
 

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 2020. január 
31-ig. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a hétfőnként 17.30-tól kezdődő foglalkozásainkra. 

 

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 keddjén2 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.  
 

Az Összefogás háza ünnepi zárva tartása: 2019. dec 21-től 2020. január 5-ig, 
nyitás január 6-án, hétfőn 11.00 órától. 

 

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. december 12.                                                                                                                    XX. évf. 12. szám 

Boldog Karácsonyt kívánunk minden kedves Lakótársunknak! 
Klebelsberg-telepi Adventi Programsorozat 

   
 

December 14. szombat 16.00 óra: ADVENTI HANGOLÓ ajándékkoncert a faházban a Szeged Classic 
Trió előadásában, 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! 

 

HÍREK 

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

Dr. Simon Fiala Donát önkormányzati képviselői fogadóórát tart december 17-én 16:00 órai 
kezdettel a Közösségi házban. 
 

November 30-án sikeresen lezajlott az adventi koszorúkészítés, szebbnél szebb koszorúk 

készültek, a program végén a résztvevők meggyújtották a telepi adventi koszorú első 

gyertyáját.  

December 6-án ismét találkoztak a gyerekek a MIKULÁSSAL a haranglábnál, énekkel, verssel 

köszöntötték, a zsákból pedig szaloncukor került elő jutalomként  

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  

 

 

mailto:hirharang1999@gmail.com
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Köszönjük a harangláb karácsonyi díszítését Újvári Istvánnak és Guti Ferencnek, a köszöntő 
keret díszítését pedig Kocsmáros Ferencné Magdinak. 
 
A Krajczáros Alapítvány kezdeményezéséhez csatlakozva 2019. november 11-én 11 óra 11 
perckor gyertyát gyújtottunk az elesett katonák emlékére. Gyóni Géza Csak egy éjszakára 
című versét Rózsa Lászlóné olvasta fel. 
 

ÚJÉVI AJÁNDÉKKONCERT az Összefogás 

Házában 2020. január 9-én, csütörtökön 18.00 
órától a Szegedi Tudományegyetem Vántus István 
Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium diákjainak 
előadásában. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

 

HOLT-TISZA FÓRUM 
A GYÁLAI HOLT-TISZA KÁRMENTESÍTÉSE projektről 2019. november 29-én 18.00 órai 
kezdettel lakossági fórum zajlott le a Klebelsberg-telepi Közösségi házban az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szervezésében. A szakemberek 
részletes szakmai tájékoztatót tartottak a 2019. december 31-ig tartó tényfeltáró szakasz 
eredményeiről, a holtág egyes szakaszaira jellemző szennyezettségi szintekről és a környezeti 
kockázatelemzésről, valamint a tisztítási technológiákról. Az iszap biológiai tisztításának 
legmegfelelőbb technológiáját (enzimkezelés és szénhidrogéneket lebontó baktériumokkal 
történő kezelés) egy olyan, 150 napos hulladékgazdálkodási monitoring vizsgálat fogja 
megelőzni, amelynek során a kijelölt kezelőterületen, a tervek szerint a Gyálai hulladéklerakó 
közelében, 100 m³-es prizmákba helyezett iszap adagokon fogják tesztelni. Mindezt a 
Környezetvédelmi hatóság folyamatosan felügyelni fogja. A Floratom Kft. jelenleg is zajló 
termálvíz-szennyezését és annak fenol-terhelését a Katasztrófavédelemnél kell bejelenteni, 
amely a fórumot követő napon már meg is történt. A fejleményekről tájékoztatjuk a 
lakosságot. 
Egyesületünk a honlapon külön oldalt hoz létre a Holt-Tisza kármentesítésével 
kapcsolatos fejleményekről, információkról. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a lakosság 
számára további szakmai tájékozódásra, kérdések felvetésére is, amelyet szakemberek 
számára közvetítünk. 2020 tavaszán Holt-Tisza programsorozatot szervezünk a Víz 
világnapja (március 22.) és a Föld Napja (április 22.) között, hogy a holtág tisztítása mellett 
kiálljunk. Ennek pontos programját a Hírharangban, az fb oldalon és a Közösségi ház hirdető 
felületein is hirdetni fogjuk majd. 
 

Hét nap Dél-Erdélyben és Székelyföldön 2020. augusztus17-23-a között 
Meglátogatjuk eleink ősi kastélyait és várait (pl. Fogaras, Kőhalom, Miklósvárszék, 

Olthévíz, Törcsvár, Világos stb.), templomait (Algyógy, Brassó, Gelence, Kézdiszentlélek, 

ahol részt veszünk a Szent István napi búcsún), múzeumokat (Alsócsernát, 

Sepsiszentgyörgy), és legendás természeti tájakat járunk be busszal, gyalog és szekérrel 

(Szent Anna-tó, torjai Büdös barlang, vargyasi szurdok és barlang, Verespatak, Keresztény 

havas). Jelentkezési határidő: 2020. január 15. Részletes tervezet és felvilágosítás: Baricz 

Zsolt, Rendező tér 4., Tel.: +3620/2904-640.  

Meghitt ünnepeket kíván a szervező: Baricz Zsolt. 

VI. JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS 

Ismét hatalmas sikere volt a 2019. november 9-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, Novák Csaba, 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 Kismárton Zsolttal, Novák, 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, Somogyiné Gizike, Gáspárné Zsuzsika, 

Kovácsné Marika, Kocsisné Gizike a zöldségek előkészítésében, terítésben reggeli osztásban 

takarításban jeleskedtek. Az idén ugyanúgy, mint tavaly 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, terítést, mosogatást és kenyér beszerzést, 

majd segítettek az ajándékcsomagok előkészítésében. A csomagok összeállításában és 

széthordásában Somogyiné Erzsike, Terjékné Cilike, Nacsáné Marika, Novák Csaba, 

Kismárton Zsolt segített. Szombaton fél kilenckor már sorban álltak a finom, kiadós, 

reggeliért, több mint 200 fő ült le az asztalokhoz. A reggeli után csak annyit lehetett hallani a 

vendégektől „Bőséges és fantasztikusan finom volt”. A reggeli mellé kapott „4 cent étvágy 

gerjesztő” pálinka igazi meglepetés volt számukra. Déltől Guba Pali kemencéjében sült a 

kolbász és a hurka, köszönet a felajánlásért (segítői Kismárton Zsolt, Novák Csaba és Borsos 

Máté)! 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, ez utóbbi a Polgári 

Kör felajánlása volt. Hat órakor vendégeinket Újvári Edit köszöntötte és megköszönte a 

segítők munkáját. A felszolgálásban a Piarista és a Kőrösy 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. 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. 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! Köszönettel tartozom a sátrak állításáért 

illetve bontásáért a következőknek: Szabó Zsolt, Takács Peti, Kismárton Zsolt Novák Csaba, 

Szabó Tamás, Bakacsi László, Tóth Endre, Varga András, Lefler Gábor, Fodor László, 

Radics János, Varga Oszkár. Az adományokból 52 csomagot osztottunk szét az itt élő 

nagycsaládos, valamint az egyedül élő, kisnyugdíjasok számára. Köszönöm a Hársfa söröző 

munkatársainak és Horváth Gábor tulajdonosnak munkájukat. Köszönjük Hamar Gabriella, 

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

Klebelsberg Telepért Alapítványnak, Klebelsberg Telepi Polgári Körnek, Simon Fiala Donát 

önkormányzati képviselőnek és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának.  

Varga Oszkár, a Klebelsberg Telepért Alapítvány kuratóriumának elnöke 


