
  
 

                                                                                

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 

Hastánc csütörtök 17.00-18.00  

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 

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

klubalkalmainkra! Program: játék, gyermekgondozási tanácsok, kézműveskedés. 
Hastánc csütörtökön, 17-18 óra között, érdeklődni lehet Szélpál Szilviánál: +3620/447-1585  

 

Kárpáti Tibor grafikus majálison megnyílt „Mese” című kiállítása május 30-ig 

tekinthető meg az Összefogás Háza kiállító termében. 
 

Az Összefogás Háza termei és az ÚJ PADLÓVAL FELÚJÍTOTT FAHÁZ kibérelhető családi 
rendezvényekre, 80 főig. Érdeklődés: az Összefogás Házában, nyitva tartási időben, telefonon: 

+3670/389-2286 

I. Hattyasi Festőverseny 2017 június 10-én 
Az Összefogás Háza Közösségi Központ első alkalommal rendezi meg a Telep napján, június 
10-én, reggel 8.00 órai kezdettel az I. Hattyasi Festőversenyt, melyre szeretettel vár 
minden érdeklődő hivatásos vagy amatőr festőművészt. Az esemény nyitott, azon bárki 
részt vehet, aki 18 évét betöltötte, regisztrált a helyszínen és az 1000 Ft nevezési díjat 
befizette. A művészeti vetélkedő témája a telep és környéke érdekes és megragadó 
látnivalóival. A programmal kapcsolatban tájékoztatástkérhetnek: Nacsa Jánosné 
szervezőtől a 20/351 1720 telefonszámon, az Összefogás Háza munkatársaitól 62/668-082 

nyitvatartási időben 9-17 óráig illetve a hirharang1999@gmail.com címen. 

 

Ping-pong klub indul az Összefogás Házában 
Kedves ping-pongozni szerető kicsik és nagyok! A ping-pong klub megbeszélése: 
június első hetében lesz. Érdeklődés: személyesen (Zentai utca 31.), e-mailben 

(hirharang1999@gmail.com) vagy telefonon: 62/668-082! 

 

-------------------------------------------- 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szerk.cím: hirharang1999@gmail.com ; az Összefogás Ház tel. száma: (62)/668-082 

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

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 

 
 2017. május 16.                                                                                                                 XVIII. évf. 5. szám 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségi ülése: minden hónap első hétfőjén, 11.00 

órai kezdettel. Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő fogadóórái: júl. 4., szept.. 5., nov. 7. 

17:00 órai kezdettel Összefogás Házában. 
 

A HOLT-TISZA REHABILITÁCIÓ folyamata elkezdődött: februárban a Magyar Állam és az 
ATIVIZIG ZRT képviselői aláírták a megvalósításra vonatkozó szerződést. A szakhatósági 
engedélyek 90%-a megvan, a partrendezés felmérése-tervezése elkezdődött, az iszapelhelyezésről 
a tárgyalások folyamatban vannak Szeged városával. A következő lakossági fórum 
szeptemberben várható, a partrendezés terveit meg lehet majd vitatni. 
 

III. JÓTÉKONYSÁGI GYEREKNAP 
Programokkal, játékokkal és az elmaradhatatlan palacsintázással várjuk a gyerekeket és 
szüleiket május 28-án, vasárnap 9.00-17.00 óra között az Összefogás Háza udvarán! Az egész 
napos program INGYENES!!!!! Szervező: Varga Oszkár, a Klebelsberg-telepért Alapítvány elnöke, 
a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület segítségével. Használt (de jó állapotban lévő) 

játékokat, gyermekruhákat gyűjtünk a rászoruló gyermekek és az óvoda részére. A felajánló 
gyerekek ÓRIÁS PALACSINTÁT kapnak! Gulyásleves készül ebédre, amelyet támogatói jegy 
ellenében (ára 600 Ft) a helyszínen lehet megvásárolni! Forgó, trambulin, ugrálóvár várja a 

gyermekeket, zsonglőrök, az óvonénik mesejátéka, Laucsekné Icu, illetve dr. Ádokné Darányi 
Katalin meséi, arcfestés, lufi hajtogató, táncbemutató, póni lovaglás. Kérjük, adójuk 1%-ával 
támogassák Alapítványunk munkáját, hogy továbbra is segíteni tudjunk a rászorulóknak és 
színvonalas programokkal kedveskedjünk az itt lakóknak!!! A részletes programot a plakátokon 
és a fb oldalon nézhetik meg! Jó szórakozást kívánunk! Varga Oszkár Szervező 

 

Klebelsberg-telepi Napja 2017. június 10-én, szombaton 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Összefogás Házába,  

17.30-tól az I. HATTYASI FESTŐVERSENY kiállításának megnyitójára, 
18.00 órai kezdettel CLASSIC TRIO KONCERTJÉRE: Varga Laura fuvolaművész, 

Vizsolyi Lívia fagottművész, Klebniczki György zongoraművész előadására 

 
19.00 órai kezdettel: KLEBELSBERG-TELEPI BÁL 

A „Klebelsberg-telepért” oklevél és plakett átadása, vacsora és táncmulatság 

Vacsorajegyek korlátozott számban június 4-ig vásárolhatók  
az Összefogás Házában és a Bencsik Boltban! 

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

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

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
 

mailto:hirharang1999@gmail.com
https://www.facebook.com/klebelsberg


XVIII. KLEBELSBERG-TELEPI MAJÁLIS 
Remek májusi időben, színes programokkal zajlott az idei majális az Összefogás Háza udvarán. 
Karate bemutató, a Harangláb Nyugdíjas Klub boszorkánytánca, a telepi óvodások műsorai, a 

Parlando énekegyüttes műsora szórakoztatták a majálisozókat, a gyerekek kézműveskedhettek, 
arcfestés, ugrálóvár, körhinta szolgálta a felhőtlen kikapcsolódásukat. 

 
Nagy sikere volt a főzőversenynek is! 17 csapat apraja nagyja sürgölődött a bográcsok, tárcsák 
körül! Finomabbnál finomabb pörköltek, sültek, grillek kerültek az öt tagú zsűri elé, akiknek 
nem volt könnyű eldönteni, hogy az idén (kategóriánként) ki a telep legjobb szakácsa! 

Köszönet a zsűri munkájáért, zsűritagok: Vőneki József, Vőnekiné Valika, Tóth Erzsike, Takács 
Péter (Taki), és Varga Oszkár. 

Helyezések: Bográcsos kategóriában: 1. Villany-Ász  Főszakács: Szárics József 
2. Tisza Nagy Pályok Fő szakács: Jakab Zoltán; 3. Barátság Fő szakács Bózsó István 

Tárcsás kategóriában: 1. Tisza Nagy Pályok Főszakács: Jakab Zoltán 

Rácsos kategóriában: 1. Csirkefogók Főszakács: Borsos Máté 

2. Dísz Böllérek Főszakács: Paragi Róbert. A Sörivó verseny győztese: Novák Csaba lett. 

 

EZERJÓFŰ - 16 órás gyógynövényismeret tanfolyam 
Az ismertetett gyógynövényeket betegségcsoportonként mutatjuk be. Kézbe vehető, 
tanulmányozható minden növény, melyeknek a teáját is elkészítjük és kóstoljuk. Helyszín 
egyeztetés alatt. A tanfolyam díja 9 600 Ft, 5 fő jelentkező esetén csoportos kedvezménnyel 
érvényesíthető!!! Tanfolyamvezető: Berek Ágota fitoterapeuta. Információ: +36305981846, 

tel.számon illetve a csaba.novak@quadratech.hu címen. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket Fekete Pál Magyarország Európa közepén című előadására 
az Összefogás háza Klebelsberg emlékszobájába 2017. május 17-én 18.00 órai kezdettel! A 
belépés díjtalan! Szervezők: a HMAG-Csoport 

A Klebelsberg-telepi Óvoda ezúton is köszönetét fejezi ki az Óvodai Családi Nap 

támogatásáért, a finom vacsora elkészítésében az alábbi apukáknak: Borsos Máté, Kismárton 
Zsolt, Takács Péter és Novák Csaba. A padok, asztalok pakolásában: Návai László, Viczián 
István, Somogyi László, Radics János, Kopasz Ferenc, Takács Péter, Palágyi Bálint, Tot Endre 
segített. Köszönjük minden szülőnek az egész éves együttműködést, a papírgyűjtésben való aktív 
segítséget. Kellemes nyarat kívánunk Minden családnak! Az óvoda apraja és nagyja. 
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A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az idei évben is fogadja az  

1%-os adó felajánlásokat! 
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Tavaszi Gyerektábor és telepi húsvétoló 
2017. április 13-14-én az Összefogás Házában, sikeres gyerektábort szerveztünk, húsvéti 

nyuszisimogató; a kézműves foglalkozás és kincskereső játék várta az érdeklődőket. 

  
 

Tavaszi munkák a Telepi gyümölcsösben 

Itt a tavasz és nem csak a saját kertjeinkben, hanem a Telepi gyümölcsös is munkálatok előtt áll. Május 
21-én, vasárnap 15.00 órától munkára gyűlünk a telepi gyümölcsösben a Varsa utca végén, ahol 73 
gyümölcsfa található! Metszés, fasebkezelés, tövek gondozása stb. Minden jó szándékú segítőt 
szeretettel várunk és számítunk a telepiek támogató közreműködésére. HMAG Csoport 
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 
A kedvezményezett adószáma: 18474581–1–06 
 

 
 

A kedvezményezett neve: Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
 

TUDNIVALÓK 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, vagy 

külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye 

egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, 

hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 
 

FONTOS! 
A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett  
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ 

JELÉT pontosan tünteti fel. 
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