
FELHÍVÁS!!! 
Tisztelt Klebelsberg-telepi Lakosok! Rendkívül SÚLYOS FERT ZÉSVESZÉLYRE hívjuk fel a 
figyelmet, amely a Holt-Tisza közvetlen közelsége miatt lakóhelyünkön fokozott problémát 
jelent. Fert zött szúnyogok csípése terjeszti a b rférgesség (Dirofilaria repens) és a 
szívférgesség (Dirofilaria immitis) kórokozóját, amely végzetes megbetegedést okoz a 
kutyákban, macskákban, de az emberre is veszélyes lehet. (Ld. 
www.YouTube.com/Szívférgesség egyszerűen) Házi állatainknál csak állatorvosi kezeléssel 
történő megelőzés és kezdődő betegségi stádiumnál történő kezelés lehet eredményes. A 
legfontosabb megelőzés a Holt-Tisza gyakoribb szúnyogirtása, amelyért közösen fel kell 
lépnünk a város felé, minden kapcsolatot, fórumot megragadva!! A problémával 
kapcsolatban petíciót lehet aláírni a Bencsik Boltban (Zentai u.)! 
 

 

EGYÜTT LENNI JÓ! 
Gyermek és ifjúsági tábor az Összefogás Házában 

2015. június 22-26. 

Várunk képzőművészeti, kézműves és sport táborunkba! 
Program: alkotás, játék; kirándulás: Vadaspark, Alsóvárosi Tájház, Fűtőház stb.; zene, 

mozgás, tánc, … a többi legyen meglepetés!  

A tábor részvételi díja: 17.000 Ft/fő, amely tartalmazza a tízórai, ebéd, uzsonna, a 
belépőjegyek és az utazás költségeit. 

A tábort megfelelő számú jelentkező esetén korcsoportos bontásban tartjuk: 
fiatalabb korosztály: 4-10 éves, ifjúsági korosztály: 11-18 éves 
AMIT HOZNI KELL: kulacs, hátizsák, időjárásnak megfelelő öltözet  

ifjúsági korosztály: biciklis kiránduláshoz bicikli, védőfelszerelés, láthatósági mellény 

Jelentkezni lehet Nacsa Jánosné Marinál és Ádász Mariannál az Összefogás Házában, a 
20/3511720-as, vagy 30/3298173-as telefonszámon, 

vagy e-mailben: nacsafoto@t-online.hu, adasz.mariann@gmail.com 

 

A Hírharang terjesztési felelősei: 
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 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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A Klebelsberg-telepi Polgári Kör elnökségi megbeszélése: 2015. június 9-én, kedden 17.00 

órai kezdettel az Összefogás Házában. (Zentai u. 31.). 

 Önkormányzati képviselői fogadóóra: június 2., kedd 17-00-18.00 óra, Összefogás Háza. 
 

I. Klebelsberg-telepi GYERMEKNAP május 31-én, vasárnap 9.00 –17.00 óráig az 

Összefogás Házában! A részletes programot a 2. oldalon közöljük!  
 

TESZEDD! KÖZTÉRI TAKARÍTÓ AKCIÓ  
Klebelsberg-telepen május 16-án, szombaton 9 órai kezdettel, a 

Rendező téren találkozunk; zsákokat biztosítunk! 
 

Az Összefogás Háza - Szeged Klebelsberg-telepi Közösségi Ház  
ünnepélyes megnyitója – 2015. június 6-án 15.00 órától 

Köszöntő: Nacsa Jánosné 
Teleptörténeti emlékek, zenei aláfestéssel (közreműködnek: 
Várkonyi Zsófia hegedűművész, Ujvári Borbála furulyatanár, 
Somorjai Bende, valamint a Harangláb Nyugdíjas klub tagjai) 
Néptánc bemutató (közreműködnek: Kispéter Márton, valamint a 
Herceg és Jávorszky család táncoslábú tagjai) 
Dr. T. Molnár Gizella: Klebelsberg Kuno szellemisége  
A Rókusi  Általános Iskola tanulóinak köszöntő műsora 
„Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete és Szeged-Klebelsberg-telep története” Kiállítás 
megnyitója: Dr. Tóth István, Újvári Edit 
Az Összefogás Háza felszentelése 

Klebelsberg-telepi Bál  
2015. június 6-án szombaton 19.00 órai kezdettel rendezzük meg a hagyományos 

Klebelsberg-telepi bált, amelyen átadjuk a „KLEBELSBERG-TELEPÉRT” 2015. 
évi díjazottjának az oklevelet és az emlékplakettet.  

A vacsora ára aperitiffel, tortával: 1.800 Ft/fő Helyszín a Hársfa söröző, a zenét Varga 
László szolgáltatja. A vacsorajegyek megvásárolhatók a vezetőségi tagoknál: Terjék 

Csabánénál, Gáspár Ferencnénél, Kismárton Zsoltnál (70/389-2286). 
Befizetési határidő: május 31. 

Szeretettel várjuk a z ünnepi programunkra és a bálra! 
A június 6-i ünnepséghez kapcsolódó fogadásra várjuk az édes és sós sütemény felajánlásokat! 

Kérjük, akik ebbe segíteni tudnak, Kismárton Zsoltot hívják  a  +3670/389-2286 számon! 
KÖSZÖNJÜK!!! 

http://www.youtube.com/
mailto:nacsafoto@t-online.hu
mailto:hirharang1999@gmail.com


 
 

                                                                                
 

Gerincjóga hétfő 17.00 – 18.00 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Aerobic kedd 17.00 – 18.00 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Gyógytorna csütörtök 10.00 – 11.00 

Néptánc ovisoknak csütörtök 15.30 – 16.15 

Aerobic péntek 17.00 – 18.00 

NYELVTANFOLYAMOK: Olasz tanfolyam pé teke ké t 7.  órai kezdettel; 
Angol tanfolyamok sütörtökö ké t A gol Kezdő .: 16.30-18.00, A gol Kezdő .: 18.00-19.30 

A SZENT ANTAL IMAKÖZÖSSÉG i de  hó ap első keddjé  tartja összejöveteleit 

Az Összefogás Háza ter ei és a faház ki érelhető saládi re dezvé yekre, 80 főig. 
Érdeklődés: az Összefogás Házá a , yitva tartási idő e , telefonon: +3670/389-2286 

Május 27-én 18.00 órai kezdettel Vér Sándor: „Rovás régen és ma” című előadása az 

„Összefogás házában” 

 

Mindenkit szeretettel várunk az első Klebelsberg-telepi Gyereknapra! 
 

A Klebelsberg Telepért Alapítvány, a Polgári Kör, illetve a Telepi Tanácsadó Testület 
szervezésében kerül sor az első telepi gyermeknap megrendezésére május 31-én 9-17 óráig, az 
Összefogás Házában. Az a gyermek, aki használható játékát (amelyet ő már nem használ, de jó 
állapotban van) elhozza adományként, Vargáné Editke által felajánlott ÓRIÁS 
PALACSINTÁT kap ajándékba!! Ezen felül várjuk a kedves szülők segítségét! Használható 
gyermekruhákat, használható játékokat szeretnénk  gyűjteni rászoruló gyermekek illetve az 
Óvoda részére! Nagyné Grundics Erika textilszobrász egy szobrot ajánlott fel árverésre, az 

ebből, illetve az adományokból befolyt összegből szeretnénk megoldani a rászoruló 
gyermekek nyári táboroztatását!  

Az egész napos program INGYENES!!!!! 
Forgó, trambulin, ugrálóvár várja a gyermekeket, valamint zsonglőrök, talajtornászok, 
óvodások műsora, óvónénik bábelőadása, Jáhn Ili néni mesélése, arcfestés, lufi hajtogató, 
délelőtti biciklis akadálypálya biciklivel érkezőknek, kresz totó, motoros rendőrjárőr 
(Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság) és délutáni különböző ügyességi 
versenyszámok várják a látogatókat! …és mindez teljesen ingyen! Ja és persze palacsinta 

minden mennyiségben.  Kellemes napot és nagyon jó szórakozást kívánok minden 
résztvevőnek:                                                                                            Varga Oszkár szervező 

 

BABAHOLMI- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 
2015. június 14-én vasárnap 8-13 óráig az Összefogás Házában, faház (Zentai u. 31.) 

Kinőtt vagy feleslegessé vált baba- és gyermekruhákat, játékokat, könyveket, 
felszereléseket, kismama holmikat lehet hozni-vinni! 

Asztalfoglalás az alábbi telefonszámon Kertészné Ótott Edinánál: 06-70/314-1950 
Az asztalok a vásár indulása alkalmából ingyenesek. 

KLEBELSBERG-TELEPI MAJÁLIS – 2015 
A Polgári Kör Egyesület idén is 

megrendezte a majálist a közösségi 
ház udvarán és a focipályán. A 

gazdag programsorozatnak és a jó 
időnek köszönhetően, a családias 

légkörben mindenki kellemesen és 
tartalmasan töltötte el a napot. A 

színpadi programok, az ugrálóvár, a 
játékok, kézműves foglalkozások 

ezúttal is nagy sikernek örvendtek. 
A kiváló szakácsok bográcsosai 

hamar elfogytak a "nagy család" 
éhes gyomrában.  

A bográcsfőző verseny győztese 

Jakab Zoltán lett, a gasztronómiai 
különlegességet a Reneszánsz udvar 

XVI. századi erdélyi bográcsos 
bemutatója biztosította - Kormányos 

Karcsi és Tánczos Sándor fakanala 

nyomán.   A sörivó verseny nyertese: 
Pap Sándor.  

Reméljük mindenki jól érezte magát, 
köszönet a szervezőknek, a fellépő 
művészeknek és a rendezvényünket 

megtisztelő lakosoknak! 
 

 

Köszönet! 
Óvodánkban rendkívül sikeres Családi Napot rendeztünk, melynek bevételéből 

udvari játék lehetőségeinket tudjuk bővíteni. Hálásan köszönjük minden Kedves 
Szülőnek a támogatását! Valamint külön köszönjük a Klebelsberg-telepi Polgári 

Körnek, hogy az ebéd előállításában segítségünkre volt. 
Mészáros Jánosné Tagóvoda vezető 

 

A Nógrádi Tibor képviselő úr által a telep számára felajánlott 25 sárgabarack fát a Varsa utca 

végén 15 önkéntes segítő ültette el, gondozásukat Somogyi László és Novák Csaba vállalta. 
Köszönjük!!! 
 

2015. nyarán OLASZ ÉS FRANCIA NYELVI TÁBOROKAT indítunk  

az Összefogás házában. Kérjük, hogy az érdeklődők életkoruk és nyelvismereti 
szintjük megjelölésével május 30-ig jelentkezzenek Kriván Gabriella nyelvtanárnál 

a 30/369-9131-es telefonszámon vagy a krivaan@gmail.com címen. 
 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
 

mailto:krivaan@gmail.com

