
  
 

 

 
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 

 

Könyvtári Hírek 
2018. május 17-én csütörtökön 16:30-tól 18 óráig kötetlen beszélgetés, a Kishúsvéttól Pünkösdig 
(ünnepkör 3.) tartó periódusról gondolkodunk, hittel, hagyománnyal. 
2018. május 18. 16:30-18 óráig: Tavaszi kutyulás - összetevők: két puli és egy komondor a séf, 
alias gazdi: Engi Emese, a kukta: Ferenczi Zita könyvtáros, a kóstolók: kíváncsi olvasók apraja, 
nagyja, ahol kutyulunk: A Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár füves udvara 
Minden héten szerdán 17:30-tól 19 óráig: Mesefoglalkozás felnőtteknek, a foglalkozást vezeti 
Novák Mária, előzetes bejelentkezés szükséges 
Könyvtári nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10-12, 13-18 óráig 

      kedd: 10-12, 13-16 óráig 
      csütörtök: 13-18 óráig 

Mindenkit várok szeretettel! Találkozzunk a könyvtárban! Ferenczi Zita könyvtáros 
----------------------------------------------------------------------------------- 

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. 
 

TELEP NAPI ÜNNEPSÉG 
 

Szeged Klebelsberg-telep idén ünnepli alapításának 90. évfordulóját, 

amelynek alkalmából, 2018. június 9-én, a Telep Napján 12.00 órakor a 

Kossuth Rádióban is a telepi harangok szólalnak meg a déli harangszókor, előtte a 

telep és a harangláb történetét fogják ismertetni.  

Aznap, 14.00 órai kezdettel a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

Telep Napi ünnepséget rendez, valamint Telepi alkotóink címmel kiállítás is 

nyílik az Összefogás Házában (Zentai u. 31.). Program: 

14.00 óra: Helytörténeti és Klebelsberg vetélkedő 

15.00 óra: JUBILEUMI ÜNNEPSÉG 

• A Múltidéző – Szeged Klebelsberg-telepi 

visszaemlékezések című kötet bemutatója 

• A Helytörténeti és Klebelsberg vetélkedő 

eredményhirdetése 

• A 2018. évi „KLEBELSBERG TELEPÉRT DÍJ” 

átadása  

16.00 óra: Szeged Classic Trió koncert 

SZERETETTEL VÁRJUK A TELEPI LAKOSOKAT! 
 

Június 10-én 11.00 órai kezdettel Szent Antal napi mise a faházban  

 

HATTYASI KERTSZÉPSÉGVERSENY 
 

Lakókörnyezetünk szépsége mindannyiunk közérzetére jó hatással van – ennek jegyében 

hirdeti meg a Polgári Kör Egyesület a telep 90 éves jubileumához kapcsolódva az első 

Klebelsberg-telepi kertszépségversenyt, amelynek résztvevői megszépült környezettel, 

győztesei értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak! 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, szeptemberig, folyamatosan küldhetik a nevezést és a fényképeket a 

hirharang1999@gmail.com címre. Az eredményhirdetést a szeptember 8–9-i Hattyas 

Kupa alkalmával tartjuk meg.  

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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JÓTÉKONYSÁGI GYEREKNAP 
 

Változatos programokkal, játékokkal és az elmaradhatatlan palacsintázással várjuk a 

gyerekeket és szüleiket május 27-én, 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 Szeged 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 ajándékba! 

Gulyásleves és sültkolbász készül ebédre, amelyeket támogatói jegy ellenében (ára külön-

külön 600 Ft) a helyszínen lehet megvásárolni! Forgó, trambulin, ugrálóvár, zsonglőrök, az 

óvónénik mesejátéka, Jáhn Ili néni meséi, arcfestés, lufi hajtogató, mini 

állatkert, táncbemutató, póni lovaglás várja a gyermekeket. Természetesen minden ingyen! 

(Kivéve az ebéd) Alapítványunk továbbra is azon fáradozik, hogy segíteni tudjunk az itt 

lakó rászorulóknak és színvonalas programokkal kedveskedjünk az itt lakóknak!!!  

Támogatásukat előre is köszönjük! A részletes programot a plakátokon és a fb oldalon 

nézhetik meg! Jó szórakozást kívánunk!  

Varga Oszkár Szervező 

 
 

2018. június 23-án rendezzük meg a hagyományos MINI HALFŐZŐ 
FESZTIVÁLUNKAT. A részletekről következő Hírharangban, illetve 
fb oldalunkon tájékoztatjuk Önöket, részvételüket a +36 20 959 8239-
es telefonszámon Varga Oszkárnál jelezhetik. 

 

2. Garaboly – telepi termelői árubörze 
 

2018. június 3-án szombaton, 7:00 és 12:00 óra között az érdeklődőket kibővített 

árukínálattal várjuk (pl. friss zöldség, tojás, palánta), a látogatói visszajelzések figyelembe 

vételével. Nemsokára itt a gyümölcsszezon, továbbra is számítunk azok jelentkezésére, 

akiknél van / lesz gyümölcsfelesleg és/vagy támogatást kérnek a szürethez - segítünk, hogy az 

igények egymásra találhassanak. A rendezvény célja a helyi lakosok és termelők közötti 

ismeretség erősítése, új kapcsolatok kialakítása, valamint egy helyi termelői piac létrehozása. 

A rendezvényen való áruelhelyezés / termékbemutatás előzetes jelentkezéshez kötött. 

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.  

 

ÓVODAI KÖSZÖNET 
 

A Klebelsberg telepi óvoda apraja és nagyja, szeretné megköszönni a nagyszerű hangulatban lezajlott 
CSALÁDI NAP támogatását a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesületnek, Kismárton Zsoltnak, Novák 
Csabának és a többi édesapának, akik segítettek a pakolásban: Somogyi Lászlónak, Takács Péternek, 
Návai Lászlónak, Viczián Istvánnak, Eichner Zsoltnak, Jakab Zoltánnak, Tot Endrének. Az 
édesanyáknak és a nagymamáknak pedig köszönet a sok finom süteményért, és minden családnak 
szívből köszönjük a támogatását és a részvételét!  

a Klebelsberg telepi Óvoda vezetősége 
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XIX. KLEBELSBERG-TELEPI MAJÁLIS  
 
Gyönyörű. kora nyári időben, nagy sikerrel zajlott le az idei majális a telepi közösségi ház udvarán. A TRB 
főzőverseny résztvevői már kora reggel nekiláttak az előkészületeknek, 22 bográcsban főttek az ételek, a 
zsűrinek nem volt könnyű dolga a díjazott ételek kiválasztásakor. A színpadi műsort a telepi óvodások 
nyitották meg kedves műsorukkal. A Harangláb Nyugdíjas Klub versekkel és dalokkal készült, az 
édesanyákat is köszöntötték.  

 
Dél körül mindenki elkészült a főzéssel, a bográcsos ebéd után a Parlando énekegyüttes Te, rongyos élet! 
című operett műsorát hallgathattuk meg, a nézők együtt énekelték a slágereket az énekesekkel. Délután a 
házban edző karatésok bemutatója következett, az érdeklődők is próbára tehették erejüket. 
 A melegben nagy népszerűségnek örvendett az elmaradhatatlan sörivó verseny. A Majális fénypontja az 
Indigó zenekar élő nagykoncertje volt, a ’80-as évek magyar rock slágereivel. A gyerekek örömére egész 
nap a szokásos majálisi játékok álltak rendelkezésre, körhinta, ugrálóvár, arcfestés, célbadobó. A 
rendezvényt az Egyesület Bűnmegelőzési csoportja biztosította. 
 

MESEMONDÓ VERSENY AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN 
2018. április 11-én, a Költészet napján, a Hunyadi Mátyás emlékévhez kapcsolódóan 
Mátyás király vers- és mesemondó versenyt hirdetett a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör 
Egyesület. A verseny szervezője, Gáspár Ferencné Hegyi Zsuzsanna rövid ismertetést tartott 
a gyerekeknek Hunyadi Mátyás életérő, majd Bene Ilonától és Rózsa Lászlónétól, a 
Harangláb Nyugdíjas Klub tagjaitól hallhattunk verseket. A verseny a legkisebbek 
kategóriájával kezdődött, s így haladtunk korcsoportok szerint a nagyobbakig. A 
legeredményesebb mesélők a következők voltak: Sándor Zsófia, Vőneki Anita, Borsos 
Blanka, Kismárton Barnabás, Gárdián Flóra, Vetró Ágnes, Kopasz Dorina. Gratulálunk! 
 

A HATTYASI FESTŐKÖR szervezésében 2018. május 8-án, a Közösségek Hete program 

keretein belül Színes Világ címmel festőnapot tartottunk az Összefogás Házában. 
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