
 
 

 
                 

Ovis Néptánc  hétfő: 15.30-16.15. 

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 

 

A Ház elérhetősége: 06 62/ 668-082 
 

Páduai Szent Antal IMAKÖR minden hónap első keddjén 18.00-19.00 óra között 
 

Az Összefogás Házában 2016. június 20-24-ig NYÁRI TÁBORT szervezünk 6-14 éves 
korig gyerekeknek, háromszori étkezéssel.  

Részvételi díj 10000 Ft/fő. Terveink között egynapos kirándulás Ópusztaszerre, a 

Füvészkert és a Kalandpark szerepel.  
Jelentkezni és a részletekről érdeklődni az Összefogás Házában 62/ 668 082 vagy  

Nacsa Jánosné szervezőnél: nacsafoto@t-online.hu  20/ 351 1720 telefonon. 

 

2016. április április 22-én kiállítás nyílt Gyenes Kálmán AFIAP díjas fotoriporter Erdélyben 
készült képeiből „Erdélyi pillanatok” címmel. A kiállítást Schmidt Andrea fotoriporter 

nyitotta meg. Megszólalt Gyenes Kálmán kedvelt hangszere, a tárogató - szép magyar 
dallamok szóltak Mátó Mátyás Aranypálma díjas tárogatóművész előadásában. A kiállítás 
megtekinthető minden hétköznap 11-17 óráig az Összefogás Házában. 
 

A nyugdíjas számítógépes tanfolyam folytatódik június elejéig az Összefogás Házában. 
 

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! 

 
Ismét csatlakoztunk az országos TE SZEDD akcióhoz, 2016.04.30-án szombat 80 zsák 
szemetet gyűjtött össze a kis létszámú, de annál lelkesebb csapat Viczián Edit szervezésében! 

                                                                                                                                      . 

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! 

 
2016. május 14.                                                                                                                   XVII. évf. 5. szám  

HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülése: 2016. június 6-án hétfőn 

11.00 órától kezdődik az Összefogás Házában.  
 

Elkészült a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület honlapja, gazdag információt kínál 
telepünk közösségi életéről: www.klebelsberg-egyesulet.hu 

Klebelsberg-telepi Vállalkozók! Vállalkozásának Ön által megadott adatait csekély összegű 
támogatásért szívesen közöljük honlapunkon! További információ: 62/668-082, nacsafoto@t-

online.hu címen. A telep Facebook oldalán is nyomon követhetik a történéseket, a programok 

ismertetői, fotói is elérhetőek: https://www.facebook.com/klebelsberg 

 

Klebelsberg-telepi bál  
Szeretettel várjuk a Tisztelt Lakosságot 2016. június 11-én 18 órától a hagyományos bálra 
az Összefogás Házába! Vacsorajegyek korlátozott számban június 5-ig vásárolhatók az 

Összefogás Házában és a Bencsik Boltban! Mindenkit szeretettel várunk! 
 

A Szent Antal napi mise 2016. június 12-én 11 órai kezdettel lesz az Összefogás Házában! 
 

Sikeres volt a papír és fáradt sütőolaj gyűjtés, köszönjük a sok támogatást! Őszi alkalom is 

lesz, addig otthon gyűjtsék a papírt és olajt! 
Köszönet harangláb melletti díszkert rendbehozataláért Kormányos Károlynak és Kertész 
Norbertnek!  
A hagyományos tavaszi programjainkat újak színesítették: április 23-án színpadavató 
szabadtéri koncertet adott a Csengelei Fúvószenekar az Ifjúsági Mazsorettcsoport 

részvételével, az Összefogás Házában. A Föld Napjához kapcsolódva az udvaron ültetett 
három diófát is jelképesen felavattuk, amelyet a fák tövénél emléktábla jelez. 
 
Fantasztikus hangulatban telt a XVII. Klebelsberg-telepi Majális. Az Összefogás Háza 
gyönyörű parkos területén közel 500 érdeklődő, fellépő, főző, szervező élvezte a remek 
műsorokat és a szép májusi időt. A színes és változatos majálisi programok között mindenki 
megtalálhatta a számára tetszőt. Nagy öröm, hogy együtt töltötte Klebelsberg-telep lakossága ezt 
a napot, köszönjük a fellépőknek, szervezőknek és segítőknek a nagyszerű programot! 
Részletesebb beszámolót a Klebelsberg-telep, Szeged facebook oldalon olvashatnak! 

 

Makra Péter, a LEDeG-SEEDS India csoportban a „CNN-IBN 2010. év indiai embere” 
díjjal kitüntetett mérnökszakértő képes élménybeszámolója az Összefogás Házában  

2016. május 19-én 17 órától. Az előadás témái: munka a Nyugat-Himalájában a 

Zanglai fellegvárban és az árvízi újjáépítéseken, kerékpártúrák a buddhista kolostorokhoz. 

Dél-Indiai klasszikus tánc Ádász Mariann előadásában. 

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

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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II. Klebelsberg-telepi Gyereknap 
2016. május 29-én vasárnap 9-17 óráig az Összefogás Házában 

A Klebelsberg-telepért Alapítvány, a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
szeretettel várja a Telep Apraját és Nagyját! 

 

Varga Oszkár: Gyereknap 

Itt van újra a gyerekek napja, 
Minden kicsi nagyon várta! 

Forgózni és ugrándozni, 

Lufi kutyát hajtogatni! 
 

A tornászok akrobatikus gyakorlata, 

Melytől el leszel ragadtatva! 
Nem beszélve a táncosokról, 

Kiknek lépései alatt a föld is dalol! 
 

Arcfestéstől átváltozni, 
Hallgatni Jáhn néni meséit, 

Csodálni a zsonglőrök  
trükkjeit. 

 

Az óvó nénik mesejátéka 

Ejt mindenkit ámulatba! 
Gyere te is, legyél köztünk, 

Ügyességben versenyezzünk! 

Óriáspalacsintát enni - 
- és nem kell semmiért fizetni! 

Így lesz minden egy nagy csoda, 
Ezt ígérjük egész napra! 

Program 

09:00 Megnyitó 

10:00 Biciklis akadálypálya, a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság programja 

11:00 Arany Torna DSE  - talajtorna bemutató 

12:00 Ebéd 

13:00 Jáhn néni mesél 
14:00 Hattyasi Joc Néptánccsoport műsora és tánctanítás 

15:00 Óvó nénik előadása 

16:00 Zsonglőrbemutató és zsonglőrködés a Zsonglőr Eszköztár- Fejlesztő Csoporttal 

17:00 A program zárása 

Folyamatos programok: arcfestés, lufihajtogatás, forgó, trambulin, ugrálóvár, vetélkedők, 

Óriáspalacsinta, büfé 

Felhívás:  
Az a gyermek, aki használható játékát (amelyet ő már nem használ, de jó állapotban van) 
elhozza adományként, Vargáné Editke által felajánlott ÓRIÁS PALACSINTÁT kap 

ajándékba! Ezen felül várjuk a kedves szülők segítségét! Használható gyermekruhákat, 
használható játékokat szeretnénk gyűjteni és rászoruló családoknak továbbítani. 

 

Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub 
Szeretettel várjuk a kedves Anyukákat és Babáikat szerdánként 9:30-tól az Összefogás 

Házában. Előzetes jelentkezés: az Összefogás Házában, a 62/668-082 számon. 
május 18. Elsősegély tanfolyam szülőknek ; május 25. Látogatás a Szegedi Vadasparkban 

 

„Költészet a köztéren! Szavalnál hangosan?! Kedvenc versed fejedben, kedvenc versed 
kezedben!” mottóval közösen szervezett KÖLTÉSZET NAPI szabadtéri programot április 
11-ére, a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület és a Somogyi Könyvtár 
Klebelsberg-telepi fiókkönyvtára. Köszönjük a résztvevők és a szervezők munkáját! 
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A Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub következő alkalma: 2016. 05. 26. csütörtök 

17.30. - „ Mi leszek, ha…” sorozat keretében pályaorientációs beszélgetést tartunk. 
Első alkalommal a programtervező informatika világában barangolhattok Slíz-Nagy 

Alex kalauzolásával. Szeretettel várunk Benneteket és várjuk javaslataitokat is! 

Szeretnél közelebbről megismerkedni egy szakmával? Javasolj egy szakmát és mi 
hívunk előadót! Írj nekünk: hirharang1999@gmail.com, vagy Fb: Összefogás Háza -

Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub.    Klubalkalom: május 29-én, pénteken 16.00 órától. 
 

Köszönet! Köszönet! 
Ezúton fejezzük ki köszönetünket minden kedves Szülőnek, telepi Lakosnak, akik papírgyűjtéssel 
segítették óvodánkat, hozzájárultak udvari játékeszközeink bővítéséhez. A támogatást (30.000 Ft) 
az óvodások gyermeknapi megajándékozására, labdák vásárlására fordítjuk. Hálásan köszönjük a 
Klebelsberg Telepi Polgári Kör Egyesületnek, hogy Családi napi rendezvényünk sikeres 
lebonyolítását támogatták. Külön köszönjük Kismárton Zsoltnak, Takács Péternek és Novák 
Csabának, hogy az ebédről gondoskodtak.                                                              

Mészáros Jánosné Tagóvoda vezető 
 

Gyermek kerékpáros KRESZ tanfolyam 
Terjék Csabáné és Gombos Tibor ötlete alapján gyermek kerékpáros KRESZ tanfolyamot 

szervezett Egyesületünk áprilisban. Terjék Csabáné Cili az alábbiakban számolt be a hasznos 

és rendkívül sikeres programról: 
Nagyon nagy szükségét éreztem gyermekeink kerékpáros közlekedésének szabályos 
elsajátítására. Nap, mint nap látom – mint kerékpárral közlekedő felnőtt – mennyi konfliktus 

van még mindig az autós és a kerékpárosok között. Ez mind abból adódik, hogy mindketten 
sajátos felfogásban értelmezik a KRESZ szabályait. Minél előbb tanítjuk meg gyermekinket a 
helyes közlekedésre, annál kevesebb vita lesz e két járművel közlekedők között és 
természetesen a balesetek is csökkenni fognak. Nagy siker övezte rendezvényünket. A város 
egész területéről jöttek általános iskoláskorú gyerekek. Volt, aki kerékpárral jött vagy szülői 
kísérettel, autóval. Jelenléti ívek aláírása után 2 csoportra osztottuk őket életkor szerint. Az 
alsósokkal Terjék Balázs, Csüllög Imre és Molnár Éva a Magyar Kerékpárosok klubjának 
aktivistái foglalkoztak. Játékosan sajátították el a közlekedés főbb szabályait, hiszen ők még 
úgysem közlekedhetnek felügyelet nélkül főúton. A felsősök tanítását Gombos Tibor gépkocsi 
oktatóval együtt vállaltuk. A KRESZ táblák megtanulása után a kereszteződések szituációját 
kivetítettük, majd táblára rajzolva készítettük fel őket az esetleges helyzetekre. Nagy 
odafigyeléssel, érdeklődéssel és aktívan vettek részt a foglalkozáson. Pihenőként Herpai 

József apuka remek kerékpáros szlalom pályát épített fel a gyerekeknek, Gombos Márton 

mentős az elsősegélynyújtás rejtelmeibe kalauzolta el őket. Egy próbababán ki is próbálhatták 
az újraélesztést. Komoly feladat volt, és annak megfelelően komolyan hallgatták Marci 
intelmeit. A második napon átismételtük a már megtanultakat, a főbb szabályokat ismételt 
rajzolással felvázoltuk és jöhetett a próbatétel, a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottságtól kapott hivatalos KRESZ totók kitöltése. A megmérettetés után Vad Róbert rendőr 
és a Szervezők közreműködésével kiosztottuk az ajándékokat a gyerekeknek, mindenki kapott 

nyereményt: kerékpár csengőt, pumpát, küllőprizmát, világítós karszalagot, nadrágcsipeszt, 
kresz könyvet. A nagyobb ajándékok is sorban tulajdonosra találtak: bukósisakok, térd és 
könyökvédők, kulacsok. A két csoport legeredményesebb versenyzőjének egy 15 ezer forint 
értékű ajándék utalvány és egy kerékpár volt a jutalma. Szeretnénk ősszel megismételni. 
Nagyon nagy szükség van erre az odafigyelésre is!   
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