
 
 
 
 

Zumba péntek 19.15 - 20:15-ig   szombat  18:00 - 19:00-ig 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00-ig 

Asszonytorna kedd 18.15–19.15    csütörtök  18:15 - 19:15-ig 

Baba-Mama klub szerda 10:00 - 12.00-ig 

ZarándokPont szerda 18.00 - 19:00-ig 

Jóga kedd - csütörtök  8:00 - 9:30-ig, szerda 17:00 - 18:30-ig  

Balett kedd  16:30 - 17:15-ig 

Szent Mónika imakör minden hónap első keddjén 

Szövőkör csütörtök 18:00-19:30-ig 

 Elérhetőség: Szeged, Klebelsberg-telep,Zentai u. 31., Tel.: 62/668-082.  
 Nyitvatartás: szerda kivételével munkanapokon 9-15 óráig, szerdán 9-17 óráig.  
 Kismárton Zsolt elnök elérhetősége: munkanapokon 14-15 óra között 

Novemberi  KÖNYVTÁRI  hírek 
" Emberek, arcok és ami mögötte van" – Oroján Ágota képzőművészeti kiállítása  
November 15-21: Északi Irodalom hete – könyvkiemelések, könyvajánlók 
kicsiknek és nagyoknak 
November 18. 16:30 – A Gutenberg-galaxis kincsei –Amit a skandináv krimikből 
tudtam meg – könyvajánlóval egybekötött beszélgetés 
.    Elkészült 
a focipályához a háló. Reméljük, hogy kevesebb labda fog ezután a szomszédos 
házak udvarára átrepülni. 
                 Harangozás 
Harangozás kérést elhalálozás esetén Lázár Istvánnál lehet jelezni a 30/2691329 
telefonszámon. 

TÁMOGASSA ÖN IS A TELEPÜNK VASUTASAINAK IS MÉLTÓ EMLÉKET ÁLLÍTÓ  
KLEBELSBERG-EMLÉKMŰ MEGVALÓSÍTÁSÁT! 

Számlatulajdonos: Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Számlaszám: 11600006-00000000-19008257 
Megjegyzés rovat: Klebelsberg-emlékmű. 

A Hírharang terjesztői: 

Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u., Császár Istvánné: Kamarási u, 

Fűtőház köz, Somogyiné Gizike: Verseci u; Leinwéber Ernő: Sziget u., Örvény u., Fórizsné Bakaity Mariann: 

Szigony u Titeli u; Lázár István: Harangláb u., Nagy Czirók Emőke: Rendező tér Palicsi u., Varga Károly: Vaskapu 

u Marosi Ildikó: Mokrini u, Kundombi u.; Sipos József: Óbébai u., Terjék Csabáné: Mozdony u.; Kismárton család: 

Kece u., Varsa u., Orbán, Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Tompaszigeti kiskertek. 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szeged, Zentai u. 31. Tel.: 62/668-082 

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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HÍREINK 

Köztéri takarítás volt október 30-án 

Őszi köztéri takarításra került sor október 30-án, szombat délután. Jó volt látni, 
hogy milyen sokunkat érdekel környezetünknek a tisztasága. Szeretnénk külön 
köszönetet mondani a családos takarítóknak, akik szép számmal voltak jelen. A sok 
szorgos kéz munkájának eredménye a több mint 40 zsák szemét, amit a végén az 
első buszmegálló mellett kijelölt gyűjtőhelyen helyeztünk el. A takarítást a 
megszokott útvonalon kezdtük: a játszótértől az útig, majd a kerékpárút mellett a 
kiserdőn keresztül fel a vasúti átjáróig, és vissza a túloldalon a buszmegállóig.  Egy 
csoport az Óbébai megálló környékét takarította. Erőinket a nagyobb létszám 
miatt többfelé tudtuk csoportosítani, így párhuzamosan több helyszínen folyt a 
takarítás. A „fekete leves” – a délután végén következett, a kikötőhöz vezető utak 
mentén hatalmas mennyiségű szemét várt ránk. Novák Csaba segítségével az itt jól 
megtömött zsákokat is sikerült a gyűjtőhelyre elszállítani. Zárásnak zsíroskenyér és 
szörp várta a résztvevőket. Köszönjük az önkéntesek munkáját, köszönük a 
segítségüket. 

Sajnos, egy héttel később a Rendező téren lévő hulladékszigeten ismét 
elszomorító kép fogadott bennünket. Papírdobozok, több kilogramm száraz 
kenyér, összezsákolt száraz levél, egy doboz „aszalt” körte, néhány műanyag tárgy 
a földön szanaszét.  Hogy miért? És miért nem oda, ahol befogadják? Sokan 
kérdezzük. A gyűjtőkre több helyen ismét kihelyezték a beledobható szemét 
anyagának a nevét, de rajzos formában is leolvashatóak. Talán ilyen okok vezettek 
a téren elhelyezett hulladéksziget november 9-cel való megszüntetéséhez. 

Mindenkit szeretettel várunk a Jótékonysági disznótorosra 

2021. november 20-án, szombaton 

A Klebelsberg Telepért Alapítvány és a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
összefogásával, Mihálffy Béla és Nógrádi Tibor támogatásával immár nyolcadik 
alkalommal kerül megrendezésre a nagy sikernek örvendő jótékonysági 
disznótoros.  

A rendezvény helyszíne: Hársfa söröző, Óbébai utca 14.  

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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A rendezvény 9 órakor reggelivel kezdődik, hagymás sült vér, tepertő, 
lacipecsenye, sült máj, savanyúság és kenyér várja a korgó gyomrúakat. A 
támogató jegy ára: 800 forint, amit a helyszínen kell fizetni.    

Hangulatos zenével délután már 17 órától várja hallgatóságát a Gregus csapat.                     
A vacsora időpontja 18 óra. A menü: orjaleves, disznótoros paprikás főtt 
burgonyával, kemencés sült hurka és kolbász, desszert. A vacsora támogatói jegy 
ára 1600 forint (10 év alatti gyerekeknek ingyenes). Javasoljuk, hogy ülőpárnát és 
plédet mindenki hozzon magával.  

Mindenkit kérünk, hogy jótékony célú adományait 5-600 forint értékben hozza 
magával tartós élelmiszer formájában (liszt, cukor, rizs, étolaj, tészta, konzerv). 
Ezeket az adományokat az általunk összeállított disznótoros csomag mellé tesszük, 
és karácsonyra rászoruló családoknak, egyedül élőknek, kis nyugdíjasoknak és 
megromlott egészségű telepi lakosoknak juttatunk el.  

A rendezvény zártkörű, csak a vacsora támogatójeggyel lehet rajta résztvenni, 
amit november 19-ig az alábbi helyszíneken lehet megvásárolni: B&B Vegyesbolt 
(Zentai utca 31.), Varga Oszkár (Szigony utca 32.) Klebelsberg Telepért Alapítvány 
– telefon: +3620/9598239 és Hársfa söröző (Óbébai utca 14.) 

Ha a járványhelyzet nem teszi lehetővé a rendezvény megtartását, akkor az      
ételeket a helyszínről saját ételhordóban el lehet vinni. 

Adventi koszorúkötés és gyertyagyújtás 

A faházba november 27-én 14 órától koszorú 
készítésére hívjuk az alkotni szeretőket. 
Koszorúalapot és fenyőágakat a közösségi ház 
biztosít, a koszorúkra kerülő gyertyát és díszítő 
elemeket a helyszínen mindenki megvásárolhatja. 
Akinek van ragasztópisztolya, kérjük, hogy hozza 
magával. A telepi koszorút is ekkor készítjük el, 
amit közös gyertyagyújtás mellett a Haranglábhoz 
helyezünk el. 

December 6-án JÖN, JÖN, JÖN………a  MIKULÁS! 

December 6-án 15 óra 30-tól szeretettel várja a gyerekeket a Rendező téren a 
telepi Mikulás bácsi. Néhány kiló finom szaloncukor mindig van a puttonyában! 
Igaz, nem húzza rénszarvas a szánját, hógolyózni sem lehet vele, de néhány verset 
vagy éneket szívesen meghallgat tőletek. Kedves Gyerekek! Bátran keressétek Őt, 
és húzzátok meg a szakállát, ha véletlenül nem szaloncukrot, hanem virgácsot húz 
elő a zsákjából. 

Karácsonyra ajánljuk: a pogácsaverseny különdíjasának, Gyúróné Tóth 
Erzsébetnek túros pogácsáját 

A tészta hozzávalói: 50 dkg búzaliszt, 50 dkg félzsíros tehéntúró, 50 dkg vaj, 2 
tojássárgája, 30 gr friss élesztő és 20 gr só. A kenéshez még egy tojás kell. 

Az összetevőket alaposan összegyúrjuk, majd letakarjuk a tésztát és 20 percig 
hűtőben pihentetjük. Ezután vékonyra nyújtsuk ki, az egyik felét alaposan kenjük 
le tojással, majd hajtsuk rá a tészta másik felét. A tésztát forgassuk el 90 fokkal, 
majd a műveleteket ismételjük meg. Végül nyújtsuk ujjnyi vastagra a tésztát és 
kb.4 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval szúrjuk ki. Tojással megkenve, 10 perc 
pihenés után 200 fokra előmelegített sütőben 20-30 perc alatt szép barnára sütjük 
a pogácsákat. Ez a túrós pogácsák hercegnője. Semmi mesterséges lazítás, a vaj és 
a túró alkotta természetes csoda. Könnyű és nagyon ízletes, ne hagyd ki! 

2021-ben a Focigála díjkiosztó ünnepségén közösségünk érdekében végzett 
kiemelkedő munkájáért Guba Pál testnevelő tanárnak adtuk át                                

a Klebelsberg-telepért emlékérmet. 

A Guba család nem véletlenül választotta otthonául telepünkön a családias 
hangulatú Mozdony utcát. A közösségekben dolgozó, a közösségeket nevelő 
pedagógus házaspár gyermekeikkel itt építették fel életüket, otthonukat.                  
Pali kisteleki családból származott, ahol minden forintért keményen meg kellett 
küzdeni. Útravalóul is ezt vitte magával, a sikerért dolgozni kell.  

Legalább olyan jó ácsmesternek, állattartónak, kertésznek, hentesnek és 
szakácsnak bizonyult, míg egészségi állapota engedte, mint testnevelő tanárnak, 
osztályfőnöknek. Iskolai munkája után hol a tetőn, hol az állatoknál, hol a kertben, 
hol a főzőkanál mellett lehetett megtalálni. Hihetetlen teherbírással dolgozott, de 
mára már egy kicsit lassít a tempón, vigyáz az egészségére. 

A Polgári Kör hívására bekapcsolódott a telepi sportrendezvényekbe, sőt egyre 
fontosabb motorja lett ezeknek a programoknak: családi napi sportprogramok, 
futóversenyek, focikupák, szüreti mulatságok. A Klebelsberg név összeköt 
bennünket iskolájával, hisz a Rókusi felépítését is Klebelsberg segítette. Hálával 
tartozunk azért, hogy versenyeinket a Rókusi Iskola tornaszerek kölcsönzésével 
segíti. Pali, köszönjük a munkádat és kívánunk neked jó egészséget és sok örömet 
családod és közösségünk körében.  

Jó hír! Folytatódik a SZÖVŐKÖR az Összefogás Házában,     
csütörtökönként 18 órai kezdettel. A hosszú téli estéken szép szövött tárgyakat 
készítünk, barátságos, kellemes hangulatú csoportban. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket, a szövés alapjait ismerők és a kezdők is csatlakozhatnak!   

 


