
 
 

                                                                                

Karate edzés hétfő: 18:00-20.00 

Képzőművészeti szakkör kedd: 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba –Mama Klub szerda: 9.30-11.30 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Asszony torna csütörtök: 18.15-19.15 

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

Karate edzés péntek 18:00-20.00 

Az Összefogás Háza termei és december 15-től AZ ÚJ PADLÓVAL FELÚJÍTOTT FAHÁZ 

kibérelhető családi rendezvényekre, 80 főig. Érdeklődés: az Összefogás Házában,  
nyitva tartási időben, telefonon: +3670/389-2286 

 

Az Összefogás Házában a helytörténeti kiállítás iskolai anyaga visszakerült a tulajdonoshoz, 
ennek pótlására kérjük, hogy régi iskolai eszközökkel (palatábla, régi füzet, toll, tintatartó, 

számolótábla, tolltartó stb.) járuljanak hozzá a kiállításhoz. Előre is köszönjük! 

 

Február 10-i határidővel lehet jelentkezni az induló OLASZ ÉS FRANCIA TANFOLYAMAINKRA, ld. 

az egyesületi fb oldalon, érdeklődni lehet az irodában, valamint a 30/369-9131-es számon! 
 

BABA – MAMA KLUB 
Szeretettel várjuk a kedves Anyukákat és Babákat a szerdánként 9.30-kor kezdődő januári 

klubalkalmainkra! Program: játék, gyermekgondozási tanácsok, kézműveskedés. 
 

 

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

 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szerkesztőségi cím: hirharang1999@gmail.com  

Az Egyesület fb oldala: https://www.facebook.com/klebelsberg 

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 honlapon. 
 

Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő minden második hónap első keddjén 17:00 órai 
kezdettel tart fogadóórát az Összefogás Házában (márc. 3., máj. 2., júl. 4., szept.. 5., nov. 7.) 

 

Lakossági fórum a Holt-Tisza rehabilitációról 
A decemberi Csongrád Megyei Kormányhivatalban történő hivatalos bejelentést 

követően a Gyálai holtág 2017-ben kezdődő rehabilitációjának ütemezéséről 
lakossági fórumotrendezünk dr. Kozák Péter, az ATIVIZIG igazgatója, B. Nagy 

László országgyűlési, valamint Nógrádi Tibor önkormányzati képviselők 

részvételével, február elején a faházban.  

A pontos időpontról szórólapon fogjuk tájékoztatni a lakosságot! 
 

 
 

Kedves Horgászok, leendő horgászok, természetimádók, tisztelt itt lakók! 
Mint arról Önök is tudnak, a Holt Tisza Rehabilitációja folyamatban van és reményeink 
szerint 2019-2020-ra be is fejeződik! Tiszta víz, csodás környezetés új élővilág lesz az 
összefogásunk eredménye! A tervek szerint a Holt Tisza horgászatra alkalmas vízterület 
lesz, ez adta az ötletet, hogy megalakítsuk a helyi HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ 
EGYESÜLETÜNKET, hiszen rajtunk kívül senki sem lenne gondosabb gazdája a 
területnek, mint mi magunk! Ezért szeretnénk meghívni a horgászat és a környezet iránt 
érdeklődő illetve tenni akaró minden itt lakó illetve a környéken élő lakosokat 2017. január 
27-én 17.30 órára a közösségi házban tartandó megbeszélésre! Részvételükre számítva nagy 
tisztelettel: Klebelsberg Telepért Alapítvány kuratóriuma és a Szeged Klebelsberg-telepi 

Polgári Kör Egyesület elnöksége. 

    B & B Vegyeskereskedés  
Szeged Klebelsberg-telep Zentai u. 22.  

(62) 407-504 

Továbbra is várjuk régi és új vásárlóinkat a tőlünk 
megszokott alacsony árakkal és udvarias 

kiszolgálással! 
Boldog Új Esztendőt kívánunk! 

Bencsikné Aranka és csapata 

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

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
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Bibó kiállítás az Összefogás Házában 
Bibó István történész – politológus, 1956 miniszterének életé és munkássága 

 

A kiállítást megnyitja: dr. Miklós Péter történész 
2017. január 24-én, kedden, 17.00 órától. Szeretettel várunk mindenkit! 

„Ki volt Bibó? A köztudatban 
mindenekelőtt forradalmár, a 
Nagy Imre-kormány tagja, aki 
1956. november 4-ének 
hajnalán, amikor a bevonuló 
szovjet csapa-tok elfoglalták a 
Parlamentet, egyedül maradt 
az épületben, hogy a 
megszállókkal tárgyaljon, és 
tervezetet fogalmazzon meg a 

magyar kérdés tárgyalásos rendezéséről, miközben minisztertársai már 
elmenekültek. Tudjuk, hogy emiatt később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 
és szabadulása után sem egyezett ki a Kádár-rendszerrel, hanem élete hátralevő 
részét belső emigrációban, elfeledve töltötte. Az is ismert, hogy halála után, a 
kádárizmus utolsó évtizedében, az úgynevezett „puha diktatúra” idején, a második 
nyilvánosságban újra felfedezték, és az ellenzék különböző frakciói számára ő vált a 
közös példaképpé, előbb Bibó temetésén, majd a Bibó-emlékkönyvben.  A 
rendszerváltás idején egy ideig valóságos Bibó-reneszánsz következett, azóta 
azonban Bibót - a kötelező, hivatalos tiszteletköröktől eltekintve – újra egyre 
nagyobb csend övezi.” Balog Iván (http://www.bibomuhely.hu/) 

 
A kiállítás megtekinthető: 2017. január 24-e és február 3-a között 

a Klebelsberg-telepi közösségi házban (Szeged, Zentai u. 31.) 
 

 
 

Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület éves közgyűlése 

2017. február 24-én, pénteken 18.00 órai kezdettel 
 

Szeretettel várjuk eddigi és újonnan jelentkező egyesületi tagjainkat a 2017. évi, tisztújító 
közgyűlésre! A 2016-os évben ismét jelentős eredményeket ért el az Egyesület, amelynek 
alapja a telepi közösségi összefogás és az elnökség kitartó munkája. 

A közgyűlésen részletesen beszámol az elnökség a 2016. évi tevékenységről, lehetőség 
nyílik megbeszélni az Összefogás Háza programjait, javaslatokkal, felajánlásokkal tovább 
bővíthető a programkínálat. 
Célunk továbbra is Klebelsberg-telep közösségi, kulturális és sport életének fejlesztése, 
környezetünk védelme, a helyi civil csoportok támogatása.  

Közreműködésével, támogatásával segítse Ön is a közösségért végzett munkánkat! 
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Az Összefogás Háza adventi, karácsonyi és újévi programjai sok résztvevővel, nagy sikerrel 
zajlottak. Sor került adventi koszorú kötésre, a Mikulás látogatására, kézműves foglalkozásra, 
gyerektáborra Nacsa Jánosné és Kaszper Blanka szervezésében, színházi előadásokra az Azték 
és Genéziusz Színház előadásában, telepi Karácsonyi műsorra, Baricz Zsoltné koordinálásával, 
az összefogás Házában működő csoportok közreműködésével. A műsort követő forralt bort 
Varga Oszkár biztosította, a teát a Polgári Kör elnöksége, a süteményt Nógrádi Tibor 
önkormányzati képviselő biztosította, aki a Holt-Tisza rehabilitáció kezdetének jó hírével 
köszöntötte a karácsony műsor résztvevőit. 

     
 

Koncerttel köszöntöttük az új esztendőt, az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti 
Szakgimnázium diákjainak előadásában, Újvári István és Újváriné Illés Mária szervezésében. 
A Harangláb ünnepi díszítését köszönjük Barna Péternek, Guti Ferencnek, Újvári Istvánnak ! 

 
 

ERDÉLY-járás 2017-ben, augusztus 14–20-a között 
Ebben az esztendőben erdélyi úti kalandjaink a Déli- és a Keleti- Kárpátok hegyes-völgyes vidékeit 
érintik: a Fogarasi havasok alpesi tájait, a Balea tengerszemmel, a Hargitát, Gyimest, a Kelemen és 
a Görgényi havasokat és –hosszabban - Gyergyó kevésbé ismert fenséges, oxigéndús hegyeit, 
völgyeit, nem feledve Torockót, Kalotaszeget sem! A természeti szépségek mellett 
rácsodálkozhatunk városokra, várakra, kastélyokra, templomokra is. Miközben megízlelhetjük a 
román és székely pásztorok sajtjait és egyéb házi termékeit, de kiváló borokat is. Kényelmes, 
légkondicionált busszal utazunk, komfortos szálláshelyeken vendégszerető székelyek, magyarok 
fogadnak jó szóval és ízletes étkekkel. Részletes útiterv és információk: dr. Baricz Zsolt, tel.: 

+3620/290-4640, 62/648-571. Jelentkezési határidő: 2017. február 20. 
– 3 – 

http://www.bibomuhely.hu/

