
     
 

 

 
Szövőkör hétfő 17.30–19.00 

Zumba hétfő 18.30-19.30 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Asszony torna kedd 18.15–19.15 

Bűnmegelőzési Csoport fogadóórája kedd 16.00–18.00 (kéthetente) 

Baba-Mama klub szerda 9.30–12.00 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 19.15-20.15 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

 

Január elejétől szerdánként 9.00-10.30 között NÉPTÁNC foglalkozás indult 

Kispéter Julika vezetésével a faházban – a mozgás és a tánc öröméért!  
 

Páduai Szent Antal Imakör: minden hónap első keddjén 18.00–19.00 óra között 
 

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

 

2019-ben is szeretettel várjuk az érdeklődőket a programjainkra, az Összefogás 
Házát működtető egyesületi elnökség és a Ház munkatársai nyitottak az új program 

kezdeményezésekre, a lakossági ötletekre. 
 

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

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/  

fb oldal: https://www.facebook.com/klebelsberg 
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2019. február 1-én pénteken 18.00 órai kezdettel  

ünnepi egyesületi közgyűlést tartunk. 
A hagyományos éves beszámolókat követően felidézzük a két évtized 
közösségi munkáját, az alapítókkal és a korábbi vezetőségek tagjaival. 

Szeretettel várjuk régi és új tagjainkat! 

 

HÍREK 

• A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az elnökségi megbeszélést minden hónap 

első keddjén, általában 11.00 órai kezdettel tartja. 
 

• Január 19-én 14.00 órai kezdettel egyesületünk is képviselteti magát a Szent-Györgyi 

Albert Agórában a „Civil piac” rendezvényen. 
 

• Február 23-án, szombaton 18.00 órai kezdettel batyus TELEPI FARSANGOT 

tartunk, táncmulatsággal a faházban, a zenét Gregusék szolgáltatják. Jelmezben várjuk 

a résztvevőket! 1.000 Ft-os támogatói jeggyel lehet belépni. 
 

Klebelsberg-telepi Advent 
Meghitt, hangulatos programokkal zajlott a hagyományos advent programsorozat a telepi 

közösségi házban.  Adventi koszorú-

készítés, kamarakoncert, mikulásjárás, 

végül december 21-én a harangláb 

melletti karácsonyi ünnepség előzte meg 

a karácsonyt. A telepi karácsonyi műsor 

karácsonyi versekkel, dalokkal, a 

Csendes éj dal keletkezésének 

felidézésével zajlott. A műsor szereplői 

voltak: Kispéter Julika, Jáhn Ilona, Süle 

Zsolt, Tóth Jakab, Török Nikolett, Böjthe 

Sándor, a Mestertanoda zenészei: Harkai 

Luca ének, Mészáros Csaba koboz, Barta 

Gergely furulya, a hattyasi óvodások, a 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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Nyugdíjas klub és a Jógacsoport tagjai. A műsort Gáspárné Hegyi Zsuzsa és Bariczné Magdi 

szerkesztette. A műsort a telepi adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása zárta, majd 

forralt bor, tea, sütemény várta az ünneplőket. A forralt bor idén is Varga Oszkár, a Klebelsberg 

Telepért Alapítvány elnöke késztette, ezúton is köszönjük! 
A harangláb karácsonyi díszítését Újvári István, Kispéter Tibor és Guti Ferenc készítette, 

köszönjük munkájukat, valamint a köszöntő tábla keretét Kocsmáros Ferencné Magdinak, a fát 

Geleta Gábornak köszönjük! 

 

FEJLESZTÉSEK AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN 

2018-ban a Polgári Kör sporteszközökkel, játékokkal, kézműves eszközökkel 

támogatta a közösségi házban működő csoportokat.  A faház belső falának textil 

díszítésével is az a célunk, hogy mind a telepi közösségi programok, mind pedig a 

családi rendezvények számára minél igényesebb és komfortosabb környezetet 

teremtsünk. 

 

ÚJÉVI AJÁNDÉKKONCERT 
 

2019. január 10-én, csütörtökön 18.00 órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem 

Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium diákjai, valamint Szauer 

Bianka koncertet adtak a faházban. A terem megtelt, a közönség örömmel hallgatta a 

szép dallamokat. Köszönet Újvári Istvánnak és Újváriné Illés Máriának a koncert 

megszervezéséért! Szeretettel visszavárjuk az ifjú művészeket! 
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HÁROMNAPOS ERDÉLYI KIRÁNDULÁS MÁJUS 11-13. KÖZÖTT! 
Dél-Erdély legmagasabb havasai között libegőzünk a Kis-Páringon, sétálunk a páratlan 

szépségű Retyezát erdeiben, útba ejtjük a Bóli-barlangot, de Hátszeg vidékének titokzatos 

kastélyait és templomait is. Nem kerüljük el a legendás várakat sem, Vajdahunyadot, Dévát, 

Solymost. Estéinket a bukovinai székelyek vendégszerető szállásain, Csernakeresztúron töltjük 

 A hosszú utat 50 fős légkondicionált, kényelmes autóbusszal tesszük meg. A kirándulásra az 

Összefogás Házában, Papes Fanninál lehet jelentkezni februártól, péntekenként 11-17 óra 

között, 10 000 Ft helyfoglaló összeg befizetésével, ahol részletes információ és útiterv is várja 

az érdeklődőket. Jelentkezési határidő: március 15. Előjelentkezés is lehetséges januárban: 

Gáspár Ferencné Zsuzsa   

tel: + 36/20 9532665 

A kirándulás önköltséges. Megfelelő létszám esetén: 37 000 Ft, amely tartalmazza az 

utaztatás költségeit, az utasbiztosítást, idegenvezetést, múzeumi belépőket, a szállást és a 

félpanziós ellátást. 

Szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők! 

 

SZÖVŐKÖR AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN 
A hosszú őszi és téli estéken remek elfoglaltság a kézimunka. Bartáné Andrea vezetésével 

minden hétfőn 17.30-18.00 óra között szövéstechnikákat tanulnak a résztvevők. A 

foglalkozások nem igényelnek előképzettséget, a szövésekből használati tárgyak fognak 

készülni. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a jó hangulatú foglalkozásainkon 

 
 

HÉTNAPOS ERDÉLYI KIRÁNDULÁS augusztus 18-24-e között 
 

Páratlan tájélmények Dél-Erdély legmagasabb (2500 m) hegyei között (Fogarasi-havasok, 

Páring-havas, Retyezát, Tordai hasadék). Séta a Monarchia híres-neves fürdőiben 

(Buziásfürdő, Herkulesfürdő, Vízakna), sétahajózás a Dunán, a Kazán-szorosban. És várak 

(Déva, Kelnek, Kolc, Vajdahunyad), városok (Gyulafehérvár, Torda, Kolozsvár), kastélyok 

és templomok (Őraljaboldogfalva, Demsus, Alsófarkadin, Nagypestény). Végül a Cifra 

Kalotaszegen (Méra, Vista, Körösfő) búcsúzunk Erdélytől.  

Jelentkezési határidő: február 15. Bővebb információ: dr. Baricz Zsolt, Rendező tér 4., 

+36/20 290 4640,62 / 648 571. 
 

Könyvtári Hírek 
2019. január 23-án 17:30-tól „Mese Marcsival” - mesefoglakozás felnőtteknek.  
2019. január 11-én 10:00-tól Ovisok a könyvtárban  
Garfield vicces világa - plakátkiállítás 
2019. februártól - Használt könyvek, folyóiratok vására 
Jön, jön, jön!!! - 2019. március - Tóth Tamás családfakutató előadása, majd kötetlen 
beszélgetés. 
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 
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