
  
 

 

 
Karate hétfő 18.00-20.00 

Olasz nyelvtanfolyam hétfő 17.00-18.30 

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 
 

2018 - Mátyás király Emlékév 
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. 

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

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. 
 

Tavaszi egyesületi környezetvédelmi programok: papír és fáradt olaj gyűjtés az 

Összefogás házában április 16-19-e között. A ruhabörzeét április 3-5-e között, a köztéri 

szemétszedést április 7-én rendeztük meg. Köszönjük a programokban résztvevők munkáját! 

 

2018-ban Klebelsberg-telep alapításának 90. jubileumát ünnepeljük, 

amelyhez kapcsolódóan Egyesületünk az alábbi két vetélkedőt hirdeti meg. 

HELYTÖRTÉNETI ÉS KLEBELSBERG VETÉLKEDŐ 
• május 15-ig a 2. forduló feladatainak beadása  

• 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. 

INFÓ: az Összefogás Háza irodájában, vagy 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 szeptemberig, 

folyamatosan küldhetik a fényképeket a hirharang1999@gmail.com címre. 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, díszítés minden évszakban, színharmónia, virágzási sorrend 

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

• Egyéb különleges megoldások, díszítő elemek 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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XIX. KLEBELSBERG-TELEPI MAJÁLIS  

2018. május 1-én 
 

A Polgári Kör Egyesület idén is megrendezi a majálist a közösségi ház udvarán és a 

focipályán, 7.30-kor rendezvényt megnyitja Nacsa Jánosné egyesületi elnök 

„TRB” Főzőverseny (3 kategória: tárcsa, rács és bogrács) A nevezési díj 1.000 

Ft/csapat, amiért cserébe biztosítunk egy garnitúra sörpadot, 1kg kenyeret és 

savanyúságot. Bogrács kategóriában: szürkemarha pörköltfőző versenyt 

szervezünk, melyre minden jelentkező csapatnak biztosítunk 5kg szürkemarha 

húst 1000ft/kg áron. További hús vásárlására is van lehetőség 1800ft/kg-os 

áron. Kérjük, hogy gáztüzelést mindenki biztosítson! Jelentkezés 2018. április 

26-ig Kismárton Zsoltnál az Összefogás Házában, vagy +3670/389-2286-as 

telefonszámon.  

Büfé: „A. Platz” modern romkocsma az Ady tér 2-ből 
 

PROGRAMOK 
07:30 Megnyitó 

07:30- „T-R-B” Főzőverseny 

9:30 Egész napos programok kezdete 

10:00 Telepi Óvodások műsora 

11:00 Gyermek néptánccsoport műsora 

11:30 Harangláb Nyugdíjasklub műsora 

12:00 Ebéd – szürkemarhapörkölt, kenyér, savanyúság 

(1300 Ft/adag, elővételben és a helyszínen is) 

13:00 „T-R-B” Eredmény hirdetése 

13:30 Parlando Énekegyüttes Előadása 

14:30 Karate bemutató 

15:00 Sörivó verseny (nevezés a helyszínen) 

 

16:00 Indigó élő nagykoncert - 80’-as évek magyar rockzenéi  

18:00 Zene, tánc, szórakozás - DJ Gregusékkal 

FOLYAMATOS PROGRAMOK: arcfestés, ugrálóvár, trambulin 

Délelőtti programok: kézműveskedés, rovásírás 
A rendezvény zavartalan lebonyolítását a Bűnmegelőzési csoport biztosítja! 

 

SZERETETTEL VÁRJUK A TELEP APRAJÁT ÉS NAGYJÁT! 
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„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. 3x3 méteres 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 1000 Ft-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. 

 

 
Madár oduk elhelyezése az Összefogás házában a tavaszi gyermektáborban. 

 
Gyalogtúra a Föld Napján: a Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház szervezésben 2018.  
április 22-én szombaton 8.00 órától „Délikert városrész túrát” szerveznek (gyalogosan, biciklivel). 
Bővebb információ: 20/411-1765. 

 
Könyvtári Hírek 

A Somogyi Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtárában Nagy szegedi árvíz 1879. címmel 
kiállítás látható május 2-ig, korabeli sajtókból újságcikk részletekkel kiegészítve.  
- 2018. május 07-től 14-ig leltározás miatt zárva lesz a könyvtár, a kölcsönzés szünetel 
- 2018. május 17-én csütörtökön 16:30-tól 18 óráig Kishúsvéttól Pünkösdig címmel kötetlen 
beszélgetést tartunk. Szeretettel várja az érdeklődőket Ferenczi Zita könyvtáros. 
- Mesefoglalkozás felnőtteknek - minden héten szerdán 17:30-tól 19 óráig - a foglalkozást 
Novák Mária vezeti, előzetes bejelentkezés szükséges 
Könyvtári nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10-12, 13-18 óráig 

          kedd: 10-12, 13-16 óráig ; csütörtök: 13-18 óráig 
– 3 – 

mailto:hirharang1999@gmail.com

