Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja:
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:
Geri jóga
hétfő . – 18.00
Képző űvészeti szakkör
kedd 14.00 – 17.00
Aerobic
kedd 17.00 – 18.00
Baba – Mama Klub
szerda 9.30-tól
)ará dokPo t
szerda 18.00 – 19.30
Ifjúsági klu kéthete te
pé tek . órától
Olasz nyelvtanfolyam
pé tek . – 18.00
Aerobic
pé tek . – 18.00
Októ ertől folytatódik: karate, gyógytor a, ovis éptá
Az ANGOL, OLASZ yelvta folya ok is folytatód ak. Érdeklőd i lehet:
i for ációk: https://www.facebook.com/klebelsberg
Bencsik Aranka a gol yelvta ár ál: aranka.bencsik@gmail.com
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

Találkoz(z)unk a könyvtárban! Könyvtári hírek, programok

„Az olvasás - ha élvezetet okoz - segít élni. Átélni és túlélni is.” Vekerdy Tamás
2015. szeptember 21-től - Üzenet a könyvekből - minden napra egy idézet - egy nagy
kalapból idézeteket lehet húzni, híres íróktól, költőktől, gondolkodóktól - ha nem sikerül
megfejteni, hogy kitől és honnan származik az idézet, segít a könyvtáros :-)
2015. szeptember 30-ig Lackfi János fotókiállítása - a költő, író, műfordító szemével mi is
rácsodálkozhatunk a minket körülvevő világra.
2015. októberétől a MANÓ KÖNYVEK illusztrációiból nyílik kiállítás november 01-ig.
2015 október 05. - olvasóinknak 250 Ft-ért, fél évre szóló kedvezményes beiratkozási
lehetőséget kínálunk október 5-én, az Országos Könyvtári Napok nyitónapján.
2015. október 13. 16:30-tól 18:00 ig - KI TUD TÖBBET? NAPJAINKBAN A RÉGI SZAVAKRÓL minden játékos kedvű felnőtt és gyermek olvasó részére.
Ferenczi Zita

Szüreti Mulatság az Összefogás Házában

2015. október 17-én, szombaton délutántól várja a látogatókat a Harangláb Nyugdíjas Klub
és a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület a szőlő és bor ünnepére! Szüreti
hangulat, borkóstóló Csongrád megyei borászokkal, szüreti ötpróba, borvers-szavalás,
szüreti színjelenet, tánc, hajnalig tartó mulatság várja az érdeklődőket!
Az esemény alkalmával Klebelsberg-telepi alkotók „Szőlő és bor” témakörű kiállítását is
megnyitjuk. További részletek a plakátokon és a Klebelsberg-telep Facebook-oldalon!
Várjuk a jelentkezőket a szüreti ötpróbára és a borvers szavaló versenyre! Keresünk olyan
telepi vagy környéki embereket akik bort készítenek vagy borászok (profik vagy amatőrök)
az októberi szüreti mulatságra. Jelentkezzenek a házban, nyitvatartási időben!

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület
Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK!

2015. szeptember 23.

Hírek
Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülése: október 6. 17.00 óra

XVI. évf. 9. szám

KLEBELSBERG ÜNNEPSÉG – emlékezés telepünk névadójára, 2015. október 2-án 16.00
órai kezdettel a telepi óvoda emléktáblájánál. Beszédet mond: dr. Miklós Péter történész.

Beindult a Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub! 

A sza adidő hasz os eltöltésére, a közösségi együttlétre ha goló progra okkal várjuk a
klu élet e ekap solód i vágyó helyi és kör yék eli fiatalokat!. Szeptember 4-é , pé teke
első íz e találkoztu k, is erkedtü k. Szeptember 11-é a Ne zeti Művelődési I tézet
(NMI Cso grád Megyei Irodájá ak
ifjúsági klu
ge eráló progra já ak
köszö hetőe
az
ifjúságot
i d
megmozgatni, mind otivál i író jeles
sze élyek és szervezetek adtak löketet a
kezdéshez őve
i fó a ’Kle els ergtelep, Szeged’ facebook oldalon).
Szeptember
18-á
a
klu i dítás
gyü öl seké t
fiatallal i dult e a
közös tervezés és az ifjúsági szo a
kialakításá a is elekezdtü k.  Az
Ifjúsági Klu
ellett Ti i Klu ot is i dítu k az általá os iskolás korosztály ak. Tová i
részletek a következő Hírhara g a ! A tová iak a is ár ikor e lehet kap solód i,
váru k szeretettel! A klub mentorai: Ádász Mariann és Gerencsér Miklós

EGYNAPOS ŐSZI KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE

Időpont: 2015. október 10. szombat. Indulás: okt.10-én, 6 órakor a Rendező térről, érkezés
az éjjeli órákban. Utazás: 50 fős, kényelmes autóbusszal
Tervezett program: Nagyszalonta, Arany János Emlékmúzeum; Nagyvárad: Püspöki
Bazilika/ Szent László- ereklyék is/, Kanonok sor, séta Ady városában. A festői szépségű
Királyhágó (vásárlási lehetőség); Csucsa : Boncza- kastély (Ady lakhelye 1915-17 között).
Lehetőség szerint sétát teszünk a körösfeketetói országos szabadtéri régiségvásárban.
Költségek: a kirándulás önköltséges, megfelelő létszám esetén 8.700Ft/fő (utazás,
idegenvezetés, a belépők ára, utasbiztosítás). Élelemről mindenki maga gondoskodik.
Jelentkezés és befizetés: az Összefogás Házában, Kismárton Zsoltnál, szeptember 30-ig,
11-17 óra között (70/389-2286)
Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány szükséges!
Szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők:
Gáspárné Hegyi Zsuzsa (20/9532665), Baricz Zsolt és Baricz Zsoltné

BABA – MAMA KLUB

Nagy örömünkre Szeptember 15-én nagy számú résztvevővel a Klebelsberg-telepi Baba –a
Mama Klub is megkezdte működését. Az eseményt Sebőkné Balogh Éva védőnő nyitotta
meg, akinek rendkívül nagy szerepe volt a klub életre hívásában és amelyet ezúton is
köszönünk. A Klub olyan hely, ahol a babák együtt játszhatnak, mozoghatnak, Anyukáik
beszélgethetnek, tapasztalatot cserélhetnek, tehát jó hangulatban tölthetik a szerda
délelőttöket. Alkalmanként meghívott előadók foglalkozásokat és interaktív előadásokat is
tartanak.
Második alkalom 2015.09.23, szerda 9.30.
Szeretettel várjuk a résztvevőket Énekes-játékos gyermekfoglalkozásra!
Tartja: Bariczné Magdi ének-zene tanár, nagymama. További információ Szabóné Boross
Barbarától, klubunk egyik szervezőjétől (borossbarbara92@gmail.com) és az Összefogás
Házában Ádász Marianntól (adasz.mariann@gmail.com, 30/3298173) kérhető.

XVIII. Hattyas Focikupa

Szeged Klebelsberg-telepen a focigála első napja szemerkélő esőben indult a lelkes helyi
csapatokkal. Délután az eső elállta után megjöttek a családtagok is és igazán jókedvűen telt az
egész nap. Mindenki megtalálta a kedvére való időtöltést: foci, ping-pong, lábtengó, hetesrúgó
verseny, ugrálóvár, gyerekfoci és természetesen a szurkolás minden sportolónak.
Köszönet a szervezőknek a sok munkáért, a csapatoknak a lelkesedésért, a bírónak a jó
játékvezetésért, a szurkolóknak a bíztatásért!
Nacsa Jánosné
Jó hangulatban kezdődött a második nap is a főzőbrigád összeállásával, akik marhahúst, majd
hagymát és paprikát daraboltak. Közben elkezdődött a játék, melynek alkalmával meghívott
csapatok mérkőztek meg egymással. A nem túl jó idő ellenére is álltak a szurkolók a pálya
körül, az ugrálóvár megtelt gyerekekkel, főttek a pörköltek. A küzdelemből Sándorfalva
került ki győztesként, a második helyezett Alsóváros, a harmadik a Fanatiqs Sex-Tett csapata
lett. A délután fő eseménye a Klebelsberg-telep és a Média-válogatott mérkőzése volt. A
szoros mérkőzés nagy küzdelmet eredményezett, ami rendes időben 3-3-ra végződött. Ekkor
jöttek a hetesek! Mindkét csapat értékesítette a büntetőket mindaddig, míg Simai Zoltán
„Cápa” hatalmas védéssel „be nem védte” a helyi csapatot a győzelembe. Köszönjük Cápa a
sok évi kitartó támogatásodat! Az este díjátadással kezdődött és vacsorával folytatódott, majd
hajnalig tartó mulatsággal záródott. Köszönet mindenkinek aki eljött! Jövőre Veletek
ugyanitt!
Kismárton Zsolt

Külön köszönetet mondunk támogatóinknak: B&B Vegyeskereskedés, Bakony Zoltán,
Bocs Büfé, CSLSZ Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség, Virágoskert, Huszta János,
Kulacsik János, La Rosa Pizzéria, Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő, Poliglett Kft.,
Rácz László Legenda játékvezető, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szegedi Sport
és Fürdők, Totesz Bt., Tóth Imre (biztosította a finom savanyúságot).
Segítőink: Borsos Máté, Csillag Zsolt, Égi Éva, Gáspár Ferencné Hegyi Zsuzsanna és Gáspár
Ferenc, Horváth „Puki” József, id. Gregus Zoltán, ifj. Gregus Zoltán, Jankóné Zsóka, Kátai
Viktor, Kismárton János, Kormányos Károly, Kószó Tibor, Lázár István, Mádi József, Marosi
Ildikó, Marosi Tiborné, Nacsa Jánosné, Novák Csaba, Nagy Czirók Emőke, Paragi István,
Pokorny Gáborné, Simai „Cápa” Zoltán, Somorjai Péter, Szabó Tamás, Takács Péter,
Temesvári Gábor, Újvári Edit, Varga Oszkár, Zatykóné Zsuffa Mária
Köszönet a büféért Paszternák Zolinak!
Szervező: a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület

AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZA PROGRAMJAIT FIGYELEMMEL KÍSÉRHETIK A FACEBOOKON IS!
https://www.facebook.com/klebelsberg

KÖZÉPKORI HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP

Az Összefogás Házában, 2015. szeptember 26-án,
10.00 – 18.00 óra között, a Szent Mihály naphoz
kötődően a Hősök Kapuja Hagyományőrző Baráti
Kör hagyományőrző napot tart.
A rendezvény ingyenesen megtekinthető! Tábori
életmód, haditorna és gasztronómiai bemutató,
íjászat, kézműves foglalkozás, zene és tánc.

A program előtti este, 25-én, pénteken 18.00 órától egy kedvcsináló körsétát
teszünk Szeged belvárosában, melyre várjuk az érdeklődőket!
További információ: https://facebook.com/hosokkapuja
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