
 
 

 
                 

Ovis Néptánc  hétfő: 15.30-16.15. 

Gerincjóga hétfő: 17.30-18.30. 

Képzőművészeti szakkör hétfő: 14.00 – 17.00  

Francia kezdő nyelvtanfolyam hétfő: 17:00-18:30 

Képzőművészeti szakkör kedd: 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba – Mama Klub szerda 9.30-11.00 

„Játsszunk iskolásat!” szerda: 16.00 – 17.30 

ZarándokPont szerda 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 

Azték Színház színjátszó szakkör 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 
 

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

 

 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezetőségi megbeszélése: 2016. április 4-én, hétfőn 

14.00 órától az Összefogás Házában.  
 

TELEPI TAVASZI TAKARÍTÓAKCIÓ 

2016. március 19-én, szombat 15.00 órától 
Gyülekező a Sínpár sor és a Pancsovai utca sarkánál (az első telepi buszmegállónál). 
Tegyük együtt tisztábbá lakóövezetünket! Konténert, zsákot és kesztyűt biztosítunk! 

 

Március 25-én délután 14 órától nyitott HÚSVÉTOLÓ 
program minden telepi gyereknek: nyuszi-simogató, 
tojáskeresés, játékos vetélkedők. A Harangláb mellett húsvéti 
tojásfa díszítést kezdeményez a Polgári Kör a lakosság számára. 
Bárki felaggathat húsvéti díszeket a fára, hogy az ünnepre teljes 
pompában díszeleghessen Klebelsberg-telep főterén. 
 

Tavaszi szüneti tábor gyerekeknek 
2016. március 24-25-én, 8-16 óráig. Szeretettel várjuk a jelentkezőket tavaszi két napos 
alkotótáborunkba az Összefogás Házába! Részvételi díj: 1500 Ft/fő/nap, amely tartalmazza az 
étkezések és a programok költségeit! Jelentkezés: Nacsa Jánosné: 20/351-17-20, vagy az 

Összefogás Házában nyitvatartási időben hétköznaponként 11-17 óráig.  
 

„Húsvéti tojásvadász” zarándoklás a szegedi ZarándokPont szervezésében. 2016. 

március 19-én 9 órakor indulunk a Kiskundorozsmán, a Brassói utca sarkától. A táv: 17 km. 
 

„Tavaszi tekercs” bál – tavasznyitó zenés-táncos mulatság 

2016. április 2-án 18.00 órától a Faházban 

A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület és a Klebelsberg Telepért Alapítvány 
közös szervezésében! Szeretettel meghívjuk a Telepi lakosokat és barátaikat, ünnepeljük 
együtt a kikeletet! Amit ennél-innál, hozd magaddal egy batyuban! A hangulat felelősök: 
Gregusék és Puki bácsi. Belépő: 1000 Ft 
 

Az Összefogás Háza és a Klebelsberg-telepi Óvoda PAPÍR és FÁRADT SÜTŐOLAJ 

GYŰJTÉST szervez! Időpont: 2016. április 6-7-8.  SZ-CS: 11-17 óráig, P: 11-12 óráig. 

A papírt összekötözve, a megjelölt napokon és időpontokban várjuk az Összefogás Házában. 
 

Idén is fergeteges MAJÁLIS várható az Összefogás Háza területén.  
Részletes program az áprilisi Hírharangban! 

 

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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Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub klubtermének avatása és Kö7 
Középiskolások Hete az Összefogás Házában 

2016. március 2-án az Összefogás Házát az ifjúságra bíztuk! Délután 15.30-tól hivatalosan 
felavattuk a Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub klubtermét. Beszédet mondott és a rendezvényt 
megnyitotta Nacsa Jánosné, a Polgári Kör elnöke, valamint Jávorszky Iván, a Szegedi 

Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. igazgatója. Az ifjúsági klub mentorai, Ádász 
Mariann, Gerencsér Miklós és Haskó Eszter betekintést adtak az eddigi klubéletbe és a 
tervekbe, valamint beszédet mondott a Marton Ákossal falakra műalkotást varázsoló Vinkó 
Leó képzőművész is. Az avatót követően beindultak a Kö7 programok az Összefogás 
Házában. Intézményünk lett a III. Középiskolások Hete rendezvény szerdai napjának 
állomása, mellyel célunk volt, hogy a helyi és környékbeli, valamint a városból kilátogató 
fiataloknak egy jó hangulatú közösségi programot szervezzünk. Az egész hetes programot 
koordináló IH-D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont munkatársai voltak ebben 
segítségünkre. Mellettük iskolai közösségi szolgálatért középiskolás diákokat is bevontunk a 
szervezésbe és lebonyolításba, akik között számos telepi fiatalt, vagy már meglévő 
klubtagjainkat is üdvözölhettünk. Színpadi programok, Fortély-sátor szabaduló szoba, csocsó 
és ping-pong verseny, kézműves ökokuckó, közös alkotás és társasjátékozás várta a 
látogatókat. Aki megéhezett, zsíros kenyeret, vajas és lekváros kenyeret fogyaszthatott, amit 
teával öblíthetett le a teaházban! Rendezvényünk nagy népszerűségnek örvendett és nagyon jó 
hangulatúra sikeredett! Köszönjük az együttműködését és segítségét minden fellépőnek, 
partnerszervezeteinknek, klubtagjainknak és a különböző feladatokra jelentkező diákoknak és 
helyi lakosoknak. Gratulálunk a vetélkedők díjazottjainak! Részletes beszámolót a 
Klebelsberg-telep, Szeged facebook-oldalon és az ifjúsági klub facebook oldalán olvashatnak. 

Ádász Mariann 

   
A KÖ7 Kleblsberg-telepi rendezvényének megnyitója és a programok 

 

Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub az Összefogás Házában.  

Következő klubalkalom: 2016. március 18., péntek 16 órától! Program: Kö7 értékelés, 
tavaszi programok ötletbörzéje, társasjátékozás. Van egy jó ötleted, amit megvalósítanál? 
Egy jó helyen szeretnéd teljesíteni a közösségi szolgálatot? Szeretnél csak úgy 
közösségben lenni? Várjuk régi és új tagjainkat!  Csatlakozz facebook-csoportunkhoz: 

www.facebook.com/klebelsbergtelepiifjusagiklub 

 

2016. április 2-án és 9-én, szombaton 9-12 óráig   
ingyenes GYERMEK KERÉKPÁROS KRESZ-tanfolyamot szervezünk az 

Összefogás Házában 

általános iskolás gyermekek részére. A tanfolyam szervezője: Terjék Csabáné, 
szakmai részről: Gombos Tibor személygépkocsi oktató és Gombos Márton 

mentős tiszt. A 2 napos tanfolyamot elvégző gyerekek játékos vetélkedőn 
vesznek részt egy teszt lap kitöltésével, ahol ajándékok várják a legjobbakat. 

 

Irány a Balaton-felvidék és a császárváros Bécs! 
Közösségi házunk kétnapos, önköltséges kirándulást szervez május 7-8-án! 

 

Program: május 7-én Balatonfüredet (Tagore-sétány, Jókai Ház)  Tihanyt (Bencés Apátság, 
városnézés),  és Veszprémet (Séd-völgye és a Veszprémi vár) keressük fel. A Káli-medence 

ékkövében, Szentbékkállán éjszakázunk, ahol ellátogatunk a  kőtengerbe, a gyógyítóhelynek 
is mondott geológiai csodához, fakultatív program: borkóstoló! 8-án idegenvezetővel Béccsel 
ismerkedünk: Schönbrunn, a császári kastély megtekintése után a  belvárost látogatjuk meg: 

Stephans Dom, Kapuzinusok temploma a Habsburgok temetkezési altemploma, ahol Mária 
Terézia, Mária Lujza,  I. Ferenc József, Erzsébet császárné, Habsburg Ottó is 
nyugszik. Részletes tájékoztatás, és jelentkezés márc. 18-tól az Összefogás Házában! 

 

Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub 
Szeretettel várjuk a kedves Anyukákat és Babáikat, valamint a Kismamákat 

szerdánként 9:30-tól az Összefogás Házában (Zentai u. 31.) 
 

Március 16. Rajzóra szülőknek 

Március 23. Húsvétoló batyus program: kézműveskedünk, húsvéti játékokat játszunk  
Március 30.  Énekes-játékos foglalkozás Baricz Magdival 
Április 6. Diavetítős mesélés 

Április 13. Előadás és beszélgetés Sebőkné Balog Éva védőnővel ajánlott 

védőoltások, nyári betegségek, sebkezelés témakörben 

Április 20. Piknik és tavaszi játszóház az udvaron (jó idő esetén) 
Április 27.  Énekes-játékos foglalkozás Baricz Magdival 
 

Kedves telepi Kismamák, Anyukák es Nagymamák! 
Szeretettel hívunk Benneteket március 25-én délután 18.00 órától az Összefogás Házába, 

Szabóné Pap Emőke „A nő egészsége, család egészsége” címmel tartandó 

előadására a Faházba.  Az előadás díjtalan! Szeretettel várják a kedves érdeklődőket  
a HMAG Csoport szervezői! 

                      


