
 
 

                                                                                
 

Geri jóga hétfő .  – 18.00 

Képző űvészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Aerobic kedd 17.00 – 18.00 

Zará dokPo t szerda 18.00 – 19.30 

Aerobic pé tek .  – 18.00 

Szeptemberben folytatódik: karate, gyógytor a, ovis néptá , képző űvészeti szakkör 

 

A GRÓF KLEBELSBERG KUNO MUNKÁSSÁGA és a KLEBELSSBERG-TELEP 

TÖRTÉNETE kiállítás, vala i t a TELEPI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA (szeptemberig) 

egteki thető az Összefogás Házá a , munkanapokon 11- .  óra között,  
hétvégé  az alá i telefo szá o  egyeztetett időpo t a : 20/351-1720. 

 

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 , telefo o : +3 /3 -2286 

 

FIGYELEM! Borítókép pályázat Klebelsberg-telep Facebook oldalán! 
https://www.facebook.com/klebelsberg 

Várjuk Klebelsberg-telepet és környékét, életképeket, természetet, épületeket (és mindent ami 
„telepi”) megörökítő fotókat – a nyár szellemében. A képeket beérkezési sorrendben, heti 
váltásban közöljük, kérjük az első fordulóra fejenként egy képet küldjenek a facebook-on 

privát üzenetben, vagy az adasz.mariann@gmail.com címre. Ha hozzájárulnak, a képeket 
készítő nevével és a kép címével (amennyiben van) együtt jelenítjük meg! 
 

Hirdetés 
Könnyebb fizikai kerti munkát (kerítésfestést, tűzifa behordást, sövénynyírást, 
fűnyírást) vállalok Hattyason. Tel: 20/6228065 Ár megegyezés szerint! 

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. július 1-én, szerdán 17.00 

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

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület rövid RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE: 2015. 

július 1-én, szerdán 18.00 órai kezdettel az Összefogás Házában (Zentai u. 31.). A részvétel és a 

HATÁROZATKÉPESSÉG az új jogszabályokhoz igazodó Alapszabály módosítások 
elfogadása érdekében nagyon fontos, számítunk a tagok részvételére!!! 
 
Köszönet a telep közterein végzett munkáért: Császár Istvánnénak, aki a kereszt, valamint 

Kormányos Károlynak, aki a harangláb környékét tartja rendben. 
 

Május 16-án az európai és országos TESZEDD! akcióhoz kapcsolódva köztéri takarítás 

zajlott telepünkön Viczián Edit és a Polgári Kör Egyesület szervezésében. A 20-25 fő 
résztvevő szorgos munkájának köszönhetően 45 zsáknyi szemét immár nem köztereinket 
csúfítja. Köszönet minden résztvevőnek!!! 
 

Nyárvégi sportprogramok: Horgászkupa augusztus 15.; Focikupa augusztus 21-22. 

 

NYÁRI GYERMEKTÁBOROK AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN 
Június 22–26. Együtt lenni jó! (ld. lentebb) 

Július 20–24. Kézműves tábor Kertészné Ótott Edina szervezésében 

Július 27–31. Angol tábor, vezetője: Budai Zsuzsa 

Augusztus 3–7. Néptánc és napközis tábor (ld. 3. oldal) 
Augusztus 3–7. Sakk tábor, vezetői: Herpai József és Révész Rita 

A táborokról az Összefogás Házában lehet érdeklődni! 
 

 

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. 

Családi kedvezmény: két gyermek esetén 15.000 Ft/fő a részvételi díj. 
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 

 

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

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
 

https://www.facebook.com/klebelsberg
mailto:adasz.mariann@gmail.com
mailto:hirharang1999@gmail.com
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Az Összefogás Háza - Szeged Klebelsberg-telepi Közösségi Ház 
ünnepélyes megnyitója – 2015. június 6.  

A Telep Napján felemelő ünnepség keretében adtuk át a 2014 szeptemberében birtokba vett 
közösségi házat – telepünk korábbi iskolaépületét. A Ház működtetéséért felelős Polgári Kör 
Egyesület elnöksége és Ádász Mariann művelődésszervező sikeres szervező munkájának 
köszönhetően nagyszerű csapat munkálkodott a június 6-án megnyíló kiállítások rendezésén, a 
belül lakossági összefogással felújított ház ünnepi programján. Nacsa Jánosné elnökasszony és 
Újvári Edit titkár köszöntőjükben a házzal kapcsolatos eddigi eredményeket és jelenbeli 
törekvéseket is hangsúlyozták. Dr. Baricz Zsoltné koordinálásával teleptörténeti emlékek 
hangzottak el, zenei aláfestéssel, közreműködtek: Pappné Erzsike, Jáhn Ilike, Kárpátiné 
Várkonyi Erzsébet, dr. Baricz Zsolt, Nagy Czirók Emőke, Várkonyi Zsófia, Ujvári Borbála, 
Somorjai Bende). A néptánc bemutatóval Kiss Márton és Jávorszky Dóra szerzett örömteli 
perceket. Dr. T. Molnár Gizella: Klebelsberg Kuno szellemiségét elevenítette fel, majd dr. Tóth 
István főmuzeológus és dr. Újvári Edit megnyitotta a „Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete és 
Szeged-Klebelsberg-telep története” című kiállítást.  

    
A „Telepi alkotók kiállításá”-nak rendezéséért Nacsa Jánosnénak, Tóth Péternek és Terjék 
Csabánénak nyújtottunk át köszönő Emléklapot, a Klebelsberg és helytörténeti kiállítás 
rendezéséért pedig Jankó Lászlóné Zsóka, dr. Baricz Zsoltné, Gáspár Ferencné, Monostori 
Andrásné, Ádász Mariann, Vass Ferencné, Gárdiánné Ludányi Lilla, Kismárton Zsolt. és 
Újvári Edit vehette át az Emléklapot. 

    
A „Klebelsberg-telepért”Oklevél és emlékplakett 2015. évi díjazottja a telepi Óvoda kollektívája, 
akik – amint a díjat átadó Nacsa Jánosné és Gáspár Ferencné hangsúlyozta – méltán illenek 

azoknak a sorába, akiknek köszönettel tartozunk a telep közösségi életéért kifejtett 
munkájukért.  
Végül az Alsóvárosi templom plébánosa, Mátyás atya felszentelte az Összefogás Házát. Az 
ünnepséget követően a vendégek megtekintették a két kiállítást, majd fogadás zárta a programot. 
A Klebelsberg-telepi Bál a Hársfa Sörözőben 19.00 órakor kezdődött, vacsorával, 
táncmulatsággal, immár 16. alkalommal.       Újvári Edit 
 

Első Klebelsberg-telepi Gyereknap 
A Klebelsberg Telepért Alapítvány, a Polgári Kör, illetve a Telepi Tanácsadó Testület 
szervezésében május 31-én gyerekek vették birtokba Összefogás Házát. Forgó, trambulin, 
ugrálóvár várta a gyermekeket, valamint zsonglőrök, talajtornászok, óvodások műsora, 
óvónénik bábelőadása, Jáhn Ili néni mesélése, arcfestés, lufi hajtogató, kresz totó, motoros 
rendőrjárőr biztosította a remek hangulatot. A változatos programok, az ügyességi versenyek 
és a palacsinták is óriási sikert arattak. Köszönet a szervezőknek a csodálatos gyermeknapért! 

    
 

 

Néptánc és napközis tábor – 2015. augusztus 3-7. 
Szeretettel várunk minden gyermeket, aki szeretne egy izgalmas nyári hetet a néptánc, a 
játék és az alkotás nevében eltölteni az Összefogás Házában. A Néptánc tábor időpontja 
2015. augusztus 3-5., melyre óvodások, az augusztus 6-7-én tartandó napközis táborra 

óvodások, valamint kisikolások jelentkezését is várjuk. A táborozók megismerkedhetnek 
népünk hagyományaival, mozgásvilágával, táncaival. A tábornak a Klebelsberg-telepi  

közösségi ház faháza és udvara ad otthont. A program kiegészül sok-sok játékkal, 
vetélkedővel, vetítéssel. Az első 3 napban a néptáncé a főszerep, az utolsó 2 napban pedig 
kézműveskedünk, játszunk, mesélünk, kirándulunk. A részvételi díj 7000 Ft/fő/3 nap 
és/vagy 3000 Ft/fő/2 nap, ami tartalmazza a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, 
uzsonna) és a foglalkozások költségét. A tábort minimum 8 fő jelentkezése esetén 
rendezzük meg. Jelentkezni lehet Nagy Saroltánál a 06 30/232-5892-as telefonszámon és 
e-mailben: nagysarolta21@gmail.com, valamint személyesen az Összefogás Házban Ádász 
Mariannál, a 06 30/329-81-73-as telefonszámon és e-mailben: adasz.mariann@gmail.com 

(napközis tábor esetén). Sok Szeretettel Várjuk Minden Kis Pajtás jelentkezését! 
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