1999-BEN ALAPÍTOTT E GYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK !

HIRDETÉSEK

OLASZ és FRANCIA NYELVTANFOLYAM
2015. január 16-án kezdő olasz nyelvtanfolyamot indult felnőttek számára az Összefogás
Házában. A tanfolyam heti egyszer 90 perces órákból áll, minden pénteken 17:00-18:30
óra között, az óradíj 500 Ft/foglalkozás.

FRANCIA NYELVTANFOLYAMOKRA MÉG VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET!
A nyelvtanfolyamokról az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Kriván Gabriella nyelvtanár, Tel.: +3630/369-9131
E-mail: krivaan@gmail.com

***
Új év, Új fogadalom, Új lehetőség
I. Klebelsberg telepi fogyókúra verseny Hölgyek számára!
az "Összefogás Tornacsoport" szervezésében, január 13-tól május 22-ig.

Mozgás, életmódtanácsadás, diéta!
Jelentkezés: Összefogás Háza, tornaterem, 2015. január 20. 16:30,
valamint az aerobic órák végén (kedd, péntek 18.00 óra)
Regisztrációs díj: 2.000 Ft. Tel.: Borsos Andrea 0630-223-63-86

2015. január 20.

XVI. évf. 1. szám

HÍREK
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezetőségi megbeszélése: 2015. február 3-án, kedden
17.00 órától az Összefogás Házában. A tisztújító egyesületi közgyűlést február végén tartjuk
Önkormányzati képviselői fogadóóra: február 3-án, kedden 17-00-18.00 óra között az
Összefogás Házában (Zentai u. 31.). Nógrádi Tibor képviselő úr minden hónap első keddjén,
17.00 órai kezdettel tartja a fogadóóráit!
A harangláb karácsonyi díszítését köszönjük Barna Péternek, Guti Ferencnek, Kispéter
Tibornak, Újvári Istvánnak és Újvári Zoltánnak!
A telepi rászorulók számára felajánlott karácsonyfákat köszönjük Bozóki Jánosnak!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. „Virágos Szeged Városszépítő Mozgalom”
pályázatán a Hársfa söröző, Vendéglátó kategóriában II. helyezést ért el! Gratulálunk!

***

ANGOL NYELVTANFOLYAM
2015 márciusától angol nyelvtanfolyamok indulnak az Összefogás Házában
gyermek és felnőtt csoportoknak! Az érdeklődők számára megbeszélést tartunk:
2015. február 17-én 18.00 órai kezdettel (Zentai u. 31.)
A nyelvtanfolyamról az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Bencsik Aranka nyelvtanár, Tel: +3630/327-3744
E-mail: aranka.bencsik@gmail.com

***
NE LEGYEN TÖBB GAZDÁTLAN KÓBOR ÁLLAT!
Az Alsóvárosi Kisállatrendelő 2015. január 19-től február 16-ig
KEDVEZMÉNYESEN VÉGZI
kutyák és macskák ivartalanítását. A műtéteket előzetes telefonos
egyeztetés alapján végezzük.
Dr. Somlai Tibor állatorvos, Szeged Nyíl u. 15. Tel.: 06-20/9262-372

***
.

.

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület
Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com

Elkészült az ÖSSZEFOGÁS HÁZA logója! Köszönjük Gerencsér Gábornak!
Tovább szépül a közösségi központunk, nevéhez – „Összefogás Háza” – méltóan a
telepi lakosság összefogásával. Számos tárgyi és munkafelajánlásnak köszönhetően a termek
kifestve, felcsiszolt parkettával, berendezve várják a programokon résztvevő telepi lakosokat!
A termek kifestésében az alábbiak közreműködtek: Csala Gyula, Csala Péter, Lázár István,
Pap László, Tarján András. A parkettacsiszoló csapat tagjai: Kátai Krisztián, Kátai Norbert,
Lefler Gábor, Szentiványi Zoltán. Társadalmi munkával és adományokkal is sokan járultak
hozzá a ház és az udvar rendbetételéhez: Sánta István, Ágoston Sándor, Terjék Csaba, Terjék
Csabáné, Toldi Ferenc, Gáspárné Hegyi Zsuzsa, Monostori Andrásné, Kismárton János,
Kismárton Jánosné, Varga Károly, Sonogyi László, Nagy Ferencné, Szabó Tamás,
Szentmiklósi Istvánné, Kertész Norbert, Kertészné Ótott Edina, Benkó Györgyné, Leinwéber
Ernő, Nagy Judit, Árendás Mihály, Köles Zoltán, Csurgó Attila, Vőneki József, Kukta László,
Kamocsay László, G. Ludányi Lilla, Nacsáné Kovács Mária, Vér Zoltán, Blaha család,
Borsos Máté, Káposzta Dénes, Novák Ferencné, Gyebnárné Gizike, Ágoston Zsóka, Sarkadi
Imre, Farkasné Kismárton Éva, Gerencsérné Újvári Edit, Novák Csaba, Kismárton Zsolt.
Nagyon köszönjük a telepi közösség érdekében végzett munkát!

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja:
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:
Karate gyerekeknek
Karate felnőtteknek
Képzőművészeti szakkör
Néptánc ovisoknak
Aerobic
ZarándokPont
Görkorcsolya ovisoknak
Női torna
Aerobic

hétfő, szerda 17.00 – 18.00
hétfő, szerda 18.00-19.00
kedd 14.00 – 17.00
kedd 15.30 – 16.15
kedd 17.00 – 18.00
szerda 18.00 – 19.30
csütörtök 15.00 – 16.15
csütörtök 17.30 – 18.30
péntek 17.00 – 18.00

A SZENT ANTAL IMAKÖZÖSSÉG február 3-án, 18.00 órai kezdettel tartja az első imaalkalmát.
VÁRJUK A LAKOSOK ÖTLETEIT ÚJABB PROGRAMOK INDÍTÁSÁRA!
Az Összefogás Háza termei és a faház kibérelhető családi és egyéb rendezvények
lebonyolítására, 80 főig. Érdeklődés: az Összefogás Házában, nyitva tartási időben:
Hétfő – péntek 11.00–17.00 óra között, telefonon: Kismárton Zsolt, +3670/389-2286

„Gyeretyán ország” – Fekete Pál magyar őstörténeti előadása
január 28-án, szerdán 18.00 órai kezdettel az Összefogás Házában

JÓTÉKONYSÁGI DISZNÓTOROS
Ismét nagy sikerrel zárult a 2014. november 29-én megrendezett második jótékonysági
disznótoros! Remek időjárás, kiváló hangulat, hatalmas összefogás jellemezte a kétnapos
rendezvényt! Már szombat reggel kiderült, hogy nagyobb lesz az érdeklődés, mint az elsőn. A
reggelin több mint száz fő vett részt, és ez a szám a vacsorára 290-re emelkedett!!! A
reggeliről gondoskodtak: Vőneki József és felesége Valika, Takács Peti (Taki) Szárics Józsi,
Borsos Máté. A vacsora elkészítésében a fentieken kívül Varga Oszkár és felesége Editke
valamint Száricsné Joli mama, Novákné Erzsike vett részt! A zenéről Polgár Józsi és Kakuszi
Béla gondoskodott a résztvevők nagy tetszésére! Számunkra is meglepő volt az a rengeteg
tartós élelmiszer felajánlás, amit önöktől, kedves vendégektől kaptunk! Például lisztből és
kristálycukorból több mint 120-120 kg-ot tudtunk továbbítani a rászoruló családoknak. Ezek
mellett étolaj, konzervek, tészták, és persze a disznótoros húsok, hurka, kolbász, tepertő, zsír,
levescsont, oldalas került a jótékonysági csomagokba! Összesen 44 db került átadásra!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni először is önöknek a részvételért és az ajándékokért!
Külön szeretnénk megköszönni az áldozatos munkát és támogatást a fentieken kívül az
alábbiaknak: Szeged Önkormányzata, Nógrádi Tibor képviselő, Kismárton Zsolt, Jégaszabó
Aranka, Varga András, Gerencsérné Újvári Edit, Molnár József, Kormányos Károly, Novák
Ferenc, Terjékné Cili, Tarján András, Szécsi László, Gáspár Ferencné Zsuzsa, Gáspár
Ferenc, Köles Zoltán.
Remélem az idei évben is sikerül megszervezni immár a harmadik disznótorost! Kérem
önöket, segítsenek abban, hogy ha a környezetükben van olyan nagy családos, egyedül lakó,

nehéz körülmények között élő ismerős van, jelezzék számunkra, hisz ezzel is tudják segíteni a
munkánkat! A neveket leadhatják a közösségi házban Kismárton Zsoltnál!
Novák Csaba és Varga Oszkár

Gyerekrajz foglalkozás az Összefogás Házában
2014. december 29-én öt, 30-án tíz gyereket hoztak a szülők. A kicsit eltérő korosztállyal is
sikeres volt a két nap, a 4 és a 11 éves is hasznosan vidáman tudta eltölteni délig az időt. A
picik festettek akvarellel, színes ceruzával
szabadon és színezhettek kifestő könyveket.
A nagyok pasztellel, akvarellel festettek és
rajzoltak. Természetesen a másfajta játék is
kellett, így játszottunk nyugalmasabb
dominó és kirakós játékot majd „tornáztunk”
játékosan. Nagyon jó volt a hangulat és
örültem, hogy nem volt sírás és anya utáni
vágyakozás sem. Volt, aki délben nem akart
elmenni, kérte, ide hozzák neki az ebédet.
Nem kellett semmit hozniuk, rajz, és
festőeszközöket, rajzlapot, kifestőkönyvet én
adtam, de az alkotásokat mindenki
hazavihette a kifestőket is. Jó volt nézni a boldog arcokat! Ígértem a szülőknek, hogy a
tavaszi szünetben, ha igény lesz rá, megismételhetjük, nyári szünetre pedig egy hetes tábort
tervezek. Nacsa Jánosné a Hattyas festőkör szervezője

Klebelsberg-telepi advent és karácsony
December 20-án meghitt ünnepséggel, az óvodások és a Nyugdíjas Klub műsorával, Nógrádi Tibor és
Gáspár Ferencné köszöntőjével, majd színházi előadással zárult az adventi programsorozat. A forralt
borról Varga Oszkár gondoskodott, egyesületünk teával és süteménnyel vendégelte meg a résztvevőket.
A sikeres programokról készült képek megtekinthetők a Klebelsberg-telep, Szeged Facebook oldalon!
A programokon számos telepi család vett részt, közülük Kára Edit és G. Ludányi Lilla írásban foglalta
össze benyomásait, ebből idézünk.
G. LUDÁNYI LILLA: „Az Egyesület eddigi rendezvényein is részt vettünk, mivel férjemmel gyerekkorunk óta
Klebelsberg telepen lakunk. […] A Mikulás látogatása minden évben nagy élmény szokott lenni. Idén is
így volt, már út közben gyakoroltuk a versikét, hogy el tudjuk mondani a Mikulásnak a téren. Mivel 3
gyerekünk van, ezért is minden adventi rendezvényen találtunk számunkra megfelelő elfoglaltságot az
Összefogás Házában. 2 kisebb lányunkkal részt vettünk a meseolvasáson, ahol sok kedves telepi lakos
olvasott fel meséket a kisebbeknek. A terem gyönyörűen az alkalomnak megfelelően fel volt díszítve és
még teával és szaloncukorral is kedveskedtek a rendezvény szervezői.”
KÁRA EDIT: „A telepen viszonylag sok gyermek lakik, akik szeretnek kézműveskedni, barkácsolni, élőzenét
hallgatni, énekelni, táncolni, együtt lenni. Mi felnőttek pedig egy kicsit kimozdulunk otthonról, a gyerekekkel
együtt vagyunk, és egy kicsit ráhangolódunk az ünnepekre. A kulturális hagyományokról új információkról
gazdagodunk. Számomra nagy előnye a telepi programoknak, hogy itt van helyben, sok mindenkit
ismerünk, a gyerekek felszabadultabbak az ismerős helyen. Viszont a legnagyobb pozitívuma a telepi
rendezvényeknek, hogy a szervezők szeretettel, szívvel lélekkel szervezték azt, az ember alig akart
hazamenni, a programra meghirdetett időnagyon gyorsan eltelt. Az adventi programsorozat igen színes,
színvonalas, változatos, ötletes volt. Mindegyik program kellemes, meleg, hangulatban telt. Nagyon
szükség van arra, hogy egy közösséget összefogjunk. Az Összefogás Háza, ami egyre szebb és
otthonosabb, teret ad a programoknak. A családom nevében is nagyon köszönjük a szervezőknek a
lehetőséget és a munkájukhoz további sikert kívánunk!”

