
 
 

                                                                                
 

Geri jóga hétfő .  – 18.00 

Képző űvészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Aerobic kedd 17.00 – 18.00 

)ará dokPo t szerda 18.00 – 19.30 

Aerobic pé tek .  – 18.00 

Szepte er e  folytatódik: karate, gyógytor a, ovis éptá , képző űvészeti szakkör 

 

Az ANGOL, OLASZ, FRANCIA  yelvta folya ok is folytatód ak, egfelelő szá ú 
jele tkező eseté  tö  soport a . Érdeklőd i lehet: 

Kriván Gabriella olasz, fra ia yelvta árnál: krivaan@gmail.com 

Bencsik Aranka a gol yelvta ár ál: aranka.bencsik@gmail.com (+3630/327-3744) 

Az a gol yelvta folya ok eg eszélése: 2015. 09. 2-á , 18.00 órai kezdettel )e tai u. .  

 

A GRÓF KLEBELSBERG KUNO MUNKÁSSÁGA és a KLEBELSSBERG-TELEP TÖRTÉNETE kiállítás, 
valamint a TELEPI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA (szeptemberig) egteki thető az Összefogás 

Házá a , u ka apoko  - .  óra között,  
hétvégé  az alá i telefo szá o  egyeztetett időpo t a : / -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 : + / -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.  
 

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) 

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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     XVIII. Hattyas Kupa    

2015. augusztus 21-22. 

Itt a Focikupa ideje, lássuk ki lesz idén a Telep bajnoka! 
 

PÉNTEK: Telepi sapatok tor ája, kezdés .  

Délelőtt selejtezők, köz e   órától pi gpo g verse y,  
13.00 - 13.30 Gyerekfoci 

16.30 - Hetesrúgó verse y 

17.30 - Elődö tő 

18.00 – Dö tő Idő eli súszás előfordulhat!  

SZOMBAT: Meghívott sapatok tor ája, kezdés .  

10.00 - Lá te gó verse y 

14.00 -  Be utató la darúgó érkőzés: Kle els erg-telep - Médiaválogatott 

15.00 - Elődö tők és dö tő 

17.00 - A két ap ered é yhirdetése  
18.00 – Vacsora, 19.00 - )e és ulatság Gregusékkal és Puki á sival 
Fo i sapatok ak jele tkez i lehet .  Ft/ sapat evezési díj efizetésével ely 
10 vacsorajegyet tartalmaz) Kis árto  Zsolt ál, i de  hétköz ap az Összefogás 
Házá a  -  óráig, vagy a  / -22-86-ös telefo szá o ! 
 

A sapatok evezési határideje augusztus 18. Sorsolás 18-á  kedde  . -tól az 
Összefogás Házá a , ahová várjuk a sapatvezetőket. Kérjük a evezési díjat is 
ekkor befizetni! 

Az augusztus 22-i va sorára arhapörkölt, kru pli, sava yúság, ke yér  jegyeket  
1099 Ft-os áro  lehet vásárol i a Be sik Bolt a  és az Összefogás Házá a . 
A két apos re dezvé y ideje alatt a gyerekeket ugrálóvárral várjuk, a üfé 
folya atosa  üze el, ahol sör-bor-üdítő és hot-dog, sze dvi s és ha urger is 
kapható. A pi gpo g, a lá te gó és a hetesrúgó verse yre jele tkez i a helyszí e  

 Ft evezési díj efizetésével lehet. 
 

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

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
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Szeptembertől Téged is vár az 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!  Addig is nézz be hozzánk, érdeklődj a 30/329-8173-as 

telefonszámon, vagy e-mailben: adasz.mariann@gmail.com! Szeretettel várunk! 
 

Szeptember 11-én 16 órától a Nemzeti Művelődési Intézet  
ifjúsági klub-generáló eseményére várunk Benneteket! 

 

Vendégeink lesznek és a kezdéshez löketet adnak  
Vajda Attila olimpiai kajak-kenu bajnok sportoló,  

valamint a TAP Hungary  és a D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont csapata. 
A program második felében baráti focimeccs, este pedig jó hangulatú kerti 

sütögetés veszi kezdetét az Összefogás Háza udvarán (Szeged, Zentai u. 31.) 

További részletekért keresd a Klebelsberg-telep Facebook oldalt  

és figyeld a plakátokat! ;)  
Légy Te is tagja a Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub facebook-csoportnak! 

 

 

Kedves Telepi lakosok! 
 

Az Összefogás Háza örömmel fogad felajánlásokat az intézményben induló 
klubfoglalkozásokhoz: 

Ifjúsági Klub: társasjátékok, polcok, tárolók, szivacsok, ülőpárnák, újszerű működő 
számítógépek, laptopok, tartozékok 

Baba-Mama Klub: fejlesztő játékok, egyéb játékok 

Kézműves Klub: kreatív alapanyagok, eszközök 

Egyéb: nagy méretű fali tükör a tornaterembe 

Köszönjük segítségüket! 
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A júniusi „Együtt lenni jó” táborozói az Összefogás házában, udvarán játszottak, 
alkottak, a Vadasparkba és a Rendező pályaudvarra is kirándultak. 

Az Összefogás Háza nyári táborairól a szeptemberi számunkban fogunk beszámolni! 
 
DIÁKOK, FIGYELEM!!! 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 (30/329-8173, 

adasz.mariann@gmail.com). 
 

 

Baba-Mama Klub indul az Összefogás Házában  
szeptember közepétől! 

Rendszeres klubalkalmak és havonta egyszer meghívott előadók, szakemberek 
tartanak foglalkozásokat közkívánatra. 

Szeptember 15-én kedden 9.30-tól várjuk a kedves Anyukákat és gyermekeiket 
első ismerkedős alkalmunkra! 

Részletekkel kapcsolatban érdeklődni lehet az Összefogás Házában nyitvatartási 
időben, vagy Ádász Mariannál a 30/3298173-as telefonszámon. 
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