
  
 

 

 
Karate hétfő 18.00-20.00 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd 18.15-19.15 

Baba-Mama klub szerda 9.30-10.30 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Asszony torna csütörtök 18.15-19.15 

Karate péntek 18.00-20.00 

Bűnmegelőzési Csoport fogadóórája kedd 16.00-18.00 (kéthetente) 
 

A Ház elérhetősége: Szeged-Klebelsberg-telep Zentai u. 31., Tel.: 62/668-082 
 

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

 

2018-ban is szeretettel várjuk az érdeklődőket a programjainkra, az Összefogás 
Házát működtető egyesületi elnökség és a Ház munkatársai nyitottak az új program 

kezdeményezésekre, lakossági ötletekre. 
 

 

A faház felújítását két éve kezdte el az Egyesület, elsőként a fűtés, a konvektorok 

cseréje, majd egy évvel ezelőtt világítás és padló függöny cseréje történt meg, 

decemberben az ajtók cseréjére került sor. 

Célunk, hogy mind a telepi közösségi programok, mind pedig a családi 

rendezvények számára minél komfortosabb környezetet teremtsünk. 
 

.-.------------------------------------------------------------------------------------ 
A Hírharang terjesztői: 

Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u. 

Császár Istvánné: Kamarási u, Fűtőház köz; Kismárton Jánosné: Pancsovai u 

Leinwéber Ernő: Verseci u; Várhelyi Lászlóné: Sziget u., Örvény u 

Fórizsné Bakaity Mariann: Szigony u Titeli u; Lázár István: Harangláb u. 

Nagy Czirók Emőke: Rendező tér Palics köz; Varga Károly: Vaskapu u 

Marosi Ildikó: Mokrini u Kundombi u.; Sipos József: Óbébai u; 

Terjék Csabáné: Mozdony u.; Kószó Istvánné: Kece u Varsa u 

Kovács Lászlóné, Orbán Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Kiskertek, 

Pancsovai utca: Kismárton Jánosné (Kisvasút sor 1. 416-644) 

 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com  

Az egyesület honlapja: http://klebelsberg-egyesulet.hu/ 

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 elnökségi ülése: minden hónap első hétfőjén, 

11.00 órai kezdettel.   

 

2018. február 23-án 18.00 órai kezdettel éves 
EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉST,  

tartunk, amelyre szeretettel várjuk régi és új tagjainkat! 
 

 

1914 – 1918 
Az I. világháború emlékezete 

Az első világháború végének centenáriuma alkalmából tematikus kiállítás nyílik az 
Összefogás házában 2018. március 1-én 17:00 órakor. 
A kiállítást megnyitja: Németh István, a Krajczáros Alapítvány kurátora, valamint 
Tóth István történész.  
Közreműködnek: a Dél-Alföldi Harmonikabarátok tagjai a „Katonadalok a 
háborúból” című műsorral (Antal János – ének, Bakos József – harmonika). 
Köszönjük a Krajczáros Alapítványnak, hogy Szegeden először nálunk mutatkozhat 
be ez az I. világháborús emlékeket idéző tárlat. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a kiállítás megnyitójára! 
 

 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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2018-ban Klebelsberg-telep alapításának 90. 

jubileumát ünnepeljük, amelyet a Szeged Klebelsberg-

telepi Polgári Kör Egyesület az alábbi programsorozattal 

szeretné közösségi eseménnyé emelni. A lakosság számára az 

alábbi két vetélkedőt hirdetjük meg. 
 

HELYTÖRTÉNETI ÉS KLEBELSBERG VETÉLKEDŐT 
hirdetünk 3 fős csoportoknak, amelynek záró eseményére a június 9-i 

Klebelsberg-telep Napján kerül sor, értékes jutalmakkal. A vetélkedő felhívása a 

márciusi Hírharangban, az Egyesület honlapján és az facebook oldalán tesszük 

közzé. 

 

HATTYASI KERTSZÉPSÉGVERSENY – KIÉ A LEGSZEBB ELŐKERT? 

Lakókörnyezetünk szépsége mindannyiunk közérzetére jó hatással van – ennek 

jegyében hirdeti meg a Polgári Kör Egyesület az első Klebelsberg-telepi 

kertszépségversenyt, amelynek résztvevői megszépült környezettel, győztesei 

értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak! 

A nevezések személyesen az Összefogás Házában vagy a 

hirharang1999@gmail.com e-mail címen adhatók le név és lakcím megjelölésével, 

illetve a kertről készült fényképekkel.  

A versenyben utcai előkertek vehetnek részt, amelyekről évszaknak / virágzásnak 

megfelelően több fénykép is leadható február 15-től augusztus 20-ig. A legszebb 

előkertekről készült képekből kiállítást rendezünk az Összefogás Házában április 

22-én, a Föld napján. Az eredményhirdetést a szeptember 8–9-i Hattyas Kupa 

alkalmával tartjuk meg, terveink szerint 1., 2. és 3. díj, továbbá közönségdíj 

átadásával. A győztesek kertészeti vásárlási utalványra és tárgynyereményre 

számíthatnak, a nyertes előkertekbe pedig kis dicsőségtáblákat helyezünk ki, 

amelyek hirdetik a telep legszebb portáit. 

A nyertes előkerteket kertész szakemberekből és helyi lakosokból álló zsűri 

választja ki a beküldött képek és helyszíni megtekintés alapján, a közönségdíjas 

kertre facebook oldalunkon és a fotókiállítás alkalmával lehet szavazatot leadni. A 

bírálat szempontjai: 

• Tiszta és karbantartott árok, út- és járdaszakasz 

• Ápolt és gondozott fák, bokrok és gyep 

• Virágos növények minőségi és mennyiségi jelenléte: díszítés minden 

évszakban, színharmónia, virágzási sorrend 

• Állatbarát praktikák (pl. madárvonzó növények, sünöknek átjárható kerítés) 

• Egyéb különleges megoldások, díszítő elemek 

Bízunk benne, hogy sokan részt vesznek a versenyben és évről évre egyre szebb 

lesz a környezetünk! A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnöksége 

 

– 2  
 

2018 - Mátyás király Emlékév 
Hunyadi Mátyás királlyá 

választásának 560. évfordulója 
Az Összefogás Háza és a Klebelsberg-telepi Könyvtár a 
Mátyás király emlékév kapcsán mesemondó 
versenyt hirdet általános és középiskolásoknak, 
melyre nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket. A 
program szervezői: Gáspár Ferencné és Ferenczi Zita. 
A pályázók április 11-én, a költészet napján 15 órától 
mondhatnak el egy általuk kiválasztott Mátyás királyról szóló mesét 
vagy verset. Mindenki kap ajándékot, a győztesek könyvjutalomban 
részesülnek. Jelentkezni március 30-ig lehet az Összefogás Házában névvel, 
életkorral, elérhetőséggel.  Érdeklődni a 62/668-082 számon lehet. 

 

NYUGDÍJAS SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését a 2018. márciusa és júniusa 
közötti, heti rendszerességgel zajló nyugdíjasoknak szóló tanfolyamunkra!  
A tanfolyam során hetente 1 órában 
gimnazista diákok segítik a részt-
vevőket a számítógép kezelésével 
kapcsolatos kérdéseikben, problé-
máikban.  
A tanfolyamra előzetes jelentkezés 
szükséges, mert a résztvevőket csak 
korlátozott létszámban tudjuk fogadni!  
Jelentkezési határidő:  
2018. március 2. (péntek)  
Jelentkezni lehet: személyesen az Összefogás Házában (Szeged, Zentai utca 
31.), telefonon (62/668-082) nyitvatartási időben (09:00-17:00), emailen:  
hirharang1999@gmail.com 
Első megbeszélés: 2018 március 8. csütörtök, 15.00 órakor. 

Tavasszal a hagyományos köztéri takarítás mellett a köztéri törmelék 

összegyűjtését is tervezi egyesületünk, amelyet konténerbe helyezve lehet 

majd elszállítatni. Várjuk a segítőkész lakótársak jelentkezését (62/668-082)!  
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