
     
 

 

 
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 

A HÁZ ELÉRHETŐSÉGE: Szeged-Klebelsberg-telep Zentai u. 31., 

Tel.: 62/668-082 hétköznap, 9.00-13-00 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 

 

Kéthetenként, szombat délelőtt az Összefogás Háza udvarán helyi 

termelők árubörzéje tekinthető meg, többek között friss zöldség, 

gyümölcs, tojás, füstölt áru. 

A következő alkalmak: április 13-án, 27-én 8.00-11.00 óra között. 

 

Kedves Lakosok! A Klebelsberg-telepért Alapítvány sikeres pályázat útján vásárolt egy 

ÁGDARABOLÓ GÉPET (benzin üzemű önindítós Briggs 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. 
--------------------------------------------------------------- 

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 

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 megbeszéléseket általában 

minden hónap első keddjén 11.00 órai kezdettel tartja. 

   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. 

 

XX. Klebelsberg-telepi Majális – 2019. május 1. 
Egész napos programok: ugrálóvár, forgó,  

Délelőtt: arcfestés, kézműveskedés, rovásírás 

PROGRAM:  

07:30 Megnyitó, pörköltfőző verseny kezdete 

9:30 Egész napos programok kezdete 

10:00 Zumba csoport bemutatója 

10:30 Telepi Óvodások műsora 

11:00 Harangláb Nyugdíjasklub műsora 

11:30 Behán tánccsoport bemutatója 

12:00 Ebéd  
13:00 Pörköltfőző verseny eredményhirdetése 

13:30 Parlando Énekegyüttes előadása és Fábián Péter önálló műsora 

15:00 Sörivó verseny (nevezés a helyszínen) 

16:00 Traubi zenekar élő nagykoncert        

18:00 Zene, tánc, szórakozás DJ Gregusékkal 

Pörköltfőző verseny:  

Két kategóriában: marha és birka; a nevezési díj 1.000 Ft/csapat, amiért cserébe minden 

csapat egy garnitúra sörpadot és 1kg kenyeret kap. Az első 20 nevező csapatnak 

biztosítunk 5 kg marha- vagy birkahúst 1200 Ft/kg-os kedvezményes áron. További 

nevezésre és hús vásárlására is van lehetőség (marha 1.800 Ft/kg birka 1.500 Ft/kg áron.) 

Kérjük, hogy gáztüzelést mindenki biztosítson magának!  

Jelentkezés: 2019. április 24-ig Kismárton Zsoltnál az Összefogás Házában, vagy a 

+3670/389-2286-as telefonszámon.  

Ebédjegy vásárolható 1.500 Ft-os áron az Összefogás Házában április 10-től. Menü: 

marha-, vagy birkapörkölt, kenyérrel, savanyúsággal. 

A rendezvény zavartalan lebonyolítását a Bűnmegelőzési csoport biztosítja, a 

rendezvényen a büféről a Hársfa Söröző gondoskodik. 

SZERETETTEL VÁRJUK A TELEP APRAJÁT ÉS NAGYJÁT! 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet 

kapcsolódni:  

 

 

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


Köztéri takarítás Klebelsberg-telepen 
 

Az országos „TE SZEDD” akcióhoz kapcsolódva, március 23-án közel harmincan gyűltünk 

össze a Rendező téren, majd három csoportra osztva kezdtük meg a telepi közterek 

takarítását. A játszótértől a bicikli rámpa melletti kiserdő területén ezúttal is sok volt a 

szemét, többek között kiselejtezett tv-ket, hűtőt, ruhaneműket is összegyűjtöttünk. A 

Gyálarét felöli buszfordulónál is nagyon sok szemetet bezsákoltunk, valamint az 

Óbébai – Varsa utca kereszteződésében is sok zsákot összekészítettünk elszállításra. 

     
Köszönjük mindenki munkáját, az egyesületi tagok is szép számban képviseltették 

magukat, sok gyermek is segítette a munkánkat, szüleikkel együtt. Külön köszönet 

Viczián Editnek a „TeSzedd” központtal való kapcsolattartásért, így az emblémás 

zsákokba tudtuk gyűjteni a sok szemetet, garantált volt az elszállítás. Klebelsberg-telep 

közterei ismét hulladékmentesek, őrizzük meg a tisztaságot, vigyázzunk mindannyian 

a közös zöld területekre! 

 

 A közösségi ház és udvar tavaszi nagytakarítását önkéntesekkel szervezte meg az 

Egyesület, nagyon köszönjük minden résztvevő munkáját! Segítőink voltak: Honkóné 

Gémesi Ancika, Somogyiné Gizi, Gáspárné Zsuzsi, Nacsa Jánosné 
 

TELEP NAPJA – ISKOLAI TALÁLKOZÓ  
 

2019. június 8-án a Telep Napját 10.00 órai kezdettel a Tótkomlósi Ifjúsági 
Koncert Fúvószenekar koncertjével, majd pedig az egykori Klebelsberg-

telepi Tagiskola tanítóinak és (öreg)diákjainak iskolai találkozójával fogjuk 
ünnepelni. Műsorral, kötetlen beszélgetéssel és  

SZERETETTEL VÁRJUK AZ EGYKORI ISKOLÁSOKAT!  
Ebédlehetőséget biztosítunk, az ehhez szükséges regisztrációt (és 

befizetést) az Összefogás háza elérhetőségein várjuk, valamint az 
eseményről is itt lehet érdeklődni: e-mail: hirharang1999@gmail.com 

Tel.: 62/668-082 (hétköznap, 9.00-13-00 óra között)  
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          I. Klebelsberg Kupa  
 

A Klebelsberg-telep rendezésben lezajló kupán régi ismerősökként találkoztak a 

csapatok 2019. április 6-án, a röszkei sportcsarnokban. Az újratalálkozás öröme után 

a csapatok 10 órakor kezdték meg a mérkőzéseket. Az utolsó pillanatban a Baja 

lemondta szereplését, helyette a két hazai csapatból összeállt a Hattyas válogatott, és 

így az Old Boys Szentes, az Amperfestők és Klebelsberg csapatból alakult ki a négy 

csapat. A mérkőzések jó hangulatban, izgalmakkal teltek. Az Old Boys kiemelkedő 

teljesítménye mellett a másik három csapat pontazonossággal, körbeveréssel zártak. 

A végső eredményeket a gólarányok és az egymás elleni eredmények döntötték el. 

Az eredményhirdetésre és díjátadásra az Összefogás Házában került sor, amiben 

Nógrádi Tibor, a Csongrád-megyei Labdarúgó Szövetség elnöke volt segítségünkre, 

aki kedves és bíztató szavakkal köszöntött bennünket. A díjak átvétele után 

következett a jó hangulatú ebéd, - szürkemarhapörkölt – és az estig tartó kötetlen 

beszélgetés. Köszönet mindenkinek, aki eljött és azoknak is, akik segítették a 

rendezvényt. Folytatás ősszel Szentesen! 

EREDMÉNYEK:  

I. Old Boys Szentes 

II. Klebelsberg 

III. Hattyas válogatott 

IV. Amperfestők 

Gólkirály: Kakuszi László 

Legjobb játékos: Dékány Szabolcs 

Legjobb kapus: Novák Csaba 

Legsportszerűbb játékos: Szabó János 

 

Nyári gyermektábor a Klebelsberg-telepi Összefogás házában 
 

Időpont: 2019. július 1–5.  

Helyszín: Szeged Klebelsberg-

telep, Zentai u. 31.  

Érdeklődés, feliratkozás: 
Összefogás háza, tel. 62/668-082, 

hirharang1999@gmail.com 

Táborvezető: Gerencsér 

Zsigmond (tanító, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola)  

Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna, Létszám: 25 fő, Részvételi díj: 12.500 Ft 

/ fő / 5 nap (programok és étkezés) 

Programok: Első nap: Ismerkedés, bemutatkozás; Második nap: Kalóz nap; 

Harmadik nap: Számháború; Negyedik nap: Harry Potter nap; Ötödik nap: 

Vadasparki látogatás 
 

Könyvtári Hírek 
Folytatódik a használt könyvek, folyóiratok vására. 
- Új kiállítás! 2019. április 08-tól május végéig UGRA-BUGRA-fotókiállítás a Deák 
gimnázium tanulóinak alkotásaiból. 
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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