
  
 

 

 
Szövőklub hétfő 17.30–19.00 

Karate hétfő 18.00–20.00 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Asszony torna kedd 18.15–19.15 

Bűnmegelőzési Csoport fogadóórája kedd 16.00–18.00 (kéthetente) 
Baba-Mama klub szerda 9.30–11.00 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

Karate péntek 18.00–20.00 

Páduai Szent Antal Imakör minden hónap első keddjén 18.00–19.00 óra között 
A Ház elérhetősége: Szeged-Klebelsberg-telep Zentai u. 31., Tel.: 62/668-082 

 

Kéthetenként, szombat délelőtt az Összefogás Háza udvarán 
helyi termelők árubörzéje tekinthető meg, többek között friss zöldség, 
gyümölcs, tojás, füstölt áru stb. A következő alkalmak: október 20-án, 
szombaton 8.00-11.00 óra között.  

 

Gyere, bulizz velem! A ZUMBA órák fitten tartanak! 
November 12-től zumba órák indulnak Kittivel 

Helyszín: Klebelsberg-telepi Közösségi ház, Szeged, Zentai utca 31. 

Hétfő 18:30–19:30;    Szerda 19:15–20:15 

Első alkalom ingyenes! 800 Ft/alkalom, bérlettel 600 Ft/alkalom 
érdeklődés: mobil: +3630/493-1591, e-mail: hegyikitti94@gmail.com 

 

Könyvtári Hírek 
Könyvtári nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10–12, 13–18 óráig, kedd: 10–12, 13–16 óráig 

      csütörtök: 13–18 óráig 
„Könyv és Olvasója” címmel Schmidt Andrea fotókiállítása október 31-ig tekinthető meg. 
Mindenkit várok szeretettel, találkozzunk a könyvtárban! Ferenczi Zita könyvtáros 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 egyesület honlapja: 

http://klebelsberg-egyesulet.hu/ ; fb oldal: https://www.facebook.com/klebelsberg 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülését minden hónap első keddjén, 

11.00 órai kezdettel tartjuk.  
 

A Holt-Tisza rehabilitációs munkálatokról az ATIVIZIG vezetősége és a képviselők 
hamarosan lakossági fórumot tartanak a faházban, amelynek pontos időpontjáról a plakátokon 
tájékoztatjuk a lakosságot. 
 

ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS: október 15–18-a között a közösségi ház udvarán, használt 
sütőolaj is behozható. 
A hagyományos őszi köztéri takarítást október 20-án, szombaton 15.00 órai kezdettel 
tartjuk, a haranglábnál gyülekezünk, zsákokat és kesztyűket biztosítunk. 
 

GRIMM-BUSZ GYEREKSZÍNHÁZ „Hetet egy csapásra” című előadása október 30-án 

kedden 16.00 órai kezdettel a közösségi házban, a gyerekeknek ingyenes, felnőtteknek 500 Ft 
 

Őszi gyermektábort tartunk a közösségi házban Nacsa Jánosné vezetésével okt. 29–30-án. 
 

Október 5-én, pénteken 15.30-tól KLEBELSBERG MEGEMLÉKEZÉST tartottunk az 

óvodai Klebelsberg-emléktáblánál. Az ünnepségen dr. Marjanucz László történész mondott 

beszédet, felelevenítve gróf Klebelsberg Kuno politikusi érdemeit. A programot Gáspár 
Ferencné szervezte, résztvevők: a Klebelsberg-telepi Óvoda kis óvodásai, valamint Borsos 

Blanka, Kismárton Barnabás, dr. Baricz Zsoltné. A harangláb Nyugdíjas klub 
képviseletében ezúttal is az első telepi óvodások helyezték el a Klebelsberg emléktábla alá a 
koszorút. A koszorúkat Korcsmárosné Magdika ajánlotta fel, amelyeket ezúton is 
köszönünk. 

 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  

mailto:hegyikitti94@gmail.com
mailto:hirharang1999@gmail.com
http://klebelsberg-egyesulet.hu/
https://www.facebook.com/klebelsberg


JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 
 

2018. november 3-án, szombaton az Összefogás házában 
 

Kedves Lakótársaink! A Klebelsberg Telepért Alapítvány és a Klebelsberg-telepi Polgári Kör 
Egyesület összefogásával, valamint Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő támogatásával 
immár HATODIK alkalommal kerül megrendezésre a nagy sikerű 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, 
2018 novemberében adunk át részükre.  
A rendezvény 2018. november 3-án, 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 600-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, savanyúság, kemencében 

sült hurka és kolbász, sütemény. A vacsora ára a nehézségek és az áremelések ellenére is 
CSAK 1600 Ft/fő, a 10 év alatti gyermekeknek ingyenes. Úgy gondoljuk, hogy ezek az árak 
megfizethetők mindenki számára. A korábbi években rendkívül eredményes 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 is 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 1600 Ft (+ tartós élelmiszer adomány). Nem tudunk és nem is 
akarunk különbséget tenni vacsorázó és nem vacsorázó vendégek 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 
reggeli illetve a vacsora ideje alatt büfé biztosítunk kedves vendégeink számára. 
A vacsora jegyek megvásárolhatók 2018. november 2-ig az alábbi helyeken: B&B Vegyesbolt 
(Zentai u. 22.), Varga Oszkár Szigony u. 32. Tel: +36-20/959-8239; 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, barátaikat és bízunk benne, hogy ugyanolyan pozitív visszajelzést 
kap a rendezvény, mint az előző öt vacsora est. Töltsünk el együtt egy csodás napot és 
egyben támogassuk a rászorulókat! Jó szórakozást kíván a Klebelsberg Telepért Alapítvány 

részéről:                                                                                                             
 Varga Oszkár Szervező   

– 2 – 

Hangulatos ünnepségen köszöntöttük a telepi Szépkorúakat 
 

 
 

Az Idősek Napja alkalmából október 5-én, pénteken 16.30-tól kezdődően ünnepséget tartunk 
telepi Szépkorúak részére a faházban. A bográcsos vacsora előtt ünnepi műsor szórakoztatta a 
megjelenteket, Kispéter Julika és Sipos József néptáncbemutatót tartott, majd pedig Nacsa 

Péter és Gábor szavalata következett. Papes Fanni, Terjékné Cili és Gáspárné Zsuzsa 

jóvoltából vidám programmal telt az este. A finom bográcsos vacsorát Kismárton Zsolt főzte, 
Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő ajándékkal kedveskedett a vendégeknek. Köszönjük 
minden szereplőnek és támogatónak, hogy hozzájárult a kellemes, jó hangulathoz! 

 

A harangláb augusztus 20-i díszítést ezúton köszönjük Barna Péternek és Újvári Istvánnak! 

 

Szövőklub indult a közösségi házban 

Saját szövésű tárcák, tarisznyák, szőnyegek készítésére, különböző szövéstechnikák 
megismerésére nyílik lehetőség a telepi közösségi házban. A foglalkozásokat hétfőnként, 
17.30-tól kezdődően tartjuk, érdeklődni Bartáné Papp Andreánál lehet: 

b.pappandrea@gmail.com +36-20/426-5247. Szeretettel várjuk a szövés iránt érdeklődőket! 

 

 
Folytatódnak a szerda délelőtti (9.30 – 11.00) 

klubfoglalkozások a közösségi házban,  

játék, tanácsadás, kézműveskedés. 
Szeretettel várjuk a Babákat és a Mamákat! 
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