
     
 

 

 
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 
 

 

A Hattyasi festőkör kiállítása 2019. február xxx-én nyit. A kiállítás xx-ig 
megtekinthető a Ház nyitva tartási idejében. 

 

 

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

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 

 

 

 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 

 
      2019. február 12.                                                                                                      XX. évf. 2. szám 

HÍREK 
 

• A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az elnökségi megbeszélést 

minden hónap első keddjén, általában 11.00 órai kezdettel tartja. 

 

• A Klebelsberg-telepi Polgári Kör 1999 január 29-i megalakulását követően 

éppen húsz éve, februárban jelent meg az első Hírharang, amely azóta is 

rendszeresen tudósítja a telepi lakosokat az egyesületi programokról, 

közösségi eseményekről, közérdekű hírekről. A Hírharang két évtized alatt 

megjelent számai összeköttetve megtekinthetők a közösségi házban. 

 

• A Klebelsberg-telepi közösségi házban szerda délelőttönként működő Baba-

mama klubba nagyobb méretű, 1-2 éves gyermekek számára megfelelő 

kockajátékokra lenne szükség. Kérjük, hogy akinek duplo, vagy fakocka 

játékok feleslegessé váltak otthon, hozza be a ház irodájába. Köszönjük! 

 

• 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. 
 

TELEPI FARSANG – összefogásban a Hársfával 

 
Február 23-án, szombaton 17.00 órai kezdettel telepi farsangot tartunk 

táncmulatsággal a Hársfa sörözőben (Óbébai utca).  

Jelmezben várjuk a résztvevőket, a legjobb jelmez díjban részesül!  

Belépőjegy: 500 Ft. A Prince együttes gondoskodik a jó hangulatról. 

Szeretettel várunk minden farsangoló vendéget! 

 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet 

kapcsolódni:  
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JUBILEUMI EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS 
20 éves a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

 
2019. február 1-én pénteken 18.00 órai kezdettel 
tartottuk meg az ünnepi egyesületi közgyűlést. 1999 
január 29-én szintén a faházban alakult újjá a 
Klebelsberg-telepi Polgári Kör, amely immár 20 
esztendeje működik, az eredeti célok mentén, a telep 
közösségi életének fejlesztése érdekében. 
Az idei közgyűlést az elnökség ünnepséggel kibővítve 
szervezte meg, a tagság nagy része jelen volt, számos 
új taggal is bővült az egyesület. Nacsa Jánosné elnök 
a gazdasági beszámolóban ismertette az egyesület 
pénzügyi működését: a bevételeket és kiadásokat, a 
közösségi házra és a házba működő csoportok 

felszereléseire fordított költségeket. A ház működtetésében meghatározó az 
elnökség és a tagok önkéntes munkája. A Szeged városi önkormányzatának 
preferált státuszú civil szervezeteként a ház működtetését a város támogatása 2019 
júniusáig biztosítja, a ház használatának folytonosságára az elnökség beadta a 
kérelmet. A 2018. évi egyesületi tevékenységet és a házban zajló rendszeres 
programokat Újvári Edit vetítéssel illusztrálva mutatta be. 
A hagyományos éves beszámolókat követően felidéztük a két évtized közösségi 
munkáját, az alapítókkal és a korábbi vezetőségek tagjaival, Somogyi László 
kérdéseire Sashegyi Tiborné, Nagy Czirók Emőke, Gáspárné Hegyi Zsuzsa, Novák 
Csaba és Újvári Edit idézték fel az egyesülethez kötődő tevékenységeiket. 
megemlékeztünk az újjáalakult Polgári kör első elnökéről, a nemrégiben elhunyt 
Barna Péterről is. 
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A közgyűlés jubileumi visszaemlékezésit tombolahúzás követte, amelyen a Hattyas 
festőkör tagjainak alkotásait sorsolták ki, majd ünnepi tortával kiegészülő 
hidegtálas fogadás, és kötetlen beszélgetés zárta a jó hangulatú rendezvényt. 
Az egyesület húsz évében sikeres, és a székház nélküli években olykor nehezebb 
időszakok váltakoztak, de a 2014 óta egyesületi kezelésben működtetett közösségi 
ház megalapozta a programok bővítését és lehetőséget, működési keretet biztosít a 
telepi közösségeknek, kluboknak. bízunk a következő időszak egyesületi sikereiben! 

 

HÁROMNAPOS ERDÉLYI KIRÁNDULÁS  
2019. 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 Zsuzsánál, telefon: + 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! 

 

Könyvtári Hírek 
2019. februártól - Használt könyvek, folyóiratok vására. 
Jön, jön, jön!!! - 2019. március - Tóth Tamás családfakutató előadása, beszélgetéssel. 
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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