
 

Szövőkör hétfő 17.30–19.00 
Zumba hétfő 18.30-19.30 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Olasz nyelvtanfolyam kedd 16.30-18:00 

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 
A HÁZ ELÉRHETŐSÉGE: Szeged-Klebelsberg-telep Zentai u. 31., Tel.: 62/668-082 

A TELEPI SZÖVŐKÖR KIÁLLÍTÁSA MEGTEKINTHETŐ  

A KÖZÖSSÉGI HÁZ GALÉRIA TERMÉBEN 
 

A Harangláb Nyugdíjasklub havonta kétszer tart klubfoglalkozást,  
minden hónap első és a harmadik hétfőjén, a délutáni órákban.  

 

A Páduai Szent Antal Imakör: minden hónap első keddjén 18.00–19.00 óra között. 
 

Kéthetenként, szombat délelőtt 8.00-11.00 óra között az Összefogás Háza 

udvarán helyi termelők árubörzéje: zöldség, gyümölcs, füstölt áru.  
A következő alkalmakat a ház bejárata előtti hirdető táblán tesszük közzé.  
 

Könyvtári hírek Nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10–12, 13–18 óráig, kedd: 10–12, 13–

16 óráig, csütörtök: 13–18 óráig. Kiállítás:  november 4-től: a Manó könyvkiadó mesés 
illusztrációi. Találkozzunk a könyvtárban! Ferenczi Zita 
 

--------------------------------------------------------------- 

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

Császár Istvánné: Kamarási u, Fűtőház köz; 
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 

Orbán Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Kiskertek, 
Kismárton Jánosné: Pancsovai utca (Kisvasút sor 1., tel.: 647-099) 

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! 

 
2019. november 25.                                                                                                                    XX. évf. 11. szám 

HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az elnökségi megbeszélést általában minden 
hónap első keddjén 11.00 órai kezdettel tartja. 
 

HOLT-TISZA FÓRUM 
 

2019. november 29-én, pénteken 18.00 órától  
a Klebelsberg-telepi Közösségi házban az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  
a „GYÁLAI HOLT-TISZA KÁRMENTESÍTÉSE”  

projekt kapcsán tájékoztatót tart. 
 
A holtág kitisztításának ügyében 2000 tavaszán tartottuk az első lakossági 
demonstrációt, a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület azóta is folyamatosan 
küzd a munkálatok megkezdéséért. Ennek érdekében folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot a képviselőinkkel és a szakmai munkálatokért felelős ATIVIZIG-gel. A 
tisztítást követelő aláírásgyűjtési akción, számos fórumon vagyunk túl, amelyek 
reményt és csalódást is okoztak. 
A megvalósítás lehetősége még sohasem volt ennyire reális, mint most! A 

pályázati keret rendelkezésre áll, a tervek elkészültek, a szennyezett iszap 

minőségét ellenőrző vizsgálatok eredményei is megvannak. 

Viszont az iszap tervezett elhelyezése miatt Gyálaréten ezt ellenző csoportok 

szerveződtek. Mindezek miatt fontos minél alaposabb tájékozódnunk: mennyire 

szennyezett valójában az iszap? Megnyugtató-e a tervezett, Klebelsberg-telep és 

Gyálarét közti elhelyezés? Megvalósul-e végre a telep melletti szennyezett holtág 

kikotrása? Sikerül-e mindkét település lakói számára megnyugtató megoldást 

találni? 

MOST DŐLHET EL, HOGY MEGVALÓSUL-E A HOLTÁG RENDBETÉTELE. 

Minden érdeklődőt várunk a faházba november 29-én, pénteken 18.00 órára. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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Klebelsberg-telepi Adventi Programsorozat 

   

November 30. szombat 9.00-11.00 óra: ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS, majd a telepi 
adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása (az Egyesület ajándéka családonként egy 
koszorúalap és gyertyák, további koszorúalap és kellékek a helyszínen vásárolhatók). 
 

December 6. péntek, 16:00-17:00 óra között találkozás a MIKULÁSSAL a haranglábnál 
17.00 órakor a telepi adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása. 
 

December 6. péntek: a Harangláb Nyugdíjas Klub Mikulás ünnepségét követően, 17.00 
órakor a telepi adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása. 
 

December 14. szombat 16.00 óra: ADVENTI AJÁNDÉKKONCERT a faházban Szeged 
Classic Trió, a belépés ingyenes. A koncert végén a telepi adventi koszorú harmadik 
gyertyájának meggyújtása. 
 

December 20. péntek, 16.00 óra: hagyományos KLEBELSBERG-TELEPI KARÁCSONYI 
ÜNNEPSÉG forralt borral, teával, süteménnyel. A telepi adventi koszorú negyedik 
gyertyájának meggyújtása. 
 

December 20. péntek, 17.00 óra: KARÁCSONYI MESE A GRIMM-BUSZ SZÍNHÁZ 
előadásában gyerekeknek ingyenes, felnőtteknek 500 Ft. 
 

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

   Szeretettel várjuk programjainkra az érdeklődőket! 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Klebelsberg-telepi Közösségi ház 

SZÖVŐKÖRE kiállításának megnyitójára,  
2019. november 28-án, csütörtökön 18.00 órára a ház kiállító termébe.  

A kiállítást megnyitja Kiss Márta textiltervez iparművész. 
   

A Szövőkör hétfőnként, 17.30-tól tartja a foglalkozásait, szeretettel várjuk a 
csatlakozókat, minden szövéshez szükséges eszköz rendelkezésre áll. 

 
2019. december 12-én 16 órakor rendőrségi és közterületfelügyeleti szakértők 
részvételével KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM kerül megrendezésre az Összefogás 
Házában a Bűnmegelőzési csoport szervezésében. 
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VI. JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 

 
2019. november 9-én sikeresen lezajlott a disznótoros rendezvény a Klebelsberg-
telepért Alapítvány rendezésében, Varga Oszkár szervező irányításával, a 
Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület közreműködésével, közel 300 
résztvevővel. A hús és tartós élelmiszer adományok ezúttal is telepi rászoruló 
családok kapták meg. A részletes beszámolót a decemberi Hírharangban közöljük. 
  

Négy nap Észak-Erdélyben 
2020 májusában Észak-Erdélybe látogatunk. Terveink között szerepel Kalotaszeg 
(Bánffyhunyad, Kalotaszentkirály), a Szilágyság (Kraszna, Zilah, Zsibó), a 
Máramarosi havasok (Nagybánya, Koltó, Máramarossziget, Desze), a Mezőség 
(Beszterce, Harina, Százlekence, Dés, Válaszút). Elidőzünk főúri kastélyokban, 
középkori várakban és templomokban, múzeumokban, páratlan néprajzi 
tájakon. Megcsodáljuk Észak-Erdély természeti kincseit: Almásgalgón a Sárkányok 
kertjét, a Máramarosi havasokat, a Radnai havasokban pedig libegőzünk és 
sétálunk Erdély legnagyobb vízeséséhez. Időpont: 2020. május 14-17. 
A részvételi szándékot minél hamarabb, de legkésőbb december 15-ig kérjük 
Gáspárné Zsuzsinál (0620/9532665) és Baricz Zsoltnál (0620/2904640) jelezni. A 
végleges jelentkezést az első befizetéssel (20 ezer forint) együtt január 13-25-ig 
11-17 óra között várjuk az Összefogás Házában (Zentai u. 31. 62/668-082), ahol 
részletes programot kapnak az érdeklődők. A fennmaradó összeget két részletben 
április végéig kell rendezni.  
 Megfelelő számú jelentkező esetén az önköltséges díj 56 ezer forint, amely 
minden kiadást fedez (autóbusz, félpanziós szállás, belépők, biztosítás, 
idegenvezetés, búcsúest kalotaszegi zenészekkel és táncosokkal). Sajnos az utazási 
és szállásdíjak a tavalyihoz képest megemelkedtek. Minél több jelentkezőt, 
valamint meghitt adventi és karácsonyi ünnepeket kívánnak a szervezők. 
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