
 
 

 
 

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 
 

A Közösségi Ház sportterem és eszközkészlete tovább bővült. A faház kibérelhető 
családi rendezvényekre, érdeklődni a ház irodájában lehet. 

 

A Klebelsberg Telepért Alapítvány támogatásával december 23-án 

KARÁCSONYI FILÉZETT HALÁSZLÉ FŐZÉS  
a közösségi házban! 

Csak elvitelre, támogatói jegy ellenében 800-ft/adag  

(hét deciliter levet és 20-25 dkg filét tartalmaz) 
Előrendelés: Varga Oszkár Tel: +36 20 959 8239 

Kismárton Zsolt Tel: +36 70 389 2286 

valamint az Összefogás háza irodájában: Tel: 62/668-082 
Elvitel: 14-18 óráig, kérjük az elvitelhez szükséges zárható edényt hozzanak magukkal 

 

 

.-.------------------------------------------------------------------------------------ 
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.   
 

A KLEBELSBERG-TELEPI HARANGLÁB szerkezetét november elején az egyesület 
felújíttatta, és a faszerkezet és a zsindely teljes  állagmegóvási és karbantartási festésére is 
sor került. A munkálatok 400.000 Ft-os díjához várjuk a lakossági támogatást! 
 

Gyerekek, december 6-án, szerdán 16:00-17:00 óra között: 
adventi koszorú gyertyájának meggyújtása és találkozás a 
MIKULÁSSAL a haranglábnál!  
 

December 21-22-én Karácsonyi szüneti gyerektábort tartunk, 
jelentkezés az Összefogás házában, a hirharang1999@gmail.com 
e-mail címen, vagy telefonon: 668-082. 
 

 

        

Adventi hangoló 
2017. november 24-én, pénteken 17.00 órai 

kezdettel ajándékkoncert a faházban 

a SzegedClassic Trio koncertje 
Varga Laura fuvolaművész, Vizsolyi Lívia fagottművész,  

Klebniczki György zongoraművész előadása 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

 
 

Sikeres volt az októberi, óvodával közösen szervezett papír, valamint az 

olajgyűjtési akció, köszönjük a lakosság közreműködését. Tavasszal ismét 
rendezünk gyűjtést, addig kérjük, otthon gyűjtsék a papírt és az olajat! 
 

A használtruha börzére behozott, megmaradt ruhákat az Ágota Alapítványnak 
adtuk át, amely rászorulóknak osztja szét. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
 

tel:%2B36%2020%20959%208239
tel:%2B36%2070%20389%202286
mailto:hirharang1999@gmail.com
https://www.facebook.com/klebelsberg
mailto:hirharang1999@gmail.com


JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 

Minden várakozást felülmúlt az új helyen és új időpontban megtartott ötödik 
jótékonysági disznótoros rendezvényünk. Eddig még soha nem volt ennyi 

résztvevőnk, összességében mintegy 420 fő fogyasztotta el a finomabbnál finomabb 
ételeket! Varga András és segítői Meszes Imre, Csukás Sanyi, Bózso Pista, Borsos 
Máté Novák Csaba, Varga Oszkár már csütörtökön elkezdte a munkát. A két, 
egyenként 245 kg-os disznó felpucolva került be az Összefogás Háza 
hűtőkamrájába. Pénteken a csapat kiegészült Takács Péterrel (Taki) Paragi 
Istvánnal, Kismárton Zsolttal, Novák Csabával, Temesvári Gáborral és Szabó 
Tomival. Szinte minden elő lett készítve a szombati rendezvényre. Paszternák Zoli a 

büfé üzemeltetése mellett a sütemény és kolbász sütését is elvállalta a 
kemencéjében. Köszönet érte! Természetesen minden jó disznóvágás mögött ott 
állnak a NŐK, tehát nálunk is segítettek: Paraginé Katika, Fazekasné Terike, 
Nacsáné Marika, Terjékné Cili, Somogyiné Erzsike, Gáspárné Zsuzsi, zöldségek 
előkészítésében, terítésben, reggeli osztásban, takarításban jeleskedtek. Szombat 
kora reggel a segítők disznókörömbe töltött pálinkával koccintottak a kilátogató 
vendégekkel! Kis csapatunk Kormányos Karcsival, Vőneki Józseffel, Vőnekiné 
Valikával, Vőneki Dezsővel, Vőnekiné Ágikával és Gáspár Ferivel kibővülve 
készítette a reggelit és a vacsorát. A reggelinél már látszott a jó helyszínválasztás, 
hiszen több mint 200 fő ült le az asztalokhoz. A kiadós reggeli után csak annyit 
lehetett hallani a vendégektől: „Bőséges és fantasztikusan finom volt!” A reggeli 
mellé kapott „4 cent étvágygerjesztő” igazi meglepetés volt számukra. Déltől Guba 

Pali kemencéjében Taki és Pali elkezdte süni a tököt, kolbászt és hurkát.  

   
 
Köszönet Palinak a felajánlásért! Elkezdődött a leves, (Vőneki család) és a pörkölt 
(Taki) főzése is. Délután hat órára, mire a vendégek megérkeztek minden készen 
volt. Orja leves, vegyes sertés pörkölt, sült hurka, kolbász, savanyúság, sült tök és 
lekváros táska képezte a menüt. Hat órakor vendégeinket Újvári Edit köszöntötte és 
megköszönte a segítők munkáját. A reggeli és a vacsora adminisztrációjában és az 
adomány élelmiszerek átvevésében Kaszper Blanka volt segítségünkre, köszönjük!  
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Vendégeink körében a vacsora szintén nagy-nagy sikert aratott, sokan búcsúztak a 
következő szavakkal: „Fantasztikus volt minden, köszönjük! Jövőre veletek ugyan 
itt!” Gregus Zoliék zenéjére hajnal három óráig mulattak a résztvevők. Vasárnap 
csatlakozott Somogyiné Gizike is a takarító csapathoz. Az adományok 
szétválogatása, a húsok, a zsír, a tepertő csomagolása és ajándékcsomagba rendezése 
is nagy munka volt. És a legfontosabb: az adományok! Ismét rengeteg tartós 
élelmiszert kaptunk kedves vendégeinktől. 52 csomagot osztottunk szét 
ajándékként az itt élő nagycsaládos, egyedül élő, kis nyugdíjasok számára. 
Köszönjük Hamar Gabriella, Tóthné Jolika, Szegedi Béla, Koszó Tibor és a Cukrász 
diszkont Szeged támogatását! Köszönet a Klebelsberg Telepért Alapítványnak, 
Klebelsberg Telepi Polgári Kör Egyesületnek, Nógrádi Tibor önkormányzati 
képviselőnek és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatását! 
Találkozunk 2018 novemberében! 

 Köszönettel: Varga Oszkár  

Klebelsberg Telepért Alapítvány kuratóriumának elnöke 

 

KLEBELSBERG-TELEPI ADVENTI PROGRAMSOROZAT 

 

November 24. (péntek) 17.00 óra „Adventi hangoló” – a Szeged Classic Trió 

koncertje a faházban. A belépésingyenes 

December 1. (péntek) 15:00-18.00 óra Adventi koszorúkészítés (koszorúalap, 
gyertya és gyertyatartó, szalag a helyszínen vásárolhatók) 18:00 órakor 

Klebelsberg-telep adventi koszorújának elhelyezése a haranglábnál, valamint 
az 1-2. gyertya meggyújtása.  

December 6. (szerda) 16:00-17:00 óra között a 3. adventi gyertya meggyújtása 
és találkozás a MIKULÁSSAL a haranglábnál  

December 16. (szombat) 16:00 órai kezdettel Hagyományos Klebelsberg-

telepi karácsonyi ünnepség teával, forralt borral a Haranglábnál, majd a 4. 
gyertya meggyújtása a Haranglábnál az adventi koszorún. 

December 21-22. Gyerektábor a téli szünetben az Összefogás Házában. 

December 21-én, (csütörtök) 10.00 órai kezdettel: Az ördög három 
aranyhajszája a Szegedi Miniszínház, zenés mesejáték (gyermekeknek 
ingyenes, felnőtteknek 500 Ft) 

December 25. 11.00 órai kezdettel Karácsonyi mise a faházban. 

 

Szeretettel várjuk programjainkra az érdeklődőket! 
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