
 
 

 
                 

Ovis Néptánc  hétfő: 15.30-16.15. (nyáron szünetel) 
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 (nyáron szünetel) 
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 
 

FOCI EB SZURKOLÓI KLUB AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN! 

Magyar meccsvetítések: Június 18. 18 óra, Június 22. 18 óra. Elődöntők: Július 
6-7. 21 óra. Döntő: Július 10. 21 óra. A magyar csapat továbbjutása esetén az 

aktuális mérkőzések is megtekinthetőek lesznek!  
Kapunyitás a mérkőzések előtt egy órával! Hajrá Magyarok! 

 

Az Azték Színház és a Genéziusz Színház bemutatja: I. Nyári Színházi Esték az 

Összefogás Házában 2016 augusztusában. Az előadásokról bővebb 

információt a júliusi Hírharangban illetve a Klebelsberg-telep facebook oldalon és 
honlapunkon közlünk. 
 

 
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! 

 
 

ÖKÖRSÜTÉS a Hársfa Sörözőben 2016. július 9-én reggeltől. Vacsora 16 órától. 

Érdeklődni lehet a helyszínen! 
.-.------------------------------------------------------------------------------------ 

A Hírharang kiadója a Szeged 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 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 fb  

oldalán is nyomon követhetik a történéseket:https://www.facebook.com/klebelsberg 

 

A FOCIKUPA időpontja 2016. szeptember 3-4. Csapatok jelentkezését várjuk! 
További információ Kismárton Zsolttól kérhető az Összefogás Házában, vagy 
telefonon: 70/389-2286. 
 

I. KLEBELSBERG TELEPI MINI HALFŐZŐ FESZTIVÁL 
Kedves Lakótársak! A Klebelsberg Telepért Alapítvány 
szervezésében Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő 
támogatásával megrendezzük az első telepi mini halfőző fesztivált. 
Időpont: 2016. július 2-a (szombat), gyülekező reggel 7 órakor. 

Helye: a közösségi ház udvara. 

Nevezési díj bográcsonként 1500 forint Nevezési határidő 2016. 
június 27. Nevezni lehet: Varga Oszkár (Szigony u. 32. Telefon: 

20/959-8239). Határidő után nem áll módunkban nevezést elfogadni! 

(A hal mennyiségét nekünk is időben kell jelezni a kiszolgálónak.) Minden benevezett halfőző 
Július 1-én (péntek 15 órától) INGYEN kap két darab 1.5-1.8 kg körüli halat, amelyet 

hazavihet és otthon előkészíti a másnapi főzéshez. 
(Pucolás előkészítés, filézés, alaplé készítés) ki mit akar. Szombat reggel 8 órától kezdődik a 
főző verseny! A versenyen csak halászlé kategória van! 
A zsűrizés és az ebéd 12 órától kezdődik. Mindenki kap egy számot, melyet a teljesen 
egyforma tálak aljára írunk, és ezekben kell feltálalni a kész halászlevet. A szűri meg kóstolja 
és értékeli (pontozza)  Majd a pontozás után megnézi a számot, mely még nevet nem 

tartalmaz. A zsűrizés végeztével a zsűri tagok pontszámait összeadjuk, és amelyik szám a 
legtöbb pontot kapta az értékelésben, az a szám a nyerő. Beazonosítjuk a számokat és csak 
ekkor tudjuk meg ki a nyertes! 

FONTOS SZABÁLY!!! Minden nevező külön-külön egy bográcsban főz. Tehát nem lehet két 
vagy több nevezőnek összeadni a halat egy bográcsba! Ha valaki több halat szeretne főzni, 
mert nagy a család vagy a baráti társaság, annak nincs akadálya. Üzletben vásárol vagy fog 
mellé és beleteheti. Az első 30 nevezőnek tudunk biztosítani nevezésként egy darab asztalt két 
paddal! A kilátogató kedves vendégek támogatói jegy ellenében (ára 600 forint mely 

összeggel az alapítvány rendezvényeit támogatják) fogyaszthatnak halászlevet! A zenét egész 
nap Gregus Zoltán, Ifj. Gregus Zoltán és Puki tata szolgáltatja. A fatüzelést kérjük mellőzni a 
tisztaság miatt. A rendezvényen egész nap büfé áll rendelkezésre! Szeretettel várjuk a 
résztvevőket, érdeklődőket és a kedves vendégeket! 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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A Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klubban 2016.05.26-án remek előadást 
hallhattunk Slíz-Nagy Alex programtervező informatika szakos hallgatótól szakmájáról, 
motivációjáról. A hasznos tanácsok és a kérdések sem maradtak el felé. Reméljük, hasznos 
volt számotokra a program! A Mi leszek ha…? pályaorientációs beszélgetések 
szeptemberben folytatódnak. 

BRINGATÚRA!  A Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klubbal biciklis kirándulást 
szervezünk Klebelsberg-telep – Gyálarét - Szentmihály útvonalon 2016. június 27-én 
hétfőn. Gyülekezés 9.45-től az Összefogás Házában, indulás 10 órakor. Korhatár: 13 éves 
kortól. A túrát több alkalommal pihenőkkel, kulturális programmal, étkezési céllal is 
megszakítjuk, valamint csapatépítő játékokat is játszunk. Részvételi szándékod kérjük, 

előre jelezd az Összefogás Házában, vagy a hirharang1999@gmail.com e-mailen keresztül, 
vagy telefonon: 30/329-8173. Visszaérkezés várható ideje: 15 óra. Szeretettel várunk, 
bringázzunk együtt!  A programon való részvétel ingyenes! Amit biztosíts magadnak: jól 
felszerelt bicikli, láthatósági mellény, élelem, víz.  
 

Klebelsberg-telepi bál  
2016. június 11-én Telep-napi ünnepség, vacsora és bál volt az Összefogás Házában, 
hagyományunkhoz híven Telepünk védőszentje, Szent Antal napja alkalmából. 
Nacsa Jánosné, a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnöksége nevében 
köszöntötte az egybegyűlteket, beszédében kiemelte a 2015 és 2016-os évben elért 
eredményeket, mely a közösség lelkes és lankadatlan munkáját dicséri. 
Ünnepi műsorunkban Klebelsberg-telepi lakosok, tehetségeink mutatkoztak be. Jakab Mira, 

telepi költőnőnk, Szekeresné Hambek Judit szívhezszóló versét szavalta el nagy átéléssel, őt 
követően Somorjai Bende fantasztikus hegedűjátékát hallhatta a közönség. A Szeged 
Klebelsberg-telepi Polgári Kör által 1999-ben alapított „KLEBELSBERG-TELEPÉRT” 

oklevél és emlékplakett 2016 évi díjazottja Bene Ilona, akinek sokéves, áldozatos segítő 
munkáját köszönte meg az Egyesület elnöksége. A vacsora előtt a Harangláb Nyugdíjasklub 
tagjai, Ádok Lászlóné, Aradi Ferencné és Tarján Tamásné előadásában jóízűen 

szórakozhattunk Kör-
mendy János: Csehov 
– A három nővér című 
paródiáján. Az előadás 
hatalmas sikert aratott, 

az esti bálozás han-

gulatát is meg-

alapozva. Köszönjük a 

fellépőknek, a szerve-

zőknek és a jelenlévő 
lakosoknak, hogy 

közösen, remek han-

gulatban ünnepelhet-

tünk Klebelsberg-telep 

napján. 

 

Bene Ilona és az 
egyesületi elnökség 

Indiai kulturális program 
 

2016. május 19-én Makra Péter, a LEDeG SEEDS csoportban a „CNN-IBN 2010. év indiai 
embere” díjjal kitüntetett mérnökszakértő, világutazó fantasztikus képvetítéses 
beszámolójában részesülhetett a lelkes közönség az Összefogás Házában.  
Az előadást Nacsa Jánosné, az egyesület elnöke nyitotta meg és Ádász Mariann dél-indiai 

klasszikus bharatanatyam tánccal vezette fel. Előadónk jóvoltából bepillantást nyerhettünk az 
észak-indiai Ladakhban végzett munkásságába, valamint utazásain és az útról hozott 
tárgyakon keresztül a Kis-Tibetnek is hívott tartomány kulturális örökségbe és természeti 
értékeibe. Ezúton is köszönjük a mindenki számára maradandó élményt! 
 

II. KLEBELSBERG-TELEPI GYERMEKNAP 
 

Több százan látogattak ki a második gyermeknapi rendezvényünkre, amelyen a gyermekek és 
a szüleik is fantasztikusan érezték magukat! A különböző vetélkedők, rajz verseny, 
csapatjátékok, kerékpáros ügyességi verseny  nagy örömöt szereztek a kicsiknek. Minden 

gyermek kapott valamilyen ajándékot (fagylalt, csokoládé, üdítő, mézes kalács és különböző 
kekszek). A nap folyamán Kb. 350-400 db kis palacsinta és  kb. 100-150 db. óriás palacsinta 

fogyott el. Az ebédre készült gulyásleves is gyorsan elfogyott és reméljük ízlett mindenkinek, 

A délutáni mese mondást (mesélő Jáhn Ili néni) áhítattal hallgatták a kicsik. Hatalmas 

buborékokat készíthettek, amit a felnőttek is megcsodáltak.  
Az óvónénik mesejátéka még a felnőtteket is elvarázsolta! A néptánc és a bűvész bemutató is 
sok kicsit ámulatba ejtett! Sőt a néptáncba és a bűvészetbe is bekapcsolódhattak a gyerekek. 

Erdődi Jánosnak köszönhetően a pónilovaglás új színfoltja volt a rendezvénynek. Sok sok 

játék és sok sok ruha gyűlt össze adományként, köszönet érte! Szeretném megköszönni a 
támogatást Nógrádi Tibor önkormányzati képviselőnek, Gál Dezsőnek, Fenyvesi Lászlónak, 
Bencsikné Arankának! Külön köszönöm a segítőknek az egész napi munkát: Vargáné Editke, 
Bíró Ági, Nagyné Erika, Terjékné Cilike, Takács Peti, Szabó Zsolti, Tóth Erzsike, Paraginé 
Katika, Ádász Mariann, Nacsáné Marika. Találkozunk jövőre!     

              Köszönettel: Varga Oszkár
   

Nyugdíjas számítógép kezelő képzés záró rendezvénye 2016. június 2-án 

2016. februártól júniusig heti rendszerességgel nyugdíjasoknak szóló 
számítógépkezelői tanfolyamot szervezett ingyenesen a Szeged Klebelsberg-telepi 

Összefogás Háza. A lelkes és nagyszámú résztvevőtábor egy részének a Szent-
Györgyi Albert Agóra biztosította az oktatás helyszínét és az oktatókat. Az 

Összefogás Házában a Szegedi Gábor Dénes Középiskola kilencedik és tizenegyedik 
osztályos tanulói látták el nagyon ügyesen, iskolai közösségi szolgálatuk keretében 
az oktatói feladatkört. A kezdeti tudásszint felmérést követően hamar kiderült, hogy 
a „nebulók” számítógépes ismereteit kezdő és középhaladó szinten is alkalom nyílt 
fejleszteni, kinek-kinek egyéni tudásvágya alapján, ugyanis minden résztvevő mellé 
jutott oktató diák.  
A záróesemény alkalmával az együttműködő intézményeknek, az oktatóknak és a 
tanfolyamon végzetteknek tanúsítvány átadásával köszöntük meg kitartó munkájukat 
és részvételüket. A nagy sikerre való tekintettel 2016. októberétől újra 
meghirdetjük a lehetőséget a számítógépes tanulásra.  
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