
  
 

 

 
Szövőkör hétfő 17.30–19.00 

Karate hétfő 16.05–18.20 

Zumba hétfő 18.30-19.30 

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 9.30–12.00 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 19.15-20.15 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

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 
 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK 
címmel fotókiállítás nyílik Molnár Gyula biológus, természetfotós képeiből.  

Megnyitó: 2018. november 19. hétfő 18 óra, a kiállítást megnyitja: Nacsáné Kovács Mária. 

Helyszín: Összefogás Háza kiállítóterme (Szeged Zentai u. 31.) A kiállítás megtekinthető  

a ház nyitva tartási idejében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Könyvtári Hírek 
December 3-tól ÚJRA Garfield plakátkiállítás a könyvtárban :) 
Könyvtári nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10–12, 13–18 óráig,  
                                            kedd: 10–12, 13–16 óráig, csütörtök: 13–18 óráig 
Mindenkit várok szeretettel, találkozzunk a könyvtárban!           Ferenczi Zita könyvtáros 

Idén harmadik alkalommal elevenedik meg a "Szállást keres a Szent család" hagyomány 
Klebesberg-telepen. Ennek keretében a telepi felszentelt ikont családok fogadják be egy-egy 
éjszakára, ezzel emlékezve a Szent család szálláskeresésére. A december 14-től 23-ig tartó 
programra családok jelentkezését várja Novák Csaba a 30/598-1846-os telefonszámon. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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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A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Elnöksége, tagsága búcsúzik Barna Pétertől 

 

Barna Péter az 1999-ben újjáalakult Polgári Kör első elnöke volt, 

meghatározó szerepet vállalt 1999 és 2003 között a Kör 

megszervezésében, tevékenységeiben. A telepi Klebelsberg-hagyomány 

ápolását ugyanúgy fontosnak tartotta, mint a Holt-Tisza megtisztításának 

ügyét, valamint a telepi rendszeres programok beindítását. Lelkesedése 

hozzájárult a Kör munkájának beindításához, első nagy eredményeihez. 

2003-at követően folyamatosan részt vett a telepi harangláb ünnepekre 

történő feldíszítésében, hozzájárulva a telepi karácsonyi és augusztus 20-i időszakok ünnepi 

hangulatához. A telep közössége és a Kör tagjai nevében részvétünket nyilvánítjuk a 

Családnak, Barna Péter emlékét kegyelettel megőrizzük.                        

A Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület Elnöksége 

 

Barna Péter a Hírharang első, 1999 februárjában megjelent számában az alábbi szavakkal 

adott hírt a Kör megalakulásáról: „Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Fejet kell hajtanunk 

mindazok előtt, akik 1929-ben először megalakították a Polgári Kört, amelyről oly nagyszerű 

dolgokat tudhatunk meg az idősebbektől. Úgy érzem ez a szellem visszatért közénk, a tenni 

akaró emberek nem fogytak el. Büszke vagyok és remélem Önök is azok, hogy Klebelsberg-

telepi lakosok, de ahhoz, hogy ezt tartalommal töltsük meg, tennünk is kell! Ez az egyesület, 

mely most újjáalakult, erre kiváló lehetőséget nyújt, és ezt ki kell használnunk. Kérem 

Önöket, hogy a jövőben is támogassák céljainkat, amelyek mottója: Együtt, egymásért.                                                                                            

Barna Péter elnök” 

Barna Péter búcsúztatása november 24-én, szombaton 10.00 órától  

misével kezdődik a faházban. 

 

HÍREK 

HOLT-TISZA FÓRUM a faházban, 2018. november 20-án, 17.00 órai 

kezdettel. Részletek: a 2. oldalon 

 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülését minden hónap első keddjén, 

11.00 órai kezdettel tartjuk.  

               Több telepi lakos is jelezte, hogy a gaz, levelek égetésével járó füst nagyon zavaró, 

kérjük, hogy szomszédjaik és a környezet védelmének érdekében vegyék figyelembe a 

szabályzatot, amely időtartamban is korlátozza az égetést, és előírja a szomszédok előzetes 

tájékoztatását. A gumi, a ruhaanyag égése káros anyagkibocsátással jár, ezek égetése 

szigorúan tilos! SZABÁLYZAT: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2015.(IX.29.) 

önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról 

https://www.szegedvaros.hu/wp-content/uploads/rendeletek/28_2015.pdf?16e323 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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               Az őszi gyermektábor 12 gyermekkel zajlott le, a Grim-Busz Színház nyitott, remek 

előadása óriási sikert aratott. A téli időszakban lesz folytatása az előadásnak. 

                 Az őszi papír- és használtolajgyűjtés, valamint a a ruhabörze egyaránt sikeres volt, 

köszönjük a lakosság közreműködését. A megmaradt ruhákat rászorulóknak juttattuk el. 

                 A hagyományos őszi köztéri takarítást október 20-án, tíz fővel tartottuk meg, 

köszönjük a közreműködő családok munkáját! Nyolc zsáknyi szemetet gyűjtöttünk össze a 

rámpa melletti kiserdőből, amelyet a szemétszállítók el is vittek. Kérjük, óvják a közös 

környezetet, a szemét a köztéri gyűjtőkbe kerüljön! 

 

HOLT-TISZA FÓRUM 
Az ATIVIZIG vállalta, hogy a lakosságot évenkénti fórumokon tájékoztatja a holtágon 

tervezett munkálatok haladásáról, amely, a legutóbbi, 2017-es fórumon elhangzott ígéret 

szerint 2018 nyara és 2020 között valósul meg. A helyi lakosság reménykedve várja a 

munkálatok megkezdését, de 2018 novemberéig semmilyen érdemi munka nem történt, a 

holtág több évtizedes szennyezésének következményeit pedig továbbra is meg kell 

tapasztalnunk és el kell viselnünk. Bár a holtág ügyével kapcsolatos aktuális tájékozódás 

érdekében, valamint időpont egyeztetés szándékával több alkalommal próbáltuk elérni 

szeptember és október során az ATIVIZIG igazgatóságát és az országgyűlési képviselő urat, 

sajnos nem jártunk sikerrel. Mégis úgy tapaszaljuk, hogy a lakosság tájékoztatása nagyon 

fontos és időszerű, ezért megrendezzük a közösségi házban a fórumot. Bízunk benne, hogy 

az ATIVIZIG képviselői is jelen lesznek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a faházba november 20-án, kedden 17.00 órára! 

a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Elnöksége 

 

JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 
Ismét hatalmas sikere volt a 2018. november 3-i, hatodik jótékonysági disznótoros 

rendezvényünknek, összességében mintegy 430-450 Fő fogyasztotta el a finomabbnál 

finomabb ételeket. Varga András és segítői Bakos Gábor, Csukás Sanyi, Takács 

Péter, Borsos Máté, Varga Oszkár már csütörtökön elkezdték a munkát. A két disznó 433 kg-

ot nyomott a mérlegen, felpucolva kerültek be az Összefogás Háza hűtőkamrájába. Pénteken a 

csapat kiegészült Paragi Istvánnal, Kismárton Zsolttal, Novák Csabával, Temesvári Gáborral 

és Szabó Tomival. Szinte minden elő lett készítve a szombati rendezvényre. Természetesen 

minden jó disznóvágás mögött ott állnak a NŐK, tehát nálunk is segítettek. Alapítványunk 

részéről Terjékné Cilike vállalt sok feladatot, Paraginé Katika, Vőnekiné Ágika, Nacsáné 

Marika, Somogyiné Erzsike, Gáspárné Zsuzsika, Kovácsné Marika, zöldségek 

előkészítésében, terítésben reggeli osztásban takarításban jeleskedtek. Az idén a savanyúságot 

Fazekasné Terike készítette, köszönet érte. Szombat kora reggel a segítők disznókörömbe 

töltött pálinkával koccintottak a kilátogató vendégekkel. Kis csapatunk Vőneki Józseffel, 

Vőnekiné Valikával, Vőneki Dezsővel, Vőneki Viktóriával, Kaszás Júliával, kibővülve 

készítette a reggelit és a vacsorát, majd a beléptetést, csomagok készítését, terítés, mosogatás 

és kenyér beszerzést, majd segítettek az ajándékcsomagok előkészítését. A csomagok 

összeállításában és széthordásában Somogyiné Erzsike és Fazekasné Terike volt Cilike 

segítségére! Külön köszönöm feleségemnek Vargáné Editkének, hogy jelenlétével is segítette 

és támogatta a közösségi munkámat. Szombaton fél kilenckor már sorban álltak a finom, 

kiadós,  finom reggeliért,  több mint  200 fő ült le  az asztalokhoz.  A reggeli után csak annyit  
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lehetett hallani a vendégektől „Bőséges és fantasztikusan finom volt”. A reggeli mellé 

kapott „4 cent étvágy gerjesztő” igazi meglepetés volt számukra. Déltől Guba Pali 

irányításával (segítői Kismárton Zsolt, Novák Csaba, Borsos Máté) kemencéjében sült 

a kolbász és hurka, köszönet Palinak a felajánlásért! Délben Varga Oszkár és Vőnekiné 

Valika elkezdték a leves főzését. Két óra után csatlakozott hozzájuk Takács Peti (Taki) aki a 

pörkölt készítésében jeleskedett. Délután hat órára, mire a vendégek megérkeztek minden 

készen volt. Orja leves, vegyes sertés pörkölt, sült hurka, kolbász, savanyúság, háromféle 

sütemény képezte a menüt. A sütemény a Polgári Kör felajánlása volt. Hat órakor 

vendégeinket Újvári Edit köszöntötte és megköszönte a segítők munkáját. A 

felszolgálásban Kőrösy József és a Piarista gimnázium diákjai és tanárnőjük, Bíró Ilona 

óriási segítséget nyújtottak, köszönjük munkájukat! Vendégeink körében a vacsora szintén 

nagy sikert aratott. Több kedves vendég mondta, hogy már a levessel jól lakott, annyira 

ízlett nekik, hogy háromszor is szedtek. A finom pörkölt és hurka kolbász elfogyasztása 

után érkeztek a sütemények.  Sokan búcsúztak a következő szavakkal "Fantasztikus volt 

minden! Köszönjük! Jövőre, ha lehet jövünk!"  Gregus Zoliék zenéjére hajnal három óráig 

mulattak a résztvevők. Vasárnap takarítással folytatódott a munka, ekkor csatlakozott 

hozzánk Somogyiné Gizike is. Az adományok szétválogatása, a húsok, a zsír, a tepertő 

csomagolása következett. És a legfontosabb: ismét rengeteg tartós élelmiszert kaptunk 

kedves vendégeinktől a rászorulóknak szánt adományként, bár idén sajnos voltak, 

akik elfelejtették a rendezvény lényegét, és nem hoztak semmit. Jövőre erre jobban oda kell 

figyelnünk! Az adományokból 52 csomagot osztottunk szét az itt élő nagycsaládos, 

valamint az egyedül élő, kis nyugdíjasok számára. Köszönjük Hamar Gabriella, Lázár 

István, az Alföld Pakk Őrzés- védelem KFT. segítségét és támogatását! Köszönet a 

Klebelsberg Telepért Alapítványnak, Klebelsberg Telepi Polgári Körnek, Nógrádi Tibor 

önkormányzati képviselőnek és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának! 

Találkozunk 2019 novemberében!           

                 Varga Oszkár a Klebelsberg Telepért Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 

Klebelsberg-telepi Adventi Programsorozat 

   
November 30. péntek 16.00-18.00 óra: ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS, majd a telepi 

adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása (koszorúalap, gyertya és gyertyatartó, szalag a 

helyszínen vásárolhatók). 

December 6. csütörtök, 16:00-17:00 óra között találkozás a MIKULÁSSAL a haranglábnál  

December 7. péntek: a Harangláb Nyugdíjas Klub Mikulás ünnepségén, 17.00 órakor a 

telepi adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása 

December 15. szombat 16.00 óra: ADVENTI KAMARAKONCERT a faházban, a belépés 

ingyenes. A koncert végén a telepi adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása. 

December 21. péntek, 16.00 óra: hagyományos KLEBELSBERG-TELEPI KARÁCSONYI 

ÜNNEPSÉG forralt borral, teával, süteménnyel. A telepi adventi koszorú negyedik 

gyertyájának meggyújtása. 

December 25. kedd, 11.00 óra: KARÁCSONYI MISE a faházban. 

   Szeretettel várjuk programjainkra az érdeklődőket! 
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