
     
 

 

 
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 

Néptánc szerda 9.00–11.00 (faház) 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 19.15–20.15 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 
 

Kéthetenként, szombat délelőtt az Összefogás Háza 

udvarán helyi termelők árubörzéje tekinthető meg, többek 

között friss zöldség, gyümölcs, tojás, füstölt áru, vegetáriánus ételek. 

A következő alkalmak: március 23-án, 30-án, április 13-án 8.00-

11.00 óra között. 

 

A Harangláb Nyugdíjasklub havonta kétszer tart klubfoglalkozást, 
minden hónap első és a harmadik hétfőjén, a délutáni órákban. 

 

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 
 

Idén július első hetében szervezünk NYÁRI GYEREKTÁBORT, részletek az áprilisi 
Hírharangban lesznek, érdeklődni a közösségi ház irodájában lehet. 

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

A Hírharang terjesztői: 

GYÁSZHIR Elhunyt Kovács Lászlóné Kistorma Gabriella, aki Tompa 
szigeti kiskertekben éveken át rendszeresen kézbesítette a Hírharangokat.  
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében! 

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 

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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HÍREK 

   A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az elnökségi megbeszélést általában 
minden hónap első keddjén 11.00 órai kezdettel tartja. 

   A 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! 

 KÖZTÉRI TAKARÍTÁST szervezünk Klebelsberg-telepen, az országos „TE 

SZEDD” akcióhoz kapcsolódva. Március 23-án, szombaton 15.00 órai kezdettel 
találkozunk a harangláb mellett, a Rendező téren, szemeteszsákot, kesztyűt biztosítunk! 
Várjuk a résztvevőket, hiszen a közterek tisztasága MINDANYIUNKNAK fontos! 

 A közösségi ház és udvar tavaszi nagytakarítását önkéntesekkel szervezi meg az 
Egyesület. 

   Április 8–10-e között a faházban ruhabörzét tartunk – használt ruhát lehet hozni és 
vinni, a megmaradt ruhákat rászorulóknak juttatjuk el. 

   Április 15–17-e között a közösségi ház udvarán papír és használt sütőolaj gyűjtést 
rendezünk. 

   Április 18-án, csütörtök 16.30-tól a GRIMM-BUSZ színház Az okos 

nyuszi húsvétja című mesejátékát nézhetik meg a gyerekek, majd azt 
követően Húsvétoló-tojáskeresés program lesz a közösségi ház 

udvarán. Szeretettel várjuk a gyermekeket, az előadás nekik ingyenes, 
felnőtt kísérőknek 500 Ft! 
 

   Április 21-én 11.00 órakor kezdődik a Húsvéti mise a faházban. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet 

kapcsolódni:  

 

 

GYÁSZJELENTÉS 
Szomorú, fájó szívvel tudatjuk minden kedves lakosunkkal, 
hogy életének 59. évében Varga Oszkárné Editke február 
14-én eltávozott közülünk. Nagy veszteség számunkra, 
hiszen 25 éven keresztül férjével együtt szervezte a 
focigálát, a horgászversenyt, a gyereknapot, a jótékonysági 
disznótorost és a segítők köszöntését. Egyik alapítója volt a 
Klebelsberg Telepért Alapítványnak. Betegsége alatt is 
szervezett és példát mutatott mindenkinek a gyilkos kór 

elviselésében. Igazi közösségi ember volt, betegen is 
másokért aggódott és mindenkihez volt egy pár kedves 
szava. Bár odaföntről biztosan segít nekünk, 
mégis pótolhatatlan veszteség számunkra!  
Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük! 

mailto:hirharang1999@gmail.com
http://klebelsberg-egyesulet.hu/
https://www.facebook.com/klebelsberg


FARSANGOLÁS A HARANGLÁB NYUGDÍJASKLUBBAN 
A Harangláb nyugdíjasklub, mint 
minden évben, idén is megtartotta a 

farsangi boszorkánytáncot, elűzték a 
telet, hogy jöhessen újból a tavasz!  
Természetesen, ha farsang, akkor 

elmaradhatatlan a fánksütés, és a 
zsűri az idén is megválasztotta a 
FÁNKKIRÁLYNŐT. A címet és a 

vándorkupát idén Böjthe Sándorné 
Marika nyerte el, gyönyörű szalagos 
fánkjával. Hitvallásom, hogy a közös 

élményeknek nagy összekovácsoló 
ereje van. Ez a mi titkunk!  
Jáhn Ilona, a Nyugdíjasklub elnöke 

 

FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
2019. február 19-én az Összefogás Házában tartotta évzáró kiállításának megnyitóját a 

Hattyas festőkör. A képeket és a művészeket a csoport szervezője, Nacsa Jánosné mutatta 
be a résztvevőknek, a megnyitón Krizsány Csenge, az SZTE Vántus István Gyakorló 
Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója gitározott. A kiállított képek igen változatosak, 
hiszen minden művész szabadon dolgozik, saját stílusában alkot, szakmai tanáruk Vinkó Leó. 

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket, a kiállítás március 31-ig megtekinthető. 

 
 

I. Klebelsberg Kupa – 2019. április 6-án, szombaton 10-13 óráig 
Meghívásos öregfiúk focikupát rendezünk a Szentes öregfiúk, a Baja öregfiúk, az Amperfestők 
Szeged, valamint a Klebelsberg-telep Szeged csapatok részvételével. A meccseket jó idő 
esetén a telepi focipályán, rossz idő esetén a röszkei sportcsarnokban rendezzük meg. Várjuk 

a szurkolókat, ha a kedvezőtlen időjárás miatt Röszkén tartjuk, akkor a szállítást 
megszervezzük, érdeklődés: Kismárton Zsoltnál a +3670/389-22-86-as számon. 
 

Kedves Lakosok! A Klebelsberg-telepért Alapítvány sikeres pályázat útján vásárolt egy 
ÁGDARABOLÓ GÉPET (benzin üzemű önindítós Briggsz motorral meghajtott), amely 
tíz centiméterig tud fát darabolni 8–10 cm hosszúságúra, melyet a gépre akasztható zsákba 
továbbít. Használata nagyon egyszerű és könnyen elsajátítható. Amennyiben önöknél ágak 
gallyak vannak az Alapítványunk üzemeltetési költség ellenében segít a darabolásban. 
Amennyiben nincs szüksége az összevágott fára, azt Alapítványunk szétosztja a 
rászorulók között. Tájékoztatás: Varga Oszkár Tel: +36 20 9598239. 
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Az ősszel újra indult Baba-Mama Klub a téli időjárás viszontagsága ellenére 
is folytatódott és újult lendülettel folytatódik. Nagyon jó kis közösség alakult ki, az 
anyukák és babák szerda délelőttönként szívesen jönnek hozzánk. Szeretnénk, ha 
olyanok is csatlakoznának a klubhoz, akik még nem voltak nálunk. 2019. tavaszi félévi 
programjainkra mindenkit nagy szeretettel várunk!  
Ízelítő tervezett programjaink közül:   Munkába való visszatérés témája 

                Bölcsödei beilleszkedés, beszoktatás problémáiról tájékoztat 

               Játékos ringató foglalkozások; kézműveskedés; közös játszóterezés 

               Táplálkozási tanácsadás; Önköltséges babamasszázs 
                                                                           Ábrahámné Kati, Baba-Mama klubvezető 

 

XX. Klebelsberg-telepi Majális 
Idén május elsején immár huszadik alkalommal szervezünk telepi majálist. Az Összefogás 
háza udvarán az egész napi hagyományos programok (Parlando koncert, óvodások, 
Harangláb nyugdíjasklub műsora, ugrálóvár, kézműves foglalkozások, Traubi együttes 
koncertje) közben ismét bográcsos főzőverseny zajlik majd. Az első húsz csapatnak 

kedvezményesen biztosítunk marha és birkahúst, érdeklődés: Kismárton Zsoltnál: 
+3670/389-2286. A csapatok jelentkezését április 24-ig várjuk! A büfét a Hársfa söröző 
fogja biztosítani. Ebédjegy április 10-től vásárolható elővételben: 1.500 Ft/adag. Részletes 
program: az áprilisi Hírharangban. 
 

Könyvtári Hírek 
Márciusban is folytatódik a használt könyvek, folyóiratok vására. 
2019. március 11-én 17 órától Tóth Tamás családfakutató beszélgetéssel egybekötött 
előadása. Kiállítás: Réges-rég egy messzi galaxisban STAR WARS Új 
remény képregény változata. 
 KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS: hétfő, szerda péntek: 10–12, 13–18 óráig, 
                    kedd: 10–12, 13–16;  csütörtök: 13–18 óráig 
Mindenkit várok szeretettel, találkozzunk a könyvtárban!  Ferenczi Zita könyvtáros 

 

Kutya-gondok: szökés és kóborlás 
Az állattartást szabályozó 1998. évi XXVIII. törvény szerint: „Az állattartó gondoskodni 
köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.” A 2012. évi II. törvény 193. §-a a gondatlan kutyatartást 
szabálysértésként határozza meg, ami eljárást von maga után! Ha kóbor kutyát találunk, a 
Tappancs Szegedi Állatvédő Alapítványnál lehet tanácsot és segítséget kérni: +36-70/380-
9922 telefonszámon (www.tappancs.hu). 
 
Az idei Nőnap alkalmából dr. Csorba Ágnes ajándékaként tulipánt osztottak a polgárőrök. 
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