
 
 

 
 

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 faház felújítását két éve kezdte el az Egyesület, elsőként a fűtés, a konvektorok 

cseréje, majd egy évvel ezelőtt világítás és padló függöny cseréje történt meg, most 

folytatódnak a munkálatok, decemberben az ajtók cseréjére kerül sor. 
Célunk, hogy mind a telepi közösségi rendezvények, mind pedig a ház bérlésekor a 

családi rendezvények számára minél komfortosabb környezetet teremtsünk. 
 

.-.------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
Szerkesztőségi e-mail 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! 

 
2017. december 11.                                                                                                         XVIII. évf. 12. szám  

HÍREK 

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

 

December 25. 11.00 órai kezdettel Karácsonyi mise a faházban. 
 

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 és 
Kismárton Zsolt Tel: +36 70 389 2286, valamint az 

Összefogás háza irodájában: Tel: 62/668-082.  
Elvitel: 14-17 óráig, kérjük az elvitelhez szükséges zárható edényt hozzanak magukkal 

A halászlét Paragi István, többszörös főzőverseny nyertes készíti! 
 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülése: általában minden hónap első 
hétfőjén, 11.00 órai kezdettel. 
 

 

ÚJÉVI AJÁNDÉKKONCERT 

az Összefogás Házában 

2018. január 4-én, csütörtökön 18.00 órától 

a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló 
Zeneművészeti Szakgimnázium diákjainak előadásában. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

December 16. (szombat) 16:00 órai kezdettel 
hagyományos Klebelsberg-telepi karácsonyi ünnepség 
teával, forralt borral a haranglábnál, majd a 4. gyertya 

meggyújtása a telep adventi koszorúján. 

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
tel:%2B36%2020%20959%208239
tel:%2B36%2070%20389%202286


ADVENTI KONCERT A FAHÁZBAN 
2017. november 24-én, pénteken 17.00 órai kezdettel Adventi hangoló címmel 
ajándékkoncertet adott a Szeged Classic Trio, melynek tagjai: Varga Laura 

fuvolaművész, Vizsolyi Lívia fagottművész és Klebniczki György zongoraművész 

előadása.  

 
A gyönyörű muzsika és a jó hangulatú ismertető szöveg ezúttal is nagy sikert 
aratott. Tavasszal ismét meghívjuk a szegedi művészeket, amelyről plakáton és a 
Hírharangban is hírt fogunk adni. 
 

Adventi koszorúkészítés 
 

December 1-én adventi koszorúkészítést tartottunk a faházban. Szebbnél szebb 
asztali adventi koszorúk és fali díszek készültek, minden korosztály részt vett a 
hangulatos munkálkodásban.  

  

Az Egyesület egységcsomaggal kedveskedett a résztvevőknek, valamint 
Korcsmárosné Magdinak köszönhetően a szakmai segítség mellett koszorúalap, 
gyertya és gyertyatartó, szalag és sokféle dísz a helyszínen is megvásárolható volt. 
18:00 órakor Klebelsberg-telep adventi koszorúját elhelyeztük a haranglábnál. 
Sajnos a gyertyákat valaki eltulajdonította! A telepi karácsonyi ünnepségre pótolni 
fogjuk. 

 

Mikulás járt Klebelsberg-telepen! 
December 6-án, szerdán 16:00-17:00 óra között, a telepi adventi koszorú 
gyertyájának meggyújtása után az arra járók találkozhattak a MIKULÁSSAL 

a haranglábnál!  
A gyerekek nagy örömére a Mikulás finomsággal kínálta meg őket, a gyerekek 

közül többen énekekkel, verssel köszöntötték a Mikulást. 
Köszönet a szervezőknek és a segítőknek, hogy idén is örömet szereztek a telepi 
gyerekeknek! Visszavárjuk a Mikulást jövőre is! 

 

Mikulás a Krampusszal és a gyerekkel a harangláb mellett 
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