
 
 

 
                 

Ovis Néptánc  hétfő: 15.30-16.15. (nyáron szünetel) 
Képzőművészeti szakkör hétfő: 14.00 – 17.00  

Francia kezdő nyelvtanfolyam hétfő: 17:00-18:30 (nyáron szünetel) 
Képzőművészeti szakkör kedd: 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba – Mama Klub szerda 9.30-11.00 (nyáron szünetel) 
„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 (nyáron szünetel) 
Olasz nyelvtanfolyam péntek 16.30 – 18.00 (nyáron szünetel) 

Somorjai Péter fotókiállítása július 2-tól augusztus 31-ig 
 

A Ház elérhetősége: 06 62/ 668-082 
 

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

Az Azték Színház és a Genéziusz Színház bemutatja 
I. Hattyasi Színházi Esték az Összefogás Házában 

 

2016. augusztus 10-12 és 16-18 között 21.00 órai kezdettel 
 10. szerda Rock Show rockzenei oratórium 
 11. csütörtök Katyi két részben (komédia 2 részben) 
 12. péntek Sanzon izé két részben (kabaré 2 részben) 
        13-a, 14-e, 15-e esőnap 
 16. kedd Rejtő Jenő: Tévedések összjátéka (kabaréjelenetek 2 részben) 
 17. szerda Baksán – Börzsönyi: Masiniszta félrelép (vígjáték 2 részben) 
 18. csütörtök Brandon Thomas: Charlie nénje (vígjáték 3 részben) 

 

Jegyár: 1.200 Ft (egy előadás) Bérlet: 5 előadás: 5.000 Ft 
 

Jegyek vásárolhatók: 2016. július 18-tól az Összefogás Házában (Zentai u. 31.) 
Jegyinformációk: 62/668-082-es számon, 9.00-17.00-ig 

 
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! 

.-.------------------------------------------------------------------------------------ 
A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 

 
2016. július 16.                                                                                                                   XVII. évf. 7. szám  

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 közösségi ház rendezvényeinek képeit szívesen átmásolhatóak pendrive-ra vagy 

kiírhatóak cd-re, egy jelképes összeg ellenében, érdeklődni az irodában lehet! 
 

 

XIX. Hattyas Kupa    

2016. szeptember 3–4. 
. Várjuk a focicsapatok jelentkezését! 

Foci, hetesrugó verseny, gyerek foci, lábtengó, ping-pong verseny 
A csapatok nevezési díja: 12.000 Ft/csapat (10 fő), amely tartalmazza a vacsorajegyet 

Nevezési határidő: augusztus 30-a kedd, sorsolás aznap, az Összefogás házában, 18.00 órai 
kezdettel 

Vacsorajegy ára: 1.500 Ft, menü: vegyes sültestál savanyúsággal, kenyérrel 
Vacsorajegy vásárlás augusztus közepétől: az Összefogás házában és a Bencsik Boltban 

További információ: Kismárton Zsolttól kérhető az Összefogás Házában, vagy telefonon: 
70/389-2286 

XIV. Hattyas Kupa Horgászverseny 
2016. augusztus 13-a, szombat  

A verseny helye: a Fehérpart; Kategóriák: Felnőtt (14 év felett),  Női, Gyermek ( 14 év alatt) 
Program:          6.30  gyülekező (zsilipnél); 7.00   megnyitó- helyek sorsolása, felkészülés 
                          8.00   verseny kezdés (I. dudaszó) – 12.00  verseny vége   (II. dudaszó) 
                          12.05  mérlegelés (a horgászhelyeken) 
                          13.00  elvonulás a Hársfa sörözőbe; 13.30  eredményhirdetés –díjátadás 
                          14.00   EBÉD    
Szabályok: Felnőtteknek 2 horgászbot, gyerekeknek 1 horgászbot használata engedélyezett.  
KERETES HALTARTÓ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! 
   A verseny végén az engedéllyel nem rendelkezőknek a halat vissza kell engedni. 
Nevezési díj: Felnőtteknek 2000 Ft, gyerekeknek 500 Ft, mely tartalmazza az ebédet.  

Plusz ebéd díja: 800 Ft; további információ a plakátokon 
Nevezési határidő: 2016. augusztus 8. 

Nevezni lehet: Szűcs Tamásnál (20/519-5852) 
A versenyen előforduló balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 

 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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I. KLEBELSBERG TELEPI MINI HALFŐZŐ FESZTIVÁL 
Kedves Lakótársak! A Klebelsberg Telepért Alapítvány szervezésében, Nógrádi Tibor 

önkormányzati képviselő támogatásával megrendeztük az első telepi mini halfőző fesztivált 
2016. július 2-án, a közösségi ház udvarán. 

Nagyon jó hangulat jellemezte az első mini 
halfesztiválunkat! Az előzetes felmérés azt 
mutatta, hogy több mint 40 résztvevőre 
számíthatunk. Mire a tettek mezejére kellett 
lépni, sajnos már "csak" a fele maradt a 

mezőnynek. 21 bográcsban főtt a finom 
hallé, volt filézett, hagyományos és Bajai. 
A lelkes csapatok kora reggel kezdték a 
munkát, 9 órakor Nógrádi Tibor 
önkormányzati képviselő nyitotta meg a 
rendezvényt. A szervezők finom pálinkával 
koccintottak a résztvevőkkel. 12 órától a 7 

tagú zsűri elkezdte a kóstolást és értékelést. 200-220 vendég fogyasztotta el a finomabbnál 
finomabb halételeket és várta az 
eredményt. 1. helyezett Csépe István. 2. 

helyezett Szegedi Béla. 3. helyezett 

Megyeri Károly. Külön díjasok: Farkas 

Ádám Bajai halászlé, Bullásné Piroska 

legnagyobb gyakorlattal rendelkező, 
Szabó Rafael legfiatalabb, Varga András 

legszebb színű halászlé, Lázár István 

legnagyobb társaság és Szabó Endre 

leglelkesebb csapat. Minden résztvevő 
tálaló bográcsot kapott ajándékba! 
Remélem mindenki jól érezte magát és jó szívvel emlékszik vissza a rendezvényre. A 
megjelenteknek köszönöm a részvételt és a sok köszönetet, amit a szervezésért kaptunk.  

                                     Varga Oszkár, Varga Oszkárné Editke 
 

Zászlóavatás az Alsóvárosi Iskola tanévzáró ünnepségén 

 
A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör 
Egyesület a Szeged-Alsóvárosért Közhasznú 
Egyesülettel közösen díszzászlót adományozott 
az Alsóvárosi Iskolának. Egyesületünk nevében 
Nacsa Jánosné elnök köszöntőjében az 
alábbiakat hangsúlyozta: „Szeretném 

megköszönni, hogy évek óta ünnepségeinken: a 
Klebelsberg emléktábla koszorúzáson, az idősek 
napján, a majálison tanulóik remekül előadott 
versekkel, dalokkal színesítik programjainkat. 
Mindezekért hálából és tiszteletből szeretnénk az 
Alsóvárosért egyesülettel közösen zászlót 

adományozni az iskolának a jó kapcsolatunk és összetartozásunk jelképeként.” 
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Gyerektábor az Összefogás házában 

Júniusi táborunk hasznos időtöltéssel, játékos tanulással 
és sok játékkal telt el a 15 résztvevő gyermek számára, 

Terjék Csabáné, Nacsa Jánosné és Haskó Eszter 
vezetésével. A minimális tábordíjat a gyerekétkezésére, 
gyümölcsökre költöttük, a belépőket és az utazás 
költségeit a Polgári Kör Egyesület biztosította. Az első 
két nap az ismerkedésé volt, és az eső miatt a 
rajzteremben társasjátékok, kártya, puzzle, dominó és 

festés-rajzolás kötötte le a gyerekeket. Belakták az 
épületet, nagyon jó csapat alakult ki. Nagy segítség volt 
számunkra a lakosoktól kapott sok fejlesztő, 
ismeretterjesztő játék. Játszva tanulták a kreszt a dobókockás táblán, dominóban és kártyában. 
A társasjátékok nagyon lekötötték a figyelmüket és gondolkodása késztették őket. A harmadik 

napi programunk ópusztaszeri kirándulás volt, különjáratos kisbusszal. Itt egy teljes napot 

töltöttünk végigjárva a skanzeneket, a nagy 

kiállításokat. A régi utcák, ruházatok, régi korok 
munkái (paprika feldolgozás, fatelep, halászat, 
fodrászat) rengeteg kérdést fogalmazott meg bennük. 
Ámuló figyelemmel hallgatták a szegedi nagy árvíz 
történetét. Egy fél óra múlva is azt beszélték egymás 
között: mekkora ereje lehetett a víznek, ha azt a 
vastag töltést eltolta! Öröm volt hallgatni 
beszélgetésüket és válaszolni az okos kérdéseikre. 

Negyedik nap délelőtt a Szent-Györgyi Albert 
Agórában a „Szavanna” interaktív kiállítást néztük 
meg. Sokat tanultak a matricagyűjtő játékkal a 

gyerekek az afrikai állatok életéről, természetükről. Utána a meleg délutánt a füvészkertben 
töltöttük. A mimóza, a húsevő virág és az óriás kaktuszok, mocsári ciprus lenyűgözték a 

csapatot. A fárasztó séta vége egy nagy bulis „hajóutazás” volt a játszótéren. Ezen a napon a 

tömegközlekedést használtunk az utazásra a városban, a gyerekek nagyon szépen, udvariasan 
viselkedtek. Az utolsó napon, a Ház udvarán a nagy melegben pancsolást rendeztünk a 

csapatnak, öröm volt látni a huncut arcokat, hogy egymást locsolhatták. Nehéz volt a 

búcsúzás egymástól, egy hét megerősítette a barátságot.                                Nacsa Jánosné
                                           

Elköszöntünk Ádász Marianntól, aki 2014 decemberétől kezdődően 2016. június 30-ig az 

Összefogás Háza művelődésszervezőjeként 
dolgozott kulturális közfoglalkoztatottként 

a közösségi programok szervezésén, az 
egyesületi elnökséggel és a házban működő 
csoportokkal együttműködve. Megköszön-

tük lelkes munkáját, amellyel hozzájárult a 
telepi közösségi élet fejlődéséhez, 
közösségi házunk gazdag program-

kínálatának kialakításához, és további 
munkájához sok sikert kívántunk. 
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