
     
 

 

 
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 
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 ételek. 

A következő alkalmak: május 25-én, június 7-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 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 

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

   Az áprilisi ruhabörze és a papírgyűjtés eredményes volt, köszönjük a segítők 
közreműködését a gyűjtés lebonyolításában! 

   A húsvéti GRIMM-BUSZ színház Az okos nyuszi húsvétja című mesejátéka és a 
Húsvétoló-tojáskeresés program nagy sikerrel zajlott le, nagy örömet okozott a 
gyerekeknek. 

* Június 2. vasárnap: JÓTÉKONYSÁGI GYEREKNAP a Klebelsberg 

Telepért Alapítvány szervezésében, információk: lásd 2. oldal 
* Június 14. Szent Antal-napi mise 

 

KLEBELSBERG-TELEP NAPJA – ÉS ISKOLAI TALÁLKOZÓ 
 

2019. június 8-án 10.00 órai kezdettel tartjuk a Telep Napját, amelyen a 
2019. évi Klebelsberg-telepért Oklevél átadása, kulturális műsor és a 
„Telepi Iskolai találkozó” kerül sorra. 
Program: a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar koncertje, majd 
pedig az egykori Klebelsberg-telepi Tagiskola tanítóinak és (öreg)diákjainak 
találkozója 
Szeretettel várjuk az egykori iskolásokat és tanítóikat!  
Az érintett osztályok tanulói keressék egymást és egy személy vállalja el a 
csapat összefogását! Régi osztályfényképeket várunk nevekkel együtt, 
melyeket igény esetén helyben digitalizálunk. 
Az ebéd tervezhetősége érdekében várjuk a regisztrálásokat, az ebédigény 
bejelentését, regisztráció: az Összefogás háza elérhetőségein: 62/668-082, 
hirharang1999@gmail.com 

 

XX. Klebelsberg-telepi Majális 
2019. május 1-én ismét felpezsdült a hattyasiak élete, színültig megtelt a közösségi 
ház udvara. A telepi Majális a már hagyománnyá vált főzőversennyel indult, 26 csapat 
versenyzett birkapörkölt és marhapörkölt kategóriában, így már a reggeli órákban 
ínycsiklandó illatok terjengtek. A programok a gyerekeknek is tartogattak 

élményeket; lehetett íjászkodni, forgózni, ugrálóvárazni, kézműveskedni vagy ha 
valaki egy napra kedvenc mesehősévé szeretett 
volna válni, arcfestésre is jelentkezhetett. Az egész napos programok nyitószámaként 
a házban működő zumba csoport tartott bemutatót, amihez sokan csatlakoztak az  

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet 

kapcsolódni:  
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óvodástól a nyugdíjas korosztályig. Ezután az óvodások mutatták be néptánctudásukat, majd a 
Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai boszorkánytáncukkal kergették el az esőfelhőket, azután 11 

órától a Behán tánccsoport mutatkozott be nagy sikerrel. 12 órától ebéd következett, mialatt a 
főzőverseny zsűrije visszavonult értékelni a pörkölteket. A már visszatérő Parlando 
énekegyüttes és Fábián Péter műsora ismét nagy sikert aratott és a majálisozók együtt 
énekeltek az együttessel. A Klebelsberg-telepi Majális másik hagyományos programja, a sörivó 
verseny következett, Novák Csaba nyerte el az első díjat. A pörköltfőző verseny eredményei: 
marhapörkölt kategóriában I. helyezést ért el Terjék Csaba, II. helyezést Hausel Norbert Balu, 
III. helyezést Szabó Zsolt, birkapörkölt kategóriában pedig I. helyezett lett Szegedi Imre, II. 
helyezett Molnár József, III. helyezett Máté Árpád. Nem maradt más hátra, mint a mulatozás. 

A Traubi zenekar koncertje minden korosztályt megmozgatott, majd egész este Dj Gregusék 
játszották a talpalávalót. Köszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek és nagy öröm volt látni, 
hogy a versenyző csapatok és a családi/baráti társaságok együtt mulattak, így a sok kisebb 
családból ismét egy nagy, telepi család kovácsolódott össze. Jövőre ismét találkozunk! 
 

JÓTÉKONYSÁGI GYEREKNAP  

 
Változatos programokkal, játékokkal és az elmaradhatatlan palacsintázással, frissen 

facsart gyümölcslével várjuk a gyerekeket és szüleiket június 2-án, 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 játéko-

kat, gyermekruhákat gyűjtünk a rászoruló gyermekek és az óvoda részére. A felajánló 

gyerekek óriás palacsintát kapnak ajándékba. Gulyásleves és sült kolbász készül ebédre, 

amelyeket támogatói jegy ellenében (ára külön-külön 700 Ft) a helyszínen lehet 

megvásárolni. Forgó, trambulin, ugrálóvár, az óvónénik mesejátéka, Jáhn Ili néni meséi, 

arcfestés, lufi hajtogató, mini állatkert, póni fogatozás várja a gyermekeket. 

Természetesen a gyerekeknek minden ingyen (kivéve az ebéd), a felnőttek is vásárolhatnak 

óriás palacsintát adományjegy ellenében. Az 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 facebook oldalon nézhetik meg. Jó szórakozást kívánunk! 
Varga Oszkár Szervező 

 
Kedves Lakótársaim! 
Telepünk büszkesége, jelképe a Harangláb, amelynek előkert beültetését és a tér 

növénygondozását a város végzi, viszont a Harangláb előtti kis kert utógondozása nem 
megoldott. ára nem jut energiájuk. Harminc évig szüleim ültettek ide virágpalántát, 
locsolták, kapálták, haláluk után szívességből többedmagammal (a Polgári kör tagjaival is) évek 
óta gondozzuk a kertet, de belefáradtunk. Kérnénk azon lakótársaink jelentkezését az 

Összefogás Házában, akik a nyári időszakban 1-1 hónapra elvállalnák a kis kert kapálását a 
virágok locsolását, mindössze nyolc négyzetméterről van szó. 

Hálás köszönettel: Gáspárné Hegyi Zsuzsi 
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NEMEZ ÉS AKVARELL KIÁLLÍTÁS nyílt május 6-án az Összefogás 

háza kiállítótermében, Aba P. Ákos nemezkészítő, hagyományőrző, népi iparművész 
Bulik Ágnes nemezkészítő és Bartáné Papp Andrea festő és szövő alkotásai 
megtekinthetők május 31-ig, nyitvatartási időben.  

 
Árvízi emlékműsor a Bartók Béla női kar hangversenyével, 2019. május 
27-én hétfőn 19:00 órai kezdettel az Összefogás házában (Zentai u. 31.) Az 
1879. évi szegedi nagyárvízre emlékező versek, korabeli kórusművek a 300 
éve történt eseményekre emlékeznek. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

 

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; Második nap: Kalóz nap; Harmadik nap: 

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

 
Könyvtári hírek 

Nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10–12, 13–18 óráig, kedd: 10–12, 13–16 óráig, 
csütörtök: 13–18 óráig. Folytatódik a használt könyvek, folyóiratok vására. Új kiállítás! 
2019. júniustól Kortárs költők portréi 

 

FELELŐS ÁLLATTARTÁS – „Tappancs” ivartalanítási kampány 
A Tappancs Állatvédő Alapítvány a Jeder Tag zählt e.V. támogatásával 
ivartalanítási kampányt hirdet rászorultsági alapon, a Szeged területén élő kutyák és 

macskák részére 2019. június hónapban, minimális önrész hozzájárulásával. 
Az előjelentkezéseket azonnal fogadjuk az info@tappancs.szeged.hu címen, vagy a 
honlapon: https://www.tappancs.hu/rolunk/kapcsolatfelvetel. A következő adatokat 

kérjük megadni: a kutya vagy macska neve, kora, mikrochip száma (ha van), valamint 
a gazda adatai, rászorultság rövid indoklása. A jelentkezéseket a rendelkezésre álló 
keret erejéig, a beérkezés sorrendjében és rászorultság alapján fogadjuk be. Az önrész 
befizetését követően a gazda kiválaszthatja az állatorvosát az akcióban résztvevők 
közül. Az állat szállításáról a gazda gondoskodik. Amennyiben a kutyában még nincs 
mikrochip, akkor a támogatási keret terhére azt is behelyezik az ivartalanítással egy 
időben. https://www.tappancs.hu/hirek/miert-az-ivartalanitas-a-legjobb-megoldas 
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