Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja:
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:
Geri jóga
Fra ia kezdő yelvta folya
Képző űvészeti szakkör
Aerobic
Baba – Mama Klub
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Októ er 3-tól ASSZONY-TORNA ízületi át ozgatás, kritikus részek tor ája i dul az
Összefogás házá a ! Időpo tjai: kedd 18.15- .
és sütörtök 18.00- .
óra.
Alkal a ké t
.- forint. Jelentkezni a helyszí e , ill. telefo o lehet
/
-2185).
Szeretettel váru k i de érdeklődőt!
Októ erben OVIS NÉPTÁNC kezdődik, időpo tja: hétfő ké t 15.30-

.

között

Az Összefogás Háza ter ei és a faház ki érelhető saládi re dezvé yekre, 8 főig.
Érdeklődés: az Összefogás Házá a , yitva tartási idő e , telefo o : +
/
-2286

Rajz és kézm ves napok gyerekeknek az őszi szünetben

2015.10.26-27. (hétfő, kedd) 8-16 óráig.
A programról érdekl dni lehet: Nacsáné Mari 20/3511-720 nacsafoto@t-online.hu
Jelentkezés: Összefogás Háza Zentai u. 31.
Kupakokat gyűjtünk egy beteg 4 éves kislány gyógyítására, az Összefogás
Házában le lehet adni!

Találkoz(z)unk a könyvtárban! Könyvtári hírek, programok
Szeretettel várom a Klebelsberg-telepi Könyvtárba az érdekl d ket, a könyvek és
folyóiratok mellett változatos programokat is kínálunk!
2015. október 13. 16:30-tól 18:00 ig - KI TUD TÖBBET? NAPJAINKBAN A RÉGI SZAVAKRÓL minden játékos kedvű feln tt és gyermek olvasó részére.
Ferenczi Zita könyvtáros
A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület
Szerkeszt ségi cím: hirharang1999@gmail.com ; https://www.facebook.com/klebelsberg

2015. október 12.

XVI. évf. 10. szám

Hírek
Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület következ elnökségi ülése: november 3. 17.00 óra

PAPÍRGY JTÉS november 4-6-a között. A Telepi Óvoda és az Összefogás Háza közösen
szervez papírgyűjtést!!! November 4-5-én délel tt 11-t l 17 óráig, 6-án, pénteken 11-12
között várjuk az összekötözött újságokat a faházba! A bevételt közösségi célokra fordítjuk.

HOLT-TISZA LAKOSSÁGI FÓRUM

2015. október 16-a péntek, 17 óra, az Összefogás Háza udvarán
Tájékoztatás A Holt-Tisza rehabilitáció jelenlegi fejleményeiről.

Vendégeink lesznek: B. Nagy László miniszteri biztos, országgyűlési képvisel ,
dr. Kozák Péter az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezérigazgatója,
dr. Igaz Ágnes Szeged Megyei Jogú Város Fejlesztési Iroda irodavezet je,
Hüvös László és Nógrádi Tibor önkormányzati képvisel .

MINDEN LAKOSRA SZÁMÍTUNK!!!
Ismét meghatározó az összefogás ereje, mozdítsuk ki együtt a HoltTisza ügyét a holtpontról!!!

Szüreti mulatság és borkóstoló – október 17-én
szombaton 14.00 órai kezdettel

Az Összefogás Háza udvarán szőlő és bor ünnepet tartunk, borkóstoló,
hangulatos műsor várja a program résztvevőit! Az I. Klebelsberg-telepi Szüreti
mulatság védnöke Kibédi Ákos borlovag. Szeged város bora, Klebelsberg-telepi
meggybor, must kóstolása mellett szüreti hármaspróba, borvers szavalás, szüreti
jelenet, néptánc bemutató és táncház gazdagítja a programot. Pogácsa, perec,
borkorcsolya batyuban hozható! Bor és must támogató jegyre vehető – a
jegyeket az Összefogás házában lehet megvásárolni!
Új kiállítás nyílik Szőlő és őszi betakarítás címmel! A Borvers szavaló
verseny a Somogyi Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtárának szervezésében
valósul meg. Jelentkezni Ferenczi Zita könyvtárosnál, illetve a könyvtár
Facebook oldalán keresztül lehet.
Szeretettel várjuk a telep lakosságát a vidám közösségi programra!

KLEBELSBERG ÜNNEPSÉG
ÉS KOSZORÚZÁS

Telepünk névadójára emlékeztünk 2015.
október 2-án 16.00 órai kezdettel a telepi
óvoda emléktáblájánál. Beszédet mondott
dr. Miklós Péter történész, melyben az
egykori kultuszminiszter kultúrpolitikai és
szegedi
vonatkozású
munkásságát
méltatta, valamint ismertette a gróf
Klebelsberg Kuno által képviselt, alkotó
hazafiságra ösztönző „neonacionalizmus”
nézeteit. A megemlékező műsorban közreműködött Jáhn Ilona, a Harangláb Nyugdíjasklub
vezetője, az Alsóvárosi Iskola tanulói, Baricz Zsoltné, valamint a Telepi Óvoda Maci
csoportja. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével B. Nagy László országgyűlési, valamint
Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő. A programot Gáspár Ferencné szervezte.

Köszöntötték telepünkön az ezüsthajú nyugdíjasokat az
Idősek Világnapja alkalmából.

Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel,
az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal:
tehát az ünneppel. (Márai Sándor)

Október 2-án ezekkel a szavakkal, tisztelettel és meleg szeretettel köszöntötte Ádász
Mariann a közösségi házunk munkatársa a Harangláb Nyugdíjasklub tagjait és a
megjelent kedves vendégeket az évente megrendezésre kerül Id sek Napi
ünnepségen. A Polgári kör nagyon szép és hangulatos műsort állított össze
tiszteletünkre, mellyel kifejezték
hálájukat, megbecsülésüket és
persze nagy-nagy szeretetüket
irántunk. Legel ször B. Nagy
László országgyűlési képvisel
majd
Nógrádi
Tibor
önkormányzati
képvisel
köszöntött
bennünket,
jó
egészséget kívánva, és nagyon
kedves kis ajándékkal leptek meg
bennünket. Majd a Klebelsbergtelepi Óvoda Maci csoportja,
Pakainé Éva és Sperling Judit
óvón k felkészítésével egy kis
énekl s műsort adtak el , mindenki nagy örömére. Szívet-lelket melenget volt a kis
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Nacsa testvérek „gatyás-kalapos” népdalos el adása. Bencsik Aranka Reményik
Sándor Művészet című versét szavalta el gyönyörűen. Marosi Ildikó csényi
karikázó lánytánc énekeit adta el
csényi (Szekszárd környéke) népviseletbe
öltözve, és meghatódva hallgattuk a nekünk szóló, általa elénekelt székely áldást.
Végezetül az est fénypontja volt a finom bográcsos gulyásleves, mely a lelkünk után
a gyomrunkat is átmelegítette, köszönettel tartozunk minden szervez nek,
segít knek és f leg a szakácsoknak Terjék Csabáné Cilinek és Kismárton Zsoltnak,
akik nagyon sokat fáradoztak értünk! De persze, mellesleg megemlítem, hogy nem
lett volna olyan finom a bográcsos, ha Bene Icu klubtagunk nem készít olyan sok
finom kézzel szaggatott, házi csipetkét bele!
Hálás köszönet még egyszer a szervez knek és segít knek, hogy sok id s embernek,
szebbé varázsolták ezt a napját. Ünnephez méltó megemlékezés volt. Kérjük a jó
Istent, adjon még sok-sok ilyen szép, lelket simogató szi délutánt nekünk!
Kucsoráné Jáhn Ilona, a Nyugdíjasklub vezet je

Ifjúsági Klub Klebelsberg-telepen! 

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
kéthete te,
pé teke ké t! Az Összefogás
házá a
külö
Ifjúsági
Klu szo át
alakítu k
ki,
a elyet
közös
erővel
festettü k ki!  Az Ifjúsági
Klub mellett hamarosan Tini
Klu ot is i dítu k az általá os iskolás korosztály ak. A tová iak a is ár ikor e lehet
kap solód i, szeretettel várjuk a fiatalokat! Következő klu alkal ak: októ er 6-á és
októ er 3 -á 6. órától. A klub mentorai: Ádász Mariann és Gerencsér Miklós

BABA – MAMA KLUB

Szeptemberben megkezdte működését. a Klebelsberg-telepi Baba–Mama Klub, amely olyan
hely, ahol a babák együtt játszhatnak, mozoghatnak, Anyukáik beszélgethetnek, tapasztalatot
cserélhetnek, tehát jó hangulatban tölthetik a szerda délelőttöket, 9.30-tól kezdődően.
Alkalmanként meghívott el adók foglalkozásokat és interaktív el adásokat is tartanak.

Szeretettel várjuk a babákat és anyukáikat!

Információ: az Összefogás Házában Ádász Marianntól (30/3298173) kérhet .

–

3 –

