
 
 

 
                 

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 

Páduai Szent Antal 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 

https://www.facebook.com/klebelsberg 

 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezetőségi megbeszélése: 2016. május 9-én, hétfőn 

11.00 órától az Összefogás Házában.  
Köszönjük a lakosságnak a sok szép tojást, mellyel feldíszítették a harangláb 
melletti fát és ezzel Klebelsberg-telepet!  
 

SZÍNPADAVATÓ TÉRZENE és koncert április 23-án, szombaton 15.00 órai 
kezdettel a Csengelei Fúvószenekar és az Ifjúsági Mazsorettcsoport 

részvételével, az Összefogás Házában. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

Ismét csatlakozunk az országos TE SZEDD 
akcióhoz! Időpont, találkozó hely: 2016.04.30-a, 

szombat 9 óra, Rendező tér. A szemeteszsák és 
kesztyű igények felmérése miatt, kérünk, hogy 
csatlakozz a www.teszedd.hu oldalon, vagy 

jelezd szándékodat az alábbi elérhetőslégen: 

Viczián Edit (tideketto@gmail.com, 70/941-

2138) A március 19-i Klebelsberg-telepi takarító akció során 36 zsák szemetet 
gyűjtöttünk a vasúti rámpa mentén, köszönjük a résztvevők munkáját! 
 

2016. április 11-én 14.30-tól 
kezdődően, a Rendező téren 
az Összefogás Háza és a SK Klebelsberg-

telepi fiókkönyvtára közös rendezvényén 

„villám-csődületre” várja a Költészet Napja 

alkalmából az érdeklődőket! Verseket hall-

gathatnak, mondhatnak, játékos programok-

ban vehetnek részt! Költészet napi totó – 

játék a régi szavakkal; Gyerekeknek, fel-

nőtteknek; a legjobban tippelők könyv és 
képeslap jutalomban részesülnek! Kézműves alkotásra is lesz lehetőség! 15.30-tól: Land art, 
azaz tájművészet a költészet napja fényében: Vásznunk a természet, festékeink a termések!  

Várjuk a verselni, szavalni vágyókat és azt érdeklődőket! 
 

KÖZÉRDEKŰ HÍR! 
Az utcasarkokra kihelyezett szemétgyűjtők zsákjainak kiürítésében az ott lakók 

segítségét kérnénk! A díjmentes szemeteszsákok az Összefogás Házában pótolhatók. 

Köszönjük, hogy ezzel is hozzájárulnak Klebelsberg-telep tisztaságához! 

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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XVII. KLEBELSBERG-TELEPI MAJÁLIS – 2016 
 

A Polgári Kör Egyesület idén is megrendezi a majálist a közösségi ház udvarán és a focipályán.  
7.30-tól Megnyitó – a rendezvényt megnyitja Nacsa Jánosné egyesületi elnök 

„TRB” Főzőverseny kezdete (3 kategória: tárcsás, rácsos és bográcsos) nevezési díj 1.000 
Ft/csoport a helyszínen fizetendő, gáztüzelést lehetőleg mindenki biztosítson!) Jelentkezés: 
Kismárton Zsoltnál az Összefogás Házában, vagy +3670/389-2286-as telefonszámon. 
Sörpadot, kenyeret, savanyúságot biztosítunk. 

A Reneszánsz udvar bemutatja: „Keszei uram lakomája” látványfőzés Bornemissza Anna 

1680-as szakácskönyve alapján.  

Büfé: „A. Platz” modern romkocsma az Ady tér 2-ből 
Helyben sütött pékáru: Katica Kávézó (a Rendező térről) 

                                      ⃰    ⃰    ⃰ 
PROGRAMOK  

9.30 Reggeli mozgató Borsos Andrea fitnesz edzővel 
10.00 Ovisok műsora 

10.20 Thai-box bemutató  
11.00  A Napraforgó gyermek néptánccsoport műsora 

11.30 Harangláb Nyugdíjasklub ének műsora   

12.00 óra EBÉD, a főzőverseny zsűrizése  

13.00 óra A főzőverseny eredményhirdetése 

13.30 „Te rongyos élet…”a Parlando énekegyüttes operett műsora 

14.30 Óriásbuborék fújás  
15.00 Azték Színház musical műsora 

16.00 Sörivó verseny (nevezés a helyszínen) 
17.00 Garázs Retro Band élő retro táncos nagykoncertje www.grb-zenekar.eoldal.hu 

19.00 óra Zene, szórakozás kifulladásig – a zenei rezidensek: Dj Gregusék és Dj Puki

                                                         ⃰     ⃰   ⃰  
FOLYAMATOS PROGRAMOK: arcfestés, ugrálóvár, trambulin, forgó 

Délelőtti programok: Anyák napi kézműveskedés; rovásfaragás Vér Sándorral  
A rendezvényt az Alsóvárosi Polgárőrség biztosítja! 

SZERETETTEL VÁRJUK A TELEP APRAJÁT ÉS NAGYJÁT! 
 

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.) 
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 
 

Egyesületünk sikeres tavaszi programjairól, a tavaszi szüneti 
Gyermektáborról, a Húsvétolóról, a Gyermek kerékpáros KRESZ-tanfolyamról 
képes összefoglalókat tekinthetnek meg a https://www.facebook.com/klebelsberg oldalon! 
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A Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub következő alkalma: 2016. 04. 15. 

péntek 16 óra az Összefogás Házában, az ifjúsági klubszobában.  
Program: tavaszi-nyári programok tervezése, közösségi szolgálati lehetőségek 

megbeszélése, csapatépítő játékok, filmnézés.  
Friss limonádéval, jó hangulattal várunk, hozd el barátaidat is!  

Telepi Fiatalok! Iskolai közösségi szolgálatotokat teljesíthetitek az Összefogás 
Házában! Jelentkezzetek a hirharang1999@gmail.com e-mail címen, vagy 

telefonon: 62/668-082, vagy személyesen, nyitvatartási időben! 
 

Könyvtári hírek 

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK: Április 19-én nyitástól zárásig „A víz rejtett bölcsessége” a vízben tárolt 

információk - Masaru Emoto vízkristály képeiről beszélgetünk  
Április 26-án 17 órakor „És csöppje hull a méznek” Méhek napja - méhecskékről mesélek - 
Mesefoglalkozás és mézkóstolás kicsiknek és nagyoknak 
Elkészült a Bagolyfa! 2015 júniusában, a Klebelsberg-telepi 
fiókkönyvtár légkörének barátságosabbá tételét tervezgettem, 
mivel ellentét a könyvtár könyvállományának gazdagsága és 
a könyveket körülvevő környezet sivársága között. Elkészült 
az első bagoly, s hogy ne legyen egyedül, rajzoltam neki egy 
társat. Majd arra gondoltam, hogy mégsem lóghatnak a 
levegőben, elkezdtem megrajzolni nekik egy  ágas-bogas fát. 
 Egyik telepi olvasó, Jáger Szilvia, aki egyre másra 
kölcsönözte a különböző kreatív tevékenységekhez 
szükséges könyveket, megkérdezte, hogy segíthet-e, és 
elkezdődött a közös munka. A Bagolyfa és lakói immár a kis 
fiókkönyvtárat gazdagítják, színesítik, teszik vidámabbá a 
könyvtár és a látogatók hangulatát. Játék! Névadásra fel! 
Április végéig mindenki leadhatja bagolyra szólóan a 
névjavaslatát, a legötletesebbeket Szilvivel közösen kiválasztjuk,  a névadókat megjutalmazzuk!                                  
             Ferenczi Zita 

TAVASZKÖSZÖNTŐ HADITÁBOR 

az Összefogás Házában, 2016. április 16-án, szombaton, 9-18 óra között 
Egész napos programok: középkori sátor-, és jurtatábor, íjászat, középkori vívás 

alapjainak elsajátítása, kézművesség: agyagozás, nemezelés, kovácsolás; Íjászsarok és bolt 

9:00 Megnyitó, 9.30. Őrjárat – séta Klebelsberg-telepen 

16.00 Régi hangszer-bemutató Bajnóczy Sándorral 
Szeretettel várja Önöket a középkori hangulatot idéző rendezvényre  

a Hősök Kapuja Hagyományőrző Baráti Kör és az Oroszlánszív Lovagrend! 
 

Irány a Balaton-felvidék és Bécs a császárváros! 
Még mindig lehet jelentkezni önköltséges, két napos, különbuszos, szép kirándulásunkra hétfő 
(04.11.) 9-11 óráig az Összefogás Házában, érdeklődés: 20/953-2665. Költségek: 21.000 Ft + 

20 € ; Étkezés: önellátó (étterem / konyhahasználat) 
Program: Május 7.: Veszprém–Balatonfüred–Tihanyi Apátság–Káli-medence (szállás: 
Szentbékkálla). Május 8.: Bécs – Schönbrunn császári kastély – Stephans dom-Ring (körút) –
Kärntner Strasse-Kapucinusok temploma:a Habsburgok temetkezési helye 
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