Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja:
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:
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
Aerobic
péntek 17.00 – 18.00
Szeptemberben folytatódik: karate, gyógytorna, ovis néptánc, képzőművészeti szakkör

A GRÓF KLEBELSBERG KUNO MUNKÁSSÁGA és a KLEBELSSBERG-TELEP
TÖRTÉNETE kiállítás, valamint a TELEPI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA (szeptemberig)
megtekinthető az Összefogás Házában, munkanapokon 11-17.00 óra között,
hétvégén az alábbi telefonszámon egyeztetett időpontban: 20/351-1720.
Az Összefogás Háza termei és a faház kibérelhető családi rendezvényekre, 80 főig.
Érdeklődés: az Összefogás Házában, nyitva tartási időben, telefonon: +3670/389-2286

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 E GYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK !
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A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület rendkívüli közgyűlést tartott 2015. július 1-én,
melyen Nacsa Jánosné elnök ismertette az új egyesületi Alapszabály szükséges módosításait,
melyeket a tagság elfogadott.
Várjuk középiskolás fiatalok jelentkezését ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
letöltésére az Összefogás Házába! Rendezvényszervezési, kreatív, ház körüli feladatok
iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk! Érdeklődni lehet személyesen az Összefogás
Házában, ill. Ádász Mariannál (30/3298173, adasz.mariann@gmail.com).

Kedves Telepi lakosok, Kedves Szülők!
Örömmel tudatjuk, hogy a papírgyűjtésből befolyt összeg 27.000 Ft lett. Hálásan
köszönjük mindenkinek a gyűjtő munkát. A pénzt óvodásaink gyermeknapi
ajándékaira fordítottuk. Ezúton köszönjük lelkes apukáinknak (Szabó Zsolt, Kopasz
Ferenc, Gyóni Gábor, Viczián István, Somogyi László) munkáját, amellyel az óvoda
udvarán lévő kerékpár utat rendbe hozták.
Mészáros Jánosné Tagóvoda vezető

NYÁRI GYERMEKTÁBOROK AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN
Várjuk gyerekek és fiatalok jelentkezését az Összefogás Házában tartandó táborokra

Kézműves tábor: Július 20-24. Vezeti: Kertészné Ótott Edina (30/464-8284)
Angol és gyerekjóga tábor: Július 27-31. Vezeti: Budai Zsuzsanna (30/9011290) és Puskás Bea
Néptánc és napközis tábor: Augusztus 3-7. Vezeti: Nagy Sarolta (30/ 2325892, nagysarolta21@gmail.com) és Ádász Mariann (30/3298173)
Sakoca nyári sakk tábor: Augusztus 3-7. Vezeti: dr. Révész Rita (30/219-7616)
és Herpai József (20/542-1027, sakocachess@gmail.com)

Szeptemberben indul a Klebifi Ifjúsági Klub az Összefogás Házában!
Tervezett programok: rendszeres találkozók, közösségi és szabadidős programok,
kirándulások, játék, számítógép használati és internetezési lehetőség, stb. Első
alkalom: Szeptember 4. péntek 16 órától várunk egy kis ismerkedésre, a
klubszoba kialakításának átbeszélésére és sütögetésre az udvaron. Hozd el telepi
barátaidat is! J
Addig is nézz be hozzánk, érdeklődj a 30/329-8173-as telefonszámon, vagy emailben: adasz.mariann@gmail.com! Szeretettel várunk!

XIII. HORGÁSZVERSENY
2015. augusztus 15-én ismét megrendezzük a hagyományos
Hattyas Kupa Horgászversenyt
A verseny helye: a Fehérpart Holtág
Program:
6.30 gyülekező (zsilipnél)
7.00 megnyitó- helyek sorsolása, felkészülés
8.00 verseny kezdés (I. dudaszó)
12.00 verseny vége (II. dudaszó)
12.05 mérlegelés (a horgászhelyeken)
13.00 elvonulás a Hársfa sörözőbe
13.30 eredményhirdetés –díjátadás
14.00 EBÉD
Kategóriák: Felnőtt (14 év felett), Női, Gyermek ( 14 év alatt)
Szabályok: Felnőtteknek 2 horgászbot, gyerekeknek 1 horgászbot használata engedélyezett.
KERETES HALTARTÓ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
A verseny végén az engedéllyel nem rendelkezőknek a halat vissza kell engedni.
Nevezési díj: Felnőtteknek 2000 Ft, gyerekeknek 500Ft., mely tartalmazza az ebédet. Plusz
ebéd 800Ft
Nevezési határidő: 2015. augusztus 10.
melyet kérünk szigorúan betartani.
Nevezni lehet: Szűcs Tamásnál (20/519-5852)
A versennyel kapcsolatos információt a szervezők adnak, valamint a Klebelsbergtelepen kitűzött plakáton tesszük közzé!
A versenyen előforduló balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak.

XVIII. Hattyas Kupa
2015. augusztus 21-22.
Itt a Focikupa ideje, lássuk ki lesz idén a Telep bajnoka!
Péntek: Telepi csapatok tornája, Gyerekfoci, Hetesrúgó verseny, Pingpong verseny, Délután
ingyenes ugrálóvár és trambulin
Szombat: Meghívott csapatok tornája, Lábtengó verseny, Bemutató labdarúgó mérkőzés:
Médiaválogatott - Klebelsberg-telep, a két nap eredményhirdetése, vacsora, buli, diszkó...
tehát eszem-iszom, dínom-dánom!
Focicsapatoknak jelentkezni lehet 12.000 Ft/csapat nevezési díj befizetésével (mely 10
vacsorajegyet tartalmaz) Kismárton Zsoltnál, minden hétköznap az Összefogás Házában 1117 óráig, vagy a 06 70/389-22-86-ös telefonszámon.
A pingpong, a lábtengó és a hetesrúgó versenyre jelentkezni a helyszínen 300 ft nevezési díj
befizetésével lehet.
Pontos programért és időpontokért kérjük, figyeljék a plakátokat, a Hírharangot és a
Klebelsberg-telep Facebook-oldalt!
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A Somogyi Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtárában június
végétől új munkatárs, Ferenczi Zita kezdte meg a munkáját, aki az alábbi írásával
mutatkozik be a Hírharang olvasóinak:
„Egyszerű emberke vagyok – »Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó, piros a vér és piros a pipacs. És a
pipacs szöszöske szára zöld.« (R.M.) Imádok olvasni – »Azt hiszem, hogy a boldogság egyik
formája az olvasás.« (J. L. Borges) »Olvasni nem kötelező, de buli« (Lackfi János) Egyik kedvenc
helyem: a könyvtár - varázslatos hely, különleges hangulata van – titokzatos, megunhatatlan világ.
Talán tényleg laknak itt angyalok (Angyalok városa :-) ) A könyvekhez való vonzódásom már apró
gyermekkoromtól kezdve jellemez és már-már küldetésemnek tekintem, hogy minél több emberrel
ismertessem meg azt az érzést, hogy mennyire jó olvasni. Szeretnék segíteni, hogy mindenki megtalálja
a maga könyvét, mert mindig van egy olyan könyv, amire éppen szükségünk van, ami segít.
A könyvtár légköréhez illő programok megszervezése is folyamatban van. Júliustól
21-én sakk-kör (augusztus 25-től kéthetente keddenként) július 22-én egyéb társasjátékozási
lehetőség (augusztus 26-tól kéthetente szerdánként), havonta vetélkedők, tematikus beszélgetések,
kiállítások - kicsiknek és nagyoknak egyaránt - igényre való tekintettel. Nem is szeretnék többet
mondani, beszéljenek helyettem a könyvek és a programok :-)

Találkoz(z)unk a könyvtárban!
Zentai u. 31. – http://www.sk-szeged.hu/klebelsberg-telep
Nyitva tartás: Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 13.00-18.00 óra; kedd 8.00-12.00 óra.
(Augusztus 3-tól augusztus 24-ig zárva tartunk)
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