
 
 

 
                 

Gerincjóga  hétfő: 17.30-18.30. 

Francia (kezdő) nyelvtanfolyam hétfő 16.30-17.30 

Ovis Néptánc hétfő: 15.30-16.15. 

Képzőművészeti 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 
ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Angol kezdő nyelvtanfolyam csütörtök 16.30-18.00 

Angol nyelvtanfolyam csütörtök 18.00-19.30 

Asszony torna csütörtök: 18.00-19.00. 

Ifjúsági klub (kéthetente) péntek 16.00 órától 
Olasz nyelvtanfolyam péntek 16.30 – 18.00 

Aerobic péntek 17.00 – 18.00 

Szent Mónika IMAKÖR minden hónap első keddjén 18.00-19.00 óra között. 
 

A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az idei évben is fogadja  

az 1%-os adó felajánlásokat! 
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A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com 

Hírharang terjesztők jelentkezését várjuk: a Mozdony, Verseci, Sziget, Örvény utcákba! 
 

 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezetőségi megbeszélése: 2016. március 7-én, hétfőn 

16.00 órától az Összefogás Házában.  
 

Tisztelt Lakótársaink! 2016. január elejétől a Tisza Holtág csoport aktivistái aláírásokat 
gyűjtenek a lakókörzetünket övező holtág rehabilitációjának érdekében! Az 

aláírásokat az Összefogás Házában is gyűjtjük! 
 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör február 12-én tartotta ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT, amelyen 

a tagság elfogadta a 2015. évi beszámolókat, megállapítva, hogy az Egyesület kiemelkedően 
eredményes, tartalmas évet zárt. Nacsa Jánosné elnök hangsúlyozta, hogy a közösségi ház 

működtetését lehetővé tévő önkormányzati támogatás mellé az egyesületi elnökség és a 
lakosság nagyon jelentős társadalmi munkát tett, ami egyedülállónak számít Szegeden. Az 

önkormányzat is elismeréssel fogadta el az éves beszámolónkat. Terjék Csabáné pénzügyi 
beszámolójában kiemelte, hogy a preferált státuszból származó bevétel mellett a pályázati 
forrásokkal is tudott élni az egyesület, amelyek együttesen lehetővé tettek, a működtetésen túl, 
jelentős fejlesztéseket is. Újvári Edit vetítéssel mutatta be az elmúlt év sokszínű közösségi 
programjait, amelyek a hagyományosak mellett újakkal is gazdagodtak, köszönhetően az 
Összefogás Háza munkatársainak, Ádász Mariannak, Kismárton Zsoltnak és Haskó Eszternek. 

Az Összefogás Háza termei és udvara gyermekprogramok sokaságának is otthont adott, 

amelyek közül kiemelkednek a Nacsa Jánosné vezetésével megvalósított gyermektáborok. 
Gáspár Ferencné szervezésében erdélyi kirándulásra is sor került. Ez a közgyűlés nem volt 
tisztújító, az elnökség folytatja munkáját. 
 

Várunk a Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klubban 2016. február 19-én, pénteken 16 
órától. Program: KÖ7 megbeszélés és társasjátékozás a fiatalosra hangolt, felújított 

ifjúsági klubszobában! Hozd el barátaidat is!  

facebook.com/klebelsbergtelepiifjusagiklub 
 

Megnyílt a HATTYAS FESTŐKÖR 
bemutatkozó kiállítása az Összefogás 
Házában 2016. február 11-én a 2015. évi, 
Vinkó Leó vezette foglalkozások alkotásaiból. 
Tóth Péter művész-tanár megnyitó beszédében 
értékelte az alkotások sokszínűségét, a csoport 
nyitottságát és a szép kiállító helyet. A 

megnyitó felemelő hangulatához Baricz 

Zsoltné szavalata és a kiállítók emléklappal 
történő megajándékozása is hozzájárult. A 

kiállítás egy hónapig tekinthető meg.  

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

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 
 

 

A kedvezményezett neve: Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
____________________________________________ 

TUDNIVALÓK 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, vagy külön 
nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan 
postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a 

nyilatkozat elhelyezhető legyen. 
FONTOS! 

A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett  
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT 
pontosan tünteti fel 
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III. Középiskolások Hete – KÖ7 

2016. február 29 – március 4. 
A városi szintű rendezvény koordinálója az IH-D2 Ifjúsági Fejlesztő- és 

Médiaközpont. Jelentkezz csapatoddal a február 29-i vetélkedőre, nézz körül 
mit csinálhatsz városszerte: www.ko7.hu 

Március 2-án a Kö7 helyszíne az Összefogás Háza!!! 
Szeretettel várunk! Gyere és kapcsolódj be, hozd el barátaidat is!  

15.30-tól Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klubszoba hivatalos megnyitója 

16 órától több helyszínen:  
SZINPADI PROGRAMOK: Kortárstánc bemutató: Pócsa Petra és Vőneki Brigitta; 
Szurdi Duó koncert; Geri és Speedy koncert; Interaktív játékok az Azték Színházzal; D2 

Zengető koncert; Akusztikus jammelés: hozd el hangszered, add a hangod! 

FORTÉLY-SÁTOR: Voltál már szabaduló szobában? Ha nem, itt az ideje próbára tenni a 

képességeidet! A Fortély-sátorban minden segít - csak az idő van ellened! KI TUDTOK 

JUTNI? Jelentkezz 2-4 fős csapattal és derítsétek ki! facebook.com/fortelysator! 

TEAHÁZ és KÉZmüVES ökoKUCKÓ – Alkossunk együtt! 
SPORTPROGRAMOK: Csocsó verseny: 2 fős csapatok jelentkezését várjuk a 
hirharang1999@gmail.com címre; ugyancsak ezen a címen lehet jelentkezni ping-pong 

versenyre! További információ: facebook.com/klebelsbergtelepiifjusagiklub 
 

A Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub februári programjai 
Február 24. Beszélgetés és játék. Szeretettel várjuk az Anyukákat és Babáikat és Kismamákat 

szerdánként 9.30-tól az Összefogás Házába! 
 

AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZA HÍREI: 
A termek és a faház kibérelhető családi rendezvényekre, 80 főig. Az udvart bármilyen 
baráti, családi vagy sportolási (lábtengó) célból bárki ingyen igénybe veheti előre 
egyeztetett időpontban! Tel: 70/389-2286 
KÉZIMUNKA SZAKKÖR indulásához keresünk vállalkozó szellemű szakkörvezetőt és 
jelentkezőket. A csoport minimum létszáma 7 fő. Jelentkezés: 62/668-082 telefonon. 
Kártyázni szerető tagokat várunk az Összefogás Házában induló KÁRTYAKLUBBA. 

 

2016. február második felétől június elejéig diplomás nyelvtanár vezetésével 30 órás kezdő, 

ill. igény szerint HALADÓ OLASZ ÉS FRANCIA NYELVTANFOLYAMOT indítunk, 
amely heti egyszer 90 perces órákból áll, hétköznap délutáni órákban kerül megtartásra. Az 
óradíj 12 fő esetén 500 Ft/szimplaóra, azaz 1.000 Ft/90 perces foglalkozás. 
Be lehet még kapcsolódni egy haladó, 3. félévnél tartó olasz tanfolyamba, illetve egy 2. 
félévnél tartó francia nyelvtanfolyamba. Jelentkezni a 30/369-9131-es telefonszámon vagy 
a krivaan@gmail.com címen, február 22-ig. Első óra a február 22-vel kezdődő héten lesz. 
  

Búcsút vettünk Kispéter Jánosné Annuskától, aki az egyesületi és 
a klub élet aktív résztvevőjeként mindannyiunknak hiányozni 
fog. EMLÉKÉT KEGYETTEL MEGŐRIZZÜK. 

Számítógép-kezelő tanfolyam indult időskorúak számára  

az Összefogás Házában! Minden 

szerdán és csütörtökön kezdő és 
haladó szinten segítik a lelkes 
„nebulókat” a Szegedi Gábor 
Dénes Középiskola informatikus 
diákjai, akik mindezt iskolai 

közösségi szolgálatukat teljesítve 

végzik. Nagyon örülünk az 
együttműködésnek és minden 

résztvevőnek kamatozó tudást 
kívánunk! 
 

Farsangoltak a Nyugdíjasklubban! 
Ha február, akkor farsang! Idén is megrendeztük a HARANGLÁB nyugdíjasklubban a farsangi 

mulatságot. Immár ötödik alkalommal fánkkirálynőt is választunk, szigorú zsűri bírálata 

alapján, melynek szempontjai: íz, milyen ruganyos és szalagos. Ezúttal  

   
Czakó Jánosné Erzsike lett a Fánkkirálynő, udvarhölgyei Tóthné Zsulán Katalin és Tancsik 
Tiborné. A fánkkirálynő megkapta a 2016-os fánkos kötőt és a serleget. Természetesen a 
jelmezek sem maradhattak ki. Zeneszóra felvonultak az ötletes jelmezek és nagy volt a kacagás 
a produkciók láttán. Őket is díjaztuk, a klubtagok szavazata alapján. Igazán hangulatos és vidám 
délután volt, mindenki örült a másiknak, átmelegedett a lelkünk és erre nagy szükségünk van! 
Jó lenne ilyen szeretetben, barátságban maradni egymással. Jövőre újra farsangolunk veletek, 
ugyanitt!                                                                         Kucsoráné Jáhn Ilona Nyugdíjasklub elnöke 

 

ÉSZAK-ERDÉLYI KIRÁNDULÁS 

Ebben az esztendőben ÉSZAK-ERDÉLYT járjuk keresztül-kasul AUGUSZTUS 19-25-e között: 
MÁRAMAROS és a RADNAI havasok bércei között szembesülhetünk a megállt idővel, de 
KALOTASZEG és a MEZŐSÉG archaikus világába is betekintünk: a régi ERDÉLY tündérkedő 
világába gyönyörű tájakat láthatunk, ősi városokat, kastélyokat, fa-és kőtemplomokat, 
táncoló és imádkozó falut…. Mindezt kényelmes busszal, komfortos szálláshelyeken, 

szívélyes vendéglátókkal fűszerezve. Jelentkezési határidő: március 15. Részletes útiterv és 
Információk: Dr. Baricz Zsolt, baricz @jgypk.u-szeged.hu, tel: 20/290-4640, 62/648-571. 
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