
 
 

 
                 

 

Képzőművészeti szakkör hétfő: 14.00 – 17.00  

Képzőművészeti szakkör kedd: 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba –Mama Klub szerda: 9.30-11.30 

Nyugdíjas számítógépes tanfolyam 1. csoport szerda 15:30-16:30 

Nyugdíjas számítógépes tanfolyam 2. csoport szerda 16:30- 17:30 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Nyugdíjas számítógépes tanfolyam 3. csoport csütörtök 15:30-16:30 

Asszony torna csütörtök: 18.00-19.00 

Ifjúsági klub (megbeszélt időpontokban) péntek 16.00 órától 
Olasz nyelvtanfolyam (középhaladó) péntek 16:30-18:00 

A nyugdíjas számítógépes tanfolyam 3 csoportban indult, újabb jelentkező az órákba már 
nem tud bekapcsolódni, de az irodában lehet érdeklődni! 

 

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

Az IFJÚSÁGI KLUB következő alkalmát: október 14-én, péntek, 16:00 órától 
tartjuk. Szeretettel várjuk a fiatalokat! 

 

„Színek és változatok” – festménykiállítás az Összefogás Házában 

Nacsa Jánosné, Magyar Lászlóné és Dr. Vinkler Ferenc a Hattyasi Festőkör tagjainak alkotásai  
2016. október 30-ig tekinthetők meg. 

 

PAPÍR ÉS FÁRADTOLAJ GYŰJTÉS: 2016. október 10-13-a, hétfő-csütörtök között 
sikeresen lezajlott, köszönjük a lakosság közreműködését. A programot tavasszal ismét 
meghirdetjük, addig otthon gyűjtsék a papírt és a fáradt olajat! 
 

Egységben az ERŐ! Köszönetet szeretnék mondani a segítség nyújtásért egy betonra 
felszorult Mazda leemelésében, szeptember 20-án, a Fűtőház közben. Örömmel töltött 
el, hogy Klebelsberg-telepen a férfiak segítőkészek, kérés nélkül jöttek kérdezni, aki ott 
elhaladt, hogy miben segíthetnek. A mentésben szakértő Vidróczy Gábor irányításával 
az alkalmi segítők, Erdődi István, Szabó Gergely, Kismárton Zsolt és egy, a buszra 
várakozó fiatalemberrel sérülésmentesen kiemelték az autót az útra. Köszönöm nekik, 
hogy ismét bebizonyították, milyen összetartó közösség lakik a telepen! Nacsa Jánosné 
 

TÖRTÉNELEM KORREPETÁLÁST  vállal végzős történelem tanárszakos egyetemi 
hallgató. Elérhetőség: mgerencser91@gmail.com 

 
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 vezetőségi ülése: minden hónap első hétfője, 11.00 

órai kezdettel. Információk: www.klebelsberg-egyesulet.hu ; www.facebook.com/klebelsberg/ 
 

Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő minden második hónap első keddjén 17:00 órai 
kezdettel tart fogadóórát az Összefogás Házában, de novemberben, mivel nov. 1-je keddre esik, 

kivételesen szerdán lesz 17.00 órától. 
 

KLEBELSBERG ÜNNEPSÉG 2016. október 7-én a Szeged Klebelsberg Telepi 

Polgári Kör Egyesület megrendezte a hagyományos, gróf Klebelsberg Kuno halálának 
évfordulójához kötődő 

ünnepséget és koszorú-

zást. A műsor szervezé-

sében Dr. Baricz 

Zsoltné Magdi vállalt 
vezető szerepet. Tele-

pünk névadójának életét 
és Szeged fejlődésében 
betöltött jelentős szere-

pét Kókai Gyula a 

Rókusi Általános Iskola 

igazgatója elevenítette 
fel, Nacsa Jánosné 

egyesületi elnök pedig 

az iskola és a telepi hagyományok jelentőségét emelte ki. A megemlékezést a Rókusi Iskola 

kórusa és Kis Hanna által énekelt népdalok tették ünnepélyesebbé. A program az Összefogás 
Háza Klebelsberg és 
helytörténeti emlék-
szobájában kezdődött és 
a Klebelsberg támoga-

tásával felépített óvoda 
falán lévő emléktábla 
koszorúzásával zárult. Az 
egykori és a mostani 

óvodások mellett B. Nagy 

László országgyűlési, 
valamint Nógrádi Tibor 

önkormányzati képvise-

lők, a Klebelsberg-telepi 

Polgári Kör Egyesület és a Rókusi Iskola képviselői is egy-egy koszorúval fejezték ki 

tiszteletüket a Klebelsberg emléktáblánál. A koszorúk elhelyezését ezúttal is harangszó kísérte. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
A Ház elérhetősége: 62/ 668-082 
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ERDÉLYI IRÁNDULÁS 
 

Aki egyszer Erdélyben járt, annak visszahúz a szíve oda. Közösségi házunk október 8–9-én 
már második alkalommal szervezett buszos kirándulást „Transzszilvániába” Baricz Zsolt 
vezetésével, aki székely gyökerekkel rendelkezik, és ez erős  érzelmi töltést ad 
mondandójának, amit mi ez alkalommal is nagyon élveztünk.  
 

 
Az erdélyi kirándulás résztvevői a kolozsvári Mátyás király szobor tövében 

 
Csodálatos két napot töltöttünk Királyhágótól Kalotaszegen keresztül Kolozsvárig: Csucsán, 
Magyarvalkón, Tordaszentlászlón, Bonchidán, valamint Válaszúton a Kallós Zoltán 
múzeumban. Magyar vonatkozású értékekkel, az erdélyi magyar hagyományok őrzésével 
találkozhattunk utunk során, amelyekről szakszerű ismereteket hallhattunk a kirándulás 
vezetőjétől. Megtapasztalhattuk, hogy a kint élő magyarok hűen őrzik hagyományaikat, 
szokásaikat, nyelvüket. Olyan néprajzi kiállításokat tekinthettünk meg kalandozásaink során, 
melyek gyűjteménye csoda számba megy. Lelkes csapatunkba nemcsak  Klebelsberg-
telepről, hanem a Tompa-szigeti kiskertekből, Kecskésről és Sándorfalváról is csatlakoztak. 
Szép élményekkel gazdagodva tértünk haza. Feltétlen ajánlom a Baricz Zsolt vezette nyári 
egyhetes erdélyi túrákat is azok figyelmébe, akik érdeklődnek az erdélyi kultúra értékei, a 
magyar kultúrtörténet fontos emlékei iránt!    Gáspárné Hegyi Zsuzsa 

 

INGYENES HASZNÁLT RUHA BÖRZE AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN November 21-23-án, 
hétfőtől szerdáig 10.00-től 18.00 óráig. Gyermek és felnőtt ruhák, cipők behozhatók, 

elvihetők. A megmaradt ruhákat jótékonysági szervezetnek adjuk át. 
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GYERMEKFOGLALKOZÁS AZ ŐSZI SZÜNETBEN 
az Összefogás Házában, november 2-4-e között. Napidíj: 2.000 Ft/fő 

(testvérkedvezmény igényelhető), amely a háromszori étkezést és a kézműves 
foglalkozások anyagköltségét fedezi. Jelentkezés az irodában, vagy telefonon: 

62/668-082; +3620/351-1720. 
 

IDŐSEK NAPI PROGRAM A FAHÁZBAN 

Az október 7-én tartott Klebelsberg megemlékezés után sem ért véget az ünneplés. 
A Klebelsberg-telepen élő időseket, a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjait hívtuk meg 
Idősek Napi Ünnepségünkre. A köszöntő beszédek és a Nógrádi Tibor képviselő 
által hozott ajándékok átadása és néhány vidám és agytornáztató játék után a 
megjelent szépkorúakat a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület és az 
Összefogás Háza látta vendégül egy finom babgulyásra. A délután jó hangulatban 
telt. Köszönjük közreműködését és segítségét mindenkinek, aki részt vett a 
programok megvalósításában!                Kaszper Blanka 

 

Mártélyi Alkotótábor 
A Hattyas Festőkör vezetője szervezésében országosan meghirdetett önköltséges alkotótábor 
volt Mártélyon 2016. szeptember 10-18-a között, melyen a telepi csoportból 4 fő és az ország 
területéről (Budapest, Gödöllő, Dunaújváros, Székesfehérvár, Szeged) még 11 fő vett részt. 
Kiválóan sikerült a festőtábor, a szervezés, a művészeti vezetés Sáska Tibor veszprémfajszi 
festőművész részéről, a résztvevők lelkes alkotómunkája, az esti szakmai beszélgetések és 
természetesen a jó idő együttes eredményével. Alkalmam volt bemutatni közösségünket, az 
Összefogás Házában zajló munkát 
a múlt évi rendezvényekről szóló 
írásos beszámolónk alapján. 
Többen ígéretet tettek, ha 

Szegedre jönnek, feltétlen 
meglátogatnak bennünket és a 
kiállításra való felkérést is 
átgondolják. Reggelente 
megmozgató jóga, utána minden 
délelőtt a kötelező rajzfeladat, az 
önálló és a közös festések a 
szabadban, a napi munka 

kiértékelése összekovácsolták a 
kis csapatot. Jó hangulatban telt a 
hét, ami meglátszott az 
alkotásokon is. A záró értékelésen 
a „képmutatáson” mindenki meglepődött a sok alkotáson és a szakmai fejlődésen, amit elért 
nyolc nap alatt. Vendégünk volt az utolsó nap Holler László festőművész a Mártélyi 
Képzőművészeti Szabad-iskola alapítója. Külön köszönet Neki, hogy kedvességével, 
szaktudásával bekapcsolódott a munkánkba. A záró ebéd a „kakaspörkölt Nacsa módra” nagy 
siker volt. Jövő évben találkozunk ismét!                                                             Nacsa Jánosné 
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