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KÖDIK!

GYEREKNAP
I. Klebelsberg-telepi Gyereknap 2015. május 31-én az Összefogás Házában.
Részletes program: a májusi Hírharangban!
Közrendi problémák bejelenthetők az Alsóvárosi Polgárőrségen: Szeged, Szabadság tér 1.
keddenként 17.00-18.00 óra között.
Felhívás! Itt a metszések ideje, minden háztulajdonos fordítson figyelmet a háza előtti járdaszakasz
járhatóságára, illetve a sarki lakók a kereszteződések átláthatóságára! Az árkok tisztán tartása is a
lakosok kötelessége!
Keresünk olyan személyt, aki a harangláb előtti virágágyás rendben tartását vállalja; az öntözés
már megoldott. Jelentkezni lehet Kismárton Zsoltnál: +3670/389-2286.

Geri jóga

i de

sütörtökö

7 órától az Összefogás Házá a !

A Geri jóga életta i hatásai: erősíti, lazítja és yújtja az izomzatot
 javítja a tartást, oldja a stresszt, javítja az e észtést

öveli a fizikai és pszi hikai teher írást, javítja az általá os közérzetet, vitalizál
Sok szeretettel várok Mi de kit! BORSOS ANDREA – geri jóga oktató

KORREPETÁLÁS ANGOL NYELVBŐL

Tanító – angol nyelvtanár szakos egyetemista korrepetálást vállal.
Óradíj: 1.000 Ft/óra (60 perc) Telefonszám: +3670/397-5255

TISZTELT VOLT ÉS LEEND

VÁSÁRLÓINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a HARANGLÁŰ AŰű (Rendez tér)
új tulajdonossal tovább m ködik.
Kedvező árainkkal és folyamatosan bővülő árukészleteinkkel szeretettel várjuk Önöket!
Nyitva tartás: hétfőtől–szombatig: 6.00-18.00-ig, vasárnap: 7.00-12.00-ig
Akciónk mindennap 17.00 órától a megmaradt péktermékekre vonatkozik!
A Hírharang terjesztési felel sei:
Mokrini utca, Kundombi utca: Terjék Csabáné
Vaskapu utca: Varga Tímea (Vaskapu u. 2. B. Tel.: 633-926)
Harangláb utca: Lázár István (Harangláb u. 49. )
Mozdony utca: Jávorszky Zoltán, Jávorszky Dóra (Mozdony u. 33.)
Szigony, Titeli utca: Fórizsné Bakaity Mariann (Szigony u. 44. Tel.: 420-686)
Óbébai utca: Sipos József (Óbébai u. 4.); Zentai utca: Gyémánt Károly (Zentai u. 32.)
Kamarási u. Fűtőház köz: Császár Istvánné (Kamarási u. 5/a)
Kece utca, Varsa utca: Kátai Viktor (Pancsovai u. 70. Tel.: 415-254)
Verseci, Örvény, Sziget utca: Gerencsér Zsigmond és Gerencsér Miklós (Szigony u. 36)
Váltó utca, Kisvasút sor, Sínpár sor: Tóthné Zsulán Katalin (Zentai u. 27.)
Tompasziget: Kovács Lászlóné (Szúnyog u. 36.), Orbán Zsuzsanna (Dongó u.11.),
Varga Sándor (Katica u.), Kadnár Emil (Méh u. 3.); Rendező tér, Palics köz: Nagy Czirók Emőke
Pancsovai utca: Kismárton Jánosné (Kisvasút sor 1. 416-644)

Egyesületünk támogatója: az ANGEL Consulting Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület
Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com

2015. április 17.

XVI. évf. 5. szám

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezet ségi megbeszélése: 2015. május 12-én, kedden
17.00 órai kezdettel az Összefogás Házában. (Zentai u. 31.).
Önkormányzati képvisel i fogadóóra: április 7., kedd 17-00-18.00 óra, Összefogás Háza.
Családi nap az oviban – április 25-én! A programot a Polgári Kör Egyesület is támogatja.

A Klebelsberg-telepi óvoda és az Összefogás Háza PAPÍRGYŰJTÉST SZERVEZ: 2015. május 13–14-e
között a faházban 11.00-től 17.00 óráig,; május 15-én 12.00 óráig!
TESZEDD! KÖZTÉRI TAKARÍTÓ AKCIÓ

Klebelsberg-telepen május 16-án, szombaton 9 órai kezdettel, a
Rendező téren találkozunk; zsákokat biztosítunk!

KLEBELSBERG-TELEPI MAJÁLIS – 2015

A Polgári Kör Egyesület idé is egre dezi a ajálist a közösségi ház udvará és a fo ipályá .
7.30-tól Bográ sos főzőverse y evezési díj .
Ft/ soport a helyszí e fizete dő, gáztüzelést
lehetőleg i de ki iztosítso Jele tkezés: Kis árto )solt ál az Összefogás Házá a , vagy
+3670/389-2286-as telefo szá o . A it iztosítu k: sörpad, ke yér, sava yúság, tá yérok, ka alak.
Re eszá sz udvar XVI. századi erdélyi ográ skülö legesség e utató Kor á yos Kar si és Tá zos
Sá dor faka ala yo á . Büfé: Fitt A yuka Ko yhája
9.00 Reggeli ozgató Borsos A drea fit esz edzővel
9.3 MEGNYITÓ
. Óvodások űsora
10.15 Nilufer-hastá
. Hősök Kapuja Hagyo á yőrző Baráti Kör har i e utatója
. Napraforgó éptá soport e utatója
. Azték Szí ház gyer ek űsora
12.00 E éd
. Jó e édhez szól a óta
. Főzőverse y ered é yhirdetés
. Azték Szí ház usi al és operett slágerek
. Hősök Kapuja Hagyo á yőrző Baráti Kör har i e utatója
. Szaká sok és Kosztosok fo i e se
. Sörivó verse y
. Ut a ál Puki á sival
Folyamatos programok: ugrálóvár, tra uli , forgó, pó ilovaglás, ar festés
Hősök Kapuja középkori e utató íjászkodás
Délelőtti progra ok: kéz űves foglakozás, A yák api eglepetések készítése;
Hattyas Festőkör alkotó délelőttje; Rovásfoglalkozás - Szegedi Rovásíró Kör

SZERETETTEL VÁRJUK A TELEP APRAJÁT ÉS NAGYJÁT!

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

hétfő, szerda 17.00 – 18.00
hétfő, szerda 18.00-19.00
kedd 14.00 – 17.00
kedd 17.00 – 18.00
szerda 18.00 – 19.30
csütörtök 10.00 – 11.00
csütörtök 15.30 – 16.15
péntek 17.00 – 18.00

közreműködő, kedves jelenlétükért, a szülőknek a bizalomért és természetesen a
segítőknek: Ádász Mariann művelődésszervezőnek, Pokorny Gáborné Erzsikének a
kézműves foglalkozásért, Gárdián Botondnak, Gárdiánné Ludányi Lillának a
sárkányröptetésért és a sok segítségért, Bene Ilonának a finom ebédekért. Remélem
sikerül a nyári tábort is ilyen jó hangulatúra megszervezni. Találkozunk június
utolsó hetében!
Nacsáné Kovács Mária

Húsvétoló az Összefogás Házában

NYELVTANFOLYAMOK:
Olasz tanfolyam péntekenként 17.00 órai kezdettel;
Angol tanfolyamok csütörtökönként Angol Kezdő 1.: 16.30-18.00
Angol Kezdő 2.: 18.00-19.30
A SZENT ANTAL IMAKÖZÖSSÉG minden hónap első keddjén tartja összejöveteleit
Az Összefogás Háza termei és a faház kibérelhet családi és egyéb rendezvények
lebonyolítására, 80 f ig. Érdeklődés: az Összefogás Házában,
nyitva tartási időben: hétfő – péntek 11.00–17.00 óra között, telefonon: +3670/389-2286

Alkossunk Tavaszt!

Április 2-3-án Összefogás Házában közel harminc résztvevővel kétnapos
gyermektábort tartottunk, a telepi volt iskolaépület ismét gyerekzsivajjal telítődött.
A program: ismerkedés után kreatív foglalkozás, rajz, játék, foci, sárkányeregetés,
csokitojás-keresés, szaladgálás, a sok „munka”, alkotás után pedig finom ebéd,
délután uzsonna, és már el is szaladt az idő.

Nyuszisimogatóval és húsvéti kézműves foglalkozással vártuk az érdeklődőket április
4-én a faházban. „Ahogy Nagyanyáink is sütötték!” – a húsvéti kalácskészítés
rejtelmeibe a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai avatták be az érdeklődőket, köszönet
Bene Ilona, Papné Erzsike, Jáhnné Ilike különleges és finom kalácssütési programjáért!
A kézműves technikák bemutatásában közreműködött: Ádász Mariann, Kismárton
Katalin, Radványszky Gábor és Újvári Edit.
A tavaszi programokról megtekinthetők a képek a Klebelsberg-telep, Szeged facebook oldalon!!!

Egészség Nap - FÖLD NAPJA április 2Ő-én, 16.00 órától a faházban
egyetemi hallgatók tartanak egészségnapi rendezvényt telepünkön.
Program: gyógytorna, majd előadás a Föld napjáról és az egészséges életmódról; kvíz
kérdések elhangzottakról. „Amikor az egészség megelevenedik” színdarab.
Szeretettel várjuk az érdekl d ket!

RAJZPÁLYÁZAT

Reméljük jól érezték magukat a kis alkotók, a szülők meg nyugodtan dolgozhattak a
munkahelyükön vagy otthon készülődtek az ünnepre. Köszönet a gyerekeknek a

A FÖLD NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN
Gyerekek! „A MI FÖLDÜNK, A MI KERTÜNK!”
címmel várjuk rajzaitokat április 23-ig. A rajzokat minden
hétköznap 11-17 óráig adhatjátok le az Összefogás Házában!
Eredményhirdetés: április 24-én 15.30-kor lesz az
Egészség Nap keretében.

