
 
 
 

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 Antal imakör minden hónap első keddjén 18:00 – 19:00-ig 

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 
 

Könyvtári hírek: folyamatos nyitvatartás Karácsony és Újév között! 
Kedves Olvasók! Az alábbi idézettel kívánok Önöknek ízekben, illatokban és meg-
hitt hangulatban bővelkedő ünnepi napokat! „Meg fogom ünnepelni a karácsonyt 
szívemben, és iparkodom egész esztendőben ünnepelni. Élni akarok a Múltban, 
a Jelenben és a Jövőben. Versengjen bennem ennek a háromnak aszelleme.” 
Dickens: Karácsonyi ének)       
 Találkozzunk 2022-ben is a könyvtárban! Ferenczi Zita könyvtáros 

 
TÁMOGASSA ÖN IS A TELEPÜNK VASUTASAINAK IS MÉLTÓ EMLÉKET ÁLLÍTÓ 

KLENBELSBERG-EMLÉKMŰ MEGVALÓSÍTÁSÁT! 
A támogató jegyek 1000, 5000 és 10000 Ft-os címletben az Összefogás Házának 
irodájában vásárolhatók meg. Átutalással a lentebb írt számlaszámon.  
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 

Emlékezés az I. világháborúban elesett hős katonákra 

A Kárpát-medence harangzúgásába bekapcsolódva november 11-én 11 óra 11 
perckor telepünkön is megszólalt a harang. Versekkel és történelmi visszatekintés-
sel emlékeztünk meg arról a sok ezer katonáról, akik életüket áldozták a hazáju-
kért. A Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezetősége mécsest és koszorút helyezett el 
a haranglábnál. Ezután az Összefogás Házának kiállítótermében Szanka József 
szegedi gyűjtő, aki már többször részt vett az I. világháború hadszíntereinek kuta-
tásában, kiállítása és személyes élményeivel gazdagított előadása várta az érdek-
lődőket. Kispéter Julika segítségével egy szép katonadal eléneklésével is színesítet-
tük a programot. Köszönet a szép versmondásért Bencsik Arankának és Kispéter 
Julikának, és a méltó megemlékezésért a program szervezőinek. 

Jótékonysági disznótoros 

A Klebelsberg Telepért Alapítvány és a Klebelsberg Telepi Polgári Kör szervezésé-
ben egy év kihagyás után, immáron nyolcadik alkalommal ismét megrendezésre 
került a Jótékonysági disznótoros. Összességében 230-250 finomabbnál finomabb 
reggeli és vacsora talált gazdára. Az első munkálatok már csütörtökön elkezdőd-
tek. A közel 300 kg-os disznó húsának feldolgozása pénteken folytatódott, hogy 

szombat hajnaltól majd a reggeli és a vacsora 
sütés-főzésével tudjanak foglalkozni a szaká-
csok. Ezekben a munkákban Varga András, 
Csukás Sanyi, Tarján Bandi, Borsos Máté, 
Novák Csaba, Varga Oszkár, Gáspár Ferenc, 
Takács Peti, Kismárton Zsolt, Kis Márton, 
Szabó Tomi és a Vőneki család tagjai vállaltak 
részt. Természetesen minden jó disznóvágás 
mögött ott állnak a nők.Alapítványunk részé-
ről Terjékné Cilikének mondhatunk köszöne-
tet, mellette Vőnekiné Ágika, Somogyiné 
Erzsike, Ézsiásné Jutka, Seresné Marika, Bak-
sáné Manyika, Somogyiné Gizike, Gáspárné 
Zsuzsi és Kovácsné Marika segített. A zöldsé-

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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gek előkészítését, a terítést, a reggelik kiosztását, a jótékonysági ajándékcsomagok 
összeállítását, majd kiosztását és a folyamatos takarítást köszönjük nekik. Az éhe-
sebbek már fél kilenckor sorban álltak, hogy megkóstolhassák a finom, ízletes 
reggelit, ami: „Bőséges és fantasztikusan finom volt:” Délben Varga Oszkár a leves, 
Varga Bandi a pörkölt és Takács Peti a hurka-kolbász sütését kezdte meg a vacso-
rához. Délután hat órára, mire a vendégek megérkeztek, már minden készen volt: 
a fantasztikusan finom orjaleves, az ízes vegyes sertés pörkölt, a kedvenc sült 
hurka és kolbász, a jóízű savanyúság és a háromféle csodás sütemény. Ez utóbbiak 
a Polgári Kör felajánlásaiként. Az ügyes felszolgálásért a Kőrösy József Szakközép-
iskola és a Piarista Gimnázium diákjainak, Bíró Ilona tanárnőnek mondhatunk 
köszönetet. Másnap az adományként hozott tartós élelmiszerekből és a disznó-
torosból40 csomagotosztottunk kia telepen élő nagycsaládos, valamint az egye-
dül élők és kisnyugdíjasok számára. Végül köszönetet szeretnék mondani a Hársfa 
söröző tulajdonosának, Horváth Gábornak és munkatársainak, a segítségért és 
támogatásért Hamar Gabriellának.  Kiskundorozsma önkormányzati képviselőjé-
nek Mihálffy Bélának, a rendezvényünk fő támogatójának és Nógrádi Tibornak, 
valamint a Klebelsberg Telepért Alapítványnak, a Klebelsberg Telepi Polgári Körnek 
és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A „Rettenetes Röfi” sajnos nem 
élte túl a disznótorost!            Varga Oszkár, a Klebelsberg Telepért Alapítvány 
elnöke 

Koszorúkötés – gyertyagyújtás 

November 27-én délután adventi koszorú készítésre hívtuk az ügyeskezűeket.  A 
koszorúalapot, a gyertyát, a díszítéshez használható kellékek nagy részét az egye-
sület biztosította. A gyakorlottabb koszorúkészítők szebbnél szebb alkotásaiban 
azonban csak rövid ideig gyönyörködhettünk, mertmindenki hazavitte, hogy a 
karácsonyt-váró asztalát díszítse vele.  

A haranglábnál a közösen készített adventi koszorú első gyertyájáta délután végén 
vers és énekszómellett gyújtottuk meg. Köszönjük az előkészítő csapat munkáját 
Kis Sárának, a Somogyi-családnak, Kismárton Zsoltnak, Gáspárné Zsuzsinak. 

„Ha szeretet fénye szívünkből sugárzik,  

lángra gyúl sok szép szív, és már nem is fázik,  

átmelegszik hittel, ő is adni képes!  

Szereteted eljut mások jó szívéhez.” 

(Aranyosi Ervin: December) 

A harmadik adventi gyertya gyújtása: december 11-én 17 órakor a haranglábnál. 

 

Kedves telepi lakosok! 

Közeleg a karácsony. Az év legszebb ünnepére készül minden család. Takarítunk, 
ajándékokat vásárolunk, meglepetéseket készítünk. Felhívjuk a rég nem látott 
rokonokat, barátokat, üdvözlő sorokat írunk a Facebookon, átküldjük a nagyszü-
lőknek gyermekeink legszebb rajzait. Készülődünk az ünnepre. Jó hírt, örömet, 
egészséget kívánunk egymásnak. Időnként összeütjük a könyökünket, egymásba 
karolunk. A mögöttünk tornyosuló évet örömeivel és bánataival együtt talán nem 
is akarjuk összegezni.Tudjuk mindannyian, hogy milyen kegyetlen, félelemmel teli 
hónapok vannak mögöttünk. Advent négy gyertyája a hit, a remény, az öröm és a 
szeretet. Legyenek ezek a szavak bátorító útravalók számunkra a 2022-es évre. 
Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és egészségben, bőségben gazdag újesz-
tendőt kívánunk:a Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezetősége 

Karácsonyi programok 

Hagyományos karácsonyi ünnepségünk 2021. december 18-án, szombaton 
16órakor lesz a Rendező téren, a harangláb mellett, melyre szeretettel hívunk 
minden telepi lakost. A gyertyagyújtás és műsor után melegteával, forraltborral és 
süteménnyel vár mindenkit a közösségi ház vezetősége. 

Karácsonyi szentmise december 25-én 11 órától lesz a faházban. 

A Grimm-Busz színház művészei2021. december 30-án 15 órakor a Rettenetes 
Röfi c. mesejátékkal várják a gyerekeket. Az előadás a gyerekeknek ingyenes, a 
felnőtt kísérőknek 500 Ft.  Belépés felnőtteknek maszkban, kézfertőtlenítő haszná-
lata után.  Az előadás helyszíne a faház.  

Keressük telepünk legszebb fényfüzérrel díszített házait! 

December 20-án 16 és 17 között az ottlakó családok engedélyével szeretnénk 
lefényképezni a kivilágított épületeket. A legszebbekre Facebook oldalunkon lehet 
szavazni december 23. éjfélig. Az első négy helyezett „fényes ház” szaloncukor 
jutalomban részesül. 

A „Nagymama legfinomabb pogácsája” 

győztesének, Tóth Imréné Jolikának receptje.Hozzávalók: 1 kg sima liszt, 2 csomag 
Ráma margarin, 2 kispohár tejföl, 6 tojás sárgája, 5 dkg élesztő, 4 kávéskanál só és 
15 dkg trappista sajt. Az egyik tejfölbe belekeverjük az élesztőt, a másikba a sót. A 
lisztbe belereszeljük a sajtot, majd eldörzsöljük a margarinnal. Ezután hozzáadjuk a 
tejfölöket és összegyúrjuk. Egy éjszakára hűtőbe tesszük. Reggel átgyúrjuk, kinyújt-
juk, tetejét késsel csíkozzuk, majd megkenjük tojássárgájával. Tetszőlegesen meg-
szórjuk reszelt sajttal, kömény- vagy szezámmaggal. Szaggatjuk, utána még egy 
kicsit kelesztjük, és forró sütőben megsütjük. Ez a „Boszis pogácsa” receptje.  


