVIZIG 

osztályvezető helyettese, Laurinyecz Pál, a VIZITERV Environ Kft. tervezője és 
Müller Zoltán, a Bio Aqua Pro. Kft. ügyvezető igazgatója tartotta a szakmai 

tájékoztatást, valamint fórumon részt vett B. Nagy László képviselő, Nógrádi Tibor 

önkormányzati képviselő. 
Az ATIVIZIG műszaki referense felhívta a figyelmet, ha papíron a tervezés 
lezajlott, csak azután következhetnek a közbeszerzések, majd fővállalkozó 
kiválasztása. Magát a kivitelezést 2018 őszén kezdik el. Kiderült, egyelőre nem 
terveznek tájképi, városképi elemeket a partvonalra, mert az uniós támogatási forrás 
csak vízgazdálkodási infrastruktúrára költhető. A munkálatok során előfordulhat 
egy-egy telek részleges kisajátítása, az illegális feltöltéseket is meg fogják majd 
szüntetni, és az eredeti állapotot kívánják helyreállítani. 
 
Október 21-én szombaton 15.00 órai kezdettel a gyálaréti kopjafánál ’56-os megemlékezés 
lesz, amelyet Fekete Pál előadása követ a Gyálaréti Művelődési Házban. Telepünket az 
egyesületi elnökségi tagok képviselik, a szervezők szeretettel várják az érdeklődőket. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
 

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


JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 

ÖNÖK KÉRTÉK MI TELJESÍTJÜK – ÚJ HELYSZÍN, ÚJ FELÁLLÁS 

2017. november 4-én, szombaton az Összefogás házában! 
 

Kedves Lakótársaink! A Klebelsberg Telepért Alapítvány, a Klebelsberg-telepi 

Polgári Kör Egyesület összefogásával és Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő 
támogatásával immár ÖTÖDIK 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, amelyeket térítésmentesen, 2017 

novemberében adunk át részükre. 

A rendezvény 2017. november 4-én, 7.00 órakor kezdődik az Összefogás Házában. 
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 500-Ft, a helyszínen 
fizetendő!  17 órától zenés program veszi kezdetét, a zenét Gregus & Gregus 

szolgáltatja. Javasoljuk, hogy ülőpárnát, plédet hozzanak magukkal! Kb. 18. órától 
kezdődik a vacsora. 

Vacsora menü: orjaleves, disznótoros paprikás főtt burgonyával, kemencés sült 
hurka és kolbász, lekváros batyu. A vacsora ára a nehézségek ellenére is  CSAK 

1300 Ft/fő, a 10 év alatti gyermekeknek  ingyenes! 

Úgy gondoljuk, hogy ezek az árak megfizethetőek mindenki számára. 
A korábbi években hatalmas sikert aratott adomány akció az idén is folytatódik! 
Azt szeretnénk kérni, hogy a vacsorára mindenki hozzon tartós élelmiszert (liszt, 
cukor, só, étolaj, rizs, tésztafélék, konzervek stb.) 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 1300 Ft (+ tartós élelmiszer adomány). 
Nem tudunk és nem is akarunk különbséget tenni vacsorázó és nem vacsorázó 
között. A vacsora elvitelét továbbra sem tudjuk biztosítani, de a sült hurka és 
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!  Bízunk benne, hogy megértik kérésünket, minél 
többen eljönnek és részvételükkel emelik a rendezvény színvonalát. 
A vacsora jegyek megvásárolhatók 2017. november. 3-ig az alábbi helyeken: B&B 
Vegyesbolt (Zentai u. 22.), Varga Oszkár Tel: +36 20 9598239 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  
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lehetséges, ha kimarad jegy. Szeretettel várjuk Önöket, barátaikat és bízunk benne, 
hogy ugyanolyan pozitív visszajelzést kap a rendezvény, mint az előző négy vacsora 
est. Töltsük el együtt egy csodás napot, jó szórakozást kívánunk kedves 
vendégeinknek! 

Köszönettel, a fő szervező: Varga Oszkár,  Klebelsberg Telepért Alapítvány 
Ui: Ezúton szeretnénk megköszönni a Hársfa söröző tulajdonosának, Horváth 
Gyurinak, testvérének Horváth Gábornak és kedves szüleiknek, hogy húsz éven át 
segítették a rendezvényeinket a hely ingyenes biztosításával és támogatásával, 
szintén köszönet illeti Szabó Barbarát, aki hatalmas segítséget nyújtott a rendezvény 
utáni takarításban. Reméljük, a közeljövőben tudunk egyeztetni a további 
lehetőségekről! 

 

Szüreti mulatság és borkóstoló 
Szeptember 30-án, szombaton 15.00 órától az Összefogás házában vidám családi 
programot tartottunk, must és 
borkóstolással, gyermek és családi 
vetélkedőkkel, gyümölcs-faragással, 
néptánccal, ostorfonó és ostor-

pattogtató bemutatóval és juhász-

pörkölt főzéssel. A Harangláb 
Nyugdíjas Klub tagjai bordal 

énekléssel járultak hozzá az igazi 
szüreti hangulathoz. A programhoz 

kapcsolódóan kiállítás nyílt Szőlő és 
őszi betakarítás, pásztorélet 
címmel a közösségi ház kiállító 
termében. 

 

Október 6-án, pénteken 15.30-tól KLEBELSBERG-ÜNNEPSÉGET tartottunk, az óvodai 

Klebelsberg-emléktáblát megkoszorúztuk, majd az Összefogás Háza Klebelsberg 
emlékszobájában, megemlékeztünk gróf Klebelsberg Kunóról, valamint az Aradi vértanúkról 
is. Dr. Tóth István muzeológus történész mondott beszédet, Márfai József érem 
gyűjteményének a programhoz kapcsolódó anyagából láthattunk kiállítást. 
A programot dr. Baricz Zsoltné Magdi és Gáspár Ferencné Zsuzsa állította össze,  
Borsos Blanka, Kismárton Barnabás és Hajdú Levente közreműködött. 

 
Az Idősek napi programot október 6-án este tartottuk a faházban, Nacsa Péter 
és Gábor szavalt, Herceg Áron és társai néptáncbemutatót tartottak, a finom 
bográcsos vacsorát Kismárton Zsolt főzte, Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő 
krémessel kedveskedett a vendégeknek. Köszönjük minden szereplőnek és 

támogatónak, hogy hozzájárult a kellemes, jó hangulathoz! 
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