
 
 

 
 

                                                                             
Geri jóga  hétfő: .3 -18.30. 

Fra ia kezdő  yelvta folya  hétfő .3 -17.30 

Ovis Néptá  hétfő: .3 -16.15. 

Képző űvészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Aerobic kedd 17.00 – 18.00 

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba – Mama Klub szerda 9.30-tól 
)ará dokPo t szerda 18.00 – 19.30 

A gol kezdő yelvta folya  sütörtök .3 -18.00 

Angol nyelvtanfolyam sütörtök . -19.30 

Asszony torna sütörtök: . -19.00. 

Ifjúsági klu  kéthete te  pé tek .  órától 
Olasz nyelvtanfolyam pé tek .3  – 18.00 

Aerobic pé tek .  – 18.00 

 

Szent Mónika IMAKÖR minden hónap első keddjén 18.00-19.00 óra között. 
Az Összefogás Háza ter ei és a faház ki érelhető saládi re dezvé yekre,  főig.  

Sörpadok ér eadása .  Ft/gar itúra 

Érdeklődés: az Összefogás Házá a , yitva tartási idő e , telefo o : +3 /3 -2286 

Régi vagy új fa stelázsi polcokat adományként elfogadunk az Összefogás Háza részére. 
 

Hirdetés 

KATICA PÉKSÉG ÉS KÁVÉZÓ – MEGNYITOTTUNK! 
Induljon a napja finom 

péksüteménnyel és egy jó kávéval!  

Várunk minden kedves érdeklődőt, 
szendvicsekkel, tejtermékekkel, 

üdítőitalokkal, péksüteményekkel 
 

Nyitva tartás: H-P: 06-18 óráig, Szo-

V: 06-12 óráig 
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HÍREK 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezetőségi megbeszélése: 2016. február 3-án, hétfőn 

16.00 órától az Összefogás Házában.  
 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör ÉVES KÖZGYŰLÉSE február 12-én 18.00 
órakor kezdődik az Összefogás Házában, feltétlenül számítunk az egyesületi tagok 
jelenlétére, szeretettel várjuk az érdeklődőket, új tagokat is! 

 

A Hattyasi Festőkör kiállításának megnyitója: február 11. 17:00 óra, Összefogás Háza, 
alkotóterem. 

Aláírásgyűjtés a Holt-Tisza rehabilitációjáért 
Tisztelt Lakótársaink! Az októberben tartott Holt-Tisza fórum törekvéseihez 
kapcsolódva 2016. január elejétől a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület, a 
Klebelsberg Telepért Alapítvány és a Tisza Holtág csoport aktivistái aláírásokat 
gyűjtenek a lakókörzetünket övező holtág rehabilitációjának, kitisztításának 
érdekében. Kérjük, aláírásukkal támogassák törekvésünket, amely legégetőbb 
környezeti problémánk orvoslásához járulhat hozzá! Köszönjük! 
 

A Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub következő klubalkalma 

január 22-én pénteken 16 órakor kezdődik az Összefogás Házában! Program: 

meglepetés, Kö7 ötletbörze és megbeszélés, társasjátékozás.  Hozd el barátaidat is! 
Az Összefogás Háza ifjúsági klubszobája jelentős átalakulásokon esett át az utóbbi 
időszakban. Az ifjúság keze nyomán színes falakat kapott az immáron ifjúsági klubszoba, a 

kivitelezést Csala Gyula és 

Csala Péter segítették. Majd 

pedig Vinkó Leó és Marton Ákos 

képzőművészek izgalmas 
falfestéssel dekorálták a 
falakat, így igazán lendületes 
atmoszférájú közösségi tér 
jött létre, mely várja, hogy 
élettel töltsük meg! A padlózat 
is új laminált padlóburkolatot 

kapott Köles Zoltánnak és 

Farkas Antalnak köszönhetően. 
Köszönjük a segítőknek a precíz 
és gyors munkát! 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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Klebelsberg-telepi karácsony 

Az Összefogás Házában gazdag közösségi programkínálat várta a 2015. évi adventi 

időszakban a lakosokat, amelyek között hagyományos és újonnan kezdeményezett programok 
egyaránt szerepeltek. Az adventi koszorúkészítést Mikulás-járás, kézműves foglalkozások, 

színielőadások követték, majd december 19-én megtartottuk a Klebelsberg-telepi Karácsonyt, 
amelynek műsorát dr. Baricz Zsoltné állította össze.  

 
 

Erre az alkalomra Urbán Sándorné Olga a Háromkirályok látogatását ábrázoló ikont 
ajándékozott a telep számára, amelyet az Összefogás Házában helyeztünk el. A hangulatos 

ünnepséget, amelyben óvodások, iskolások és a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai vettek részt, 
a szokásos tea, forralt bor és sütemény fogyasztása közben zajló beszélgetések és köszöntések 
zárták, majd az Azték Színház karácsonyi előadása következett az Összefogás Házában. A 

forralt bort Varga Oszkár és felesége, Editke biztosította, a teát a Polgári Kör elnöksége, a 
süteményt Nógrádi Tibor képviselő úr biztosította, aki bár nem tudott jelen lenni az 
ünnepségen, köszöntő szavait és üdvözletét tolmácsolhattuk. 

 

Decemberi jótékonysági ruhagy jtés és börze a faházban 
Köszönjük a ruhaadományozóknak az adományokat, sok család és rászoruló ünnepét és 
mindennapjait tették szebbé! A megmaradt ruhaneműket, cipőket és játékokat a Fatima Ház 
Alapítvány részére és az Adománygyűjtő Angyalka csoporton keresztül a Szegedi 
Gyermekklinikának juttattuk el. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Harangláb Nyugdíjas 
Klub tagjainak nagylelkű segítségükért a ruhaválogatásban, valamint az ingyenes börze 
lebonyolításáért! 
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A Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub 
januári-februári programjai 

 

Ja uár . É ekes-játékos foglalkozás Bari z Magdival 
Ja uár . Nyílt ap a Kle els erg-telepi Óvodá a : gyülekező .3 -9.45-ig az 

Összefogás Házá ál, i e  vo ulu k át az i téz é y e 

Fe ruár . Farsangi Baba-Mama batyus buli - kéz űves foglalkozással egy ekötve 

Fe ruár . Előadás és eszélgetés ételallergia té akör e  Se ők é Balog Éva 
védő ővel 
Fe ruár . É ekes-játékos foglalkozás Bari z Magdival 
Fe ruár . Beszélgetés és játék 

Szeretettel várjuk az A yukákat és Ba áikat és Kis a ákat szerdá ké t .3 -tól az 
Összefogás Házá a! 
 

KÖ7 – Középiskolások Hete az Összefogás Házában, március 2-án, 
szerdán 15. 30-tól, nem csak középiskolásoknak! Az Összefogás Háza az IH-D2 
Ifjúsági Fejlesztő és Médiaközpont nagysikerű Kö7 Középiskolások Hete 
rendezvényéhez csatlakozva március 2-án szerdán délutántól estig a 
középiskolásoké és az ifjúságé. Várjuk jelentkezésed/csoportod jelentkezését 
fellépőnek, kiállítónak, önkéntesnek, médiásnak (IKSZ órákért): az Összefogás 
Házában személyesen, 30/329-81-73-as telefonszámon, vagy e-mailben: 
hirharang1999@gmail.com.  

További információ: www.ko7.hu, Kö7 2016 Facebook esemény. 
 

Új programok az Összefogás Házában 
 

Testtudatra, hajlékonyságra vágysz? Fejlesztenéd koordinációdat? Íme egy 
táncstílus, melyben kiteljesedhetsz! Kortárstánc tanfolyam indul az 

Összefogás Házában!  Első (ingyenes) óra: február 3., szerda 16.00 órától. 
Érdeklődés: a 70/327-99-59-es telefonszámon. A csoport 10 fő felett indul. 
 

* 

„Játsszunk iskolásat” Iskola előkészítő foglalkozások indulnak februártól az 

iskolába készülő gyerekek számára csütörtökönként 16.00 órától az Összefogás 
Házában. A részvétel ingyenes! Információ és jelentkezés Nagyillés Béláné Kati 

óvó- és tanítónőnél: 30/4017971, vagy katinagyillesne@gmail.com címen. 
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