
  
 

 

 
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 

Húsvéti szentmise a faházban április 1-én, vasárnap 11:00 órai kezdettel 
 

TAVASZI GYERMEKPROGRAM 
Március 29-én egész napos gyerekfoglalkozás lesz 8-17 óráig, teljes ellátással 

(reggeli, ebéd, uzsonna díja: 2000 Ft). Délelőtt kézműves foglalkozásokkal és 

 társasjátékozással várjuk a gyerekeket! 

Ugyancsak március 29-én délután, 15-17 óra között HÚSVÉTI 

PROGRAMOKAT tartunk a telep gyermekeinek, lesz nyuszisimogatás, 

tojáskeresés és táncház a Csergő Bandával. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

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

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 ülését minden hónap első 

hétfőjén, 11.00 órai kezdettel tartjuk. 
 

2018. február 23-án a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület megtartotta 

az ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT, amelyen a tagok meghallgatták és elfogadták a 

szakmai és a pénzügyi beszámolókat, valamint megvitatták a következő évi 

programokat és az új felvetéseket. 
 

Tavaszi egyesületi környezetvédelmi programok: 

A köztéri takarítást, szemétszedést április 7-én 14:00 órától rendezzük meg, 

találkozási hely: a játszótér. Kesztyűt, talicskát hozzanak, zsákokat biztosítunk. 
Az Összefogás házában április 16-19-e között kerül sorra a tavaszi papír és fáradt olaj 

gyűjtés. 
A ruhabörzeét április 3-5-e között tartjuk a faházban, ismét lehet hozni és vinni jó 

állapotú használt ruhákat, a megmaradó készletet jótékonysági szervezetnek adjuk át. 

 

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 VETÉLKEDŐ 
Szeged Klebelsberg-telep alapításának 90. évfordulója alkalmából 

A vetélkedő három fordulóból áll, amelyből az első kettő otthoni feladat, a 
harmadik pedig a közösségi ház Klebelsberg termében tartandó program lesz.  
A vetélkedőn értékes, kulturális vonatkozású díjakat lehet nyerni! A vetélkedőre 3 
fős telepi csapatok jelentkezését várjuk (családi, baráti, munkahelyi csapatok), a 
csapat nevével, tagjainak névsorával és egy e-mailes és telefonos elérhetőség 
megadásával. 
A vetélkedő ütemezése: jelentkezési határidő: 2018. március 28-a, 16.00 óráig az 
Összefogás házának Irodájában vagy a hirharang1999@gmail.com címen vagy a 
62/668-082-es számon. Március 28-án 17.00 órakor kerül sor az 1. forduló 
feladatainak kiosztására a benevező csapatok megadott e-mail címeire.  
A csapatokat felkészülési anyagokkal segítjük! 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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A HELYTÖRTÉNETI ÉS KLEBELSBERG VETÉLKEDŐ fordulóinak időpontjai és tartalma: 

 április 15-ig az 1. forduló, Klebelsberg-telepre vonatkozó feladatainak 
beadása; majd a 2., a telep névadójára, Klebelsberg Kuno munkásságára 
vonatkozó feladatok kiadása e-mailben. 

 május 15-ig a 2. forduló feladatainak beadása; majd a 3. fordulóra 
(teleptörténet, Klebelsberg munkásság) való felkészülés. 

 június 9. Telep Napja délután – 3. forduló, a csapatok versenye az 
Összefogás Háza Klebelsberg termében. A programot eredményhirdetés és 
díjátadás követi a Telep Napi bálon. 

A vetélkedő szervezői Gáspár Ferencné, Papes Fanni, Kaszper Blanka, Újvári Edit.  
A program fő szponzora: a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület. Az Egyesület 
elnökségi tagjai, a vetélkedő szervezői és családtagjaik nem vehetnek részt a 
vetélkedőn. Szeretettel várjuk a jelentkezőket! 
INFÓ: az Összefogás Háza irodájában, vagy az alábbi elérhetőségeken: 
hirharang1999@gmail.com Tel.:  62/668-082 
 

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 
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2018 - Mátyás király Emlékév 
Az Összefogás Háza és a Klebelsberg-telepi Könyvtár a Mátyás király 
emlékév kapcsán MESE VAGY VERSMONDÓ 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. 

GYERMEK RAJZVERSENY - Hallgass meg vagy olvass el egy Mátyás királyról szóló mesét és   

rajzold le vagy fesd meg, hogyan képzeled el a történetet! A versenyrajzokat add be az 
Összefogás Házába április 15-ig. A hátlapon legyen rajta a mese címe, neved, életkorod, lakcímed 

elérhetőséged! A legszebb munkákat díjazzuk és kiállítjuk májusban. 
 

„Garaboly” - Klebelsberg-telepi Termelői Árubörze 

Szeretettel várjuk a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület védnökségével 

szervezett programra, amelyet 2018.  április 22-én 7:00 és 12:00 óra között tartunk meg. A 

rendezvény célja a helyi lakosok és termelők közötti ismeretség erősítése, új kapcsolatok 

kialakítása, valamint egy helyi termelői piac (pl. zöldség, gyümölcs, tojás, palánta, virág, 

késztermékek stb.) későbbi létrehozása, s az ehhez kapcsolódó igények felmérése. Minden 

árusnak biztosítani tudunk egy asztalt, terítőt és táblát az árak kiírásához. Sátrat nem tudunk 

adni, de ha szükségesnek érzi, hozhat sajátot (max. 3x3méteres sörsátrat). A kipakolás a 

rendezvény kezdete előtt egy órával lesz lehetséges, elpakolás 13 óráig. A rendezvényen való 

részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, továbbá kérünk minden termelőt, aki megteheti, az 

esemény szervezését és lebonyolítását támogassa 1000Ft-tal. Jelentkezni lehet személyesen, 

az Összefogás Házában (6729 Szeged, Zentai utca 31.), a hirharang1999@gmail.com e-mail 

címen vagy a 06-62/668-082-es telefonszámon. 
 

EGÉSZSÉGNAP - április 9-én, hétfőn délután 14.30-tól az Egyesület Bűnmegelőzési 

csoportjának szervezésében a DÓM Patika munkatársai előadást tartanak az egészséges 

életmódról, amelyen ingyenes vérnyomásmérésre, vércukor mérésre, tanácsadásra is sor kerül 

dr. Herczegfalvi Csanád, Herczegfalviné dr. Habonyi Etelka szakmai vezetésével. 
 

1914 – 1918 – az I. világháború emlékezete 

Az első világháború végének centenáriuma 

alkalmából „Ecsettel a békéért” címmel kiállítás 

nyílt az Összefogás házában 2018. március 1-én.  A 

kiállítást Németh István, a Krajczáros Alapítvány 

kurátora nyitotta meg, a Dél-Alföldi 

Harmonikabarátok tagjai, Antal János és Bakos 

József közreműködésével, akik a „Katonadalok a 

háborúból” című műsort adták elő. Tóth István 

történész pedig a háború szegedi vonatkozásairól 

beszélt. A kiállítás március 27-ig tekinthető meg. 
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