
 

Szövőkör hétfő 17.30–19.00 

Zumba hétfő 18.30-19.30 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Olasz nyelvtanfolyam kedd 16.30-18:00 

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 

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

A telepi Szövőkör kiállítása megtekinthető a közösségi ház galéria termében 2020. január 
31-ig. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a hétfőnként 17.30-tól kezdődő foglalkozásainkra. 

 

A Harangláb Nyugdíjasklub havonta kétszer tart klubfoglalkozást,  

minden hónap első és a harmadik hétfőjén, a délutáni órákban.  
 

A Páduai Szent Antal Imakör: minden hónap első keddjén2 18.00–19.00 óra között. 

 

Kéthetenként, szombat délelőtt 8.00-11.00 óra között az Összefogás Háza 

udvarán helyi termelők árubörzéje: zöldség, füstölt áru.  

A következő alkalmakat a ház bejárata előtti hirdető táblán tesszük közzé.  
 

 

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

A Hírharang terjesztői: 
Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u. 

Császár Istvánné: Kamarási u, Fűtőház köz; 
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, 
Kismárton Jánosné: Pancsovai utca (Kisvasút sor 1., tel.: 647-099) 

 
A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

Szeged, Zentai u. 31. Tel.: 62/668-082 
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! 

 
2020. január 22.                                                                                                                              XXI. évf. 1. szám 

HÍREK 
 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az elnökségi megbeszélést általában minden 
hónap első hétfőjén 11.00 órai kezdettel tartja. 
 
Dr. Simon Fiala Donát önkormányzati képviselői fogadóórát tart 2020. február 1-én 

szombaton 16:30-tól a Közösségi házban. 
 

EGYESÜLETI ÉVES KÖZGYŰLÉS 
 

2020. február 28-án 18.00 órai kezdettel a faházban éves közgyűlést tart a 

Szeged Klebelsberg-telepi Polgári kör Egyesület, amelyre szeretettel várjuk az 

egyesületi tagokat és a leendő tagjainkat is. 

A közgyűlés programja: beszámolók a 2019. évi tevékenységről (pénzügyi 

beszámoló és egyesületi események), valamint a 2020-ra vonatkozó 

programtervek ismertetése. 

 
 

Decemberi telepi programok 
 

Klebelsberg-telepi karácsonyi ünnepség ismét meghitt hangulatban telt. Az ünneplőket Nacsa 

Jánosné egyesületi elnök, Simon-Fiala Donát önkormányzati képviselő, az Alsóvárosi 

templom részéről Kelemen testvér köszöntötte. A műsor Baricz Zsoltné Magdi 

szervezésében, a Harangláb Nyugdíjas klub tagjainak részvételével, xxx közreműködésével, 

Gáspár Ferencné segítségével, nagy sikerrel zajlott le. A telepi óvodások kis műsorát 

Gerencsér Janka szervezte. Az adventi koszorúkötés és a karácsonyi műsor technikai 

előkészületeit Kismárton Zsolt és Somogyi László végezte. Nagyon köszönjük a szervezők és 

a szereplők munkáját! 

A betlehemes műsor utána sütis-teás- forraltboros jó hangulatú beszélgetés volt, a forralt bort 

idén is Varga Oszkár készítette. Ezt követően a gyerekek a Grimm-Busz Színház karácsonyi 

meseelőadását tekinthették meg a faházban. 

2019. december 25-én szerdán 11 órára Szentmise zajlott le a faházban. 

A harangláb karácsonyi díszítését Guti Ferenc és Újvári István készítette el, a telepi adventi 

koszorút Kocsmárosné Magdi készítette el – köszönet a munkájukért, amivel ünnepivé 

varázsolták a haranglábat! 
 

Az Összefogás Házában 2020. január 9-én, csütörtökön 18.00 órától a Szegedi 

Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium diákjai ismét 

hangulatos újévi koncertet adtak. Köszönjük Újváriné Illés Máriának a szervezést, az ifjú 

művészeknek pedig a zenei élményt! 

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


A Baba-Mama Klub 2019. évi eredményei és a jövőbeni terveink 
  

 
Az elmúlt évben igyekeztünk olyan programokat összeállítani, amelyek érdeklik az 

anyukákat. Az év elején az egyesület támogatásával elindult a baba masszázs tanfolyam, 

szerveztünk még gyermek elsősegély előadást, ez egyik anyuka közreműködésével, a 

bölcsödei beszoktatás, a bölcsödei élettel kapcsolatos tájékoztatást.  Rendszeresen részt vesz 

a baba-mama klub munkájában a körzeti védőnő, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni, 

hogy felkéréseinket minden alkalommal elfogadta. Közreműködésével sor került a 

szobatisztaságra nevelés, a gyermekek önállósodása, az alvás fontossága témakörök 

megbeszélésére. Sokakat érintő kérdés volt a CSOK-kal kapcsolatos jogszabályi változások 

hatályba lépése. Ennek kapcsán az egyik anyuka vállalta, hogy ismerteti az új 

jogszabályokat. Sikerült beszervezni a klub munkájába Ibolya óvónénit, aki szakmai 

tudásával segít bennünket. Ezen kívül több alkalommal jó hangulatú néptánc foglalkozásunk 

is volt. A nyár folyamán kisebb szünettel, de folyamatos volt a klub működése, az anyukák 

igényelték, hogy nyáron is összejöjjünk. Amikor szünetelt a klub, akkor az anyukák 

megszervezték, hogy találkozzanak egy közös játékra, beszélgetésre. Az ősz folyamán az 

INDISO Sóklinika vezetője a sóterápiáról tartott rövid ismertetőt. Nagy érdeklődés kísérte 

Istók Zsófi happiness coach nagycsaládos anyuka időgazdálkodással kapcsolatos előadását. 

Végezetül az adventi időszakra hangolódás jegyében kézműves foglalkozást szerveztünk, 

karácsonyi babafotózással. Terveink között szerepel a baba mama torna bevezetése, húsvéti  

– 2 – 

kézműveskedés, Zsófi bevonásával különböző aktuális, mamákat és babákat érintő 

beszélgetések, aromaterápia lehetőségeinek ismertetése. Jelentős eredménynek tekintjük, 

hogy az anyukák szívesen jönnek hozzánk, megítélésünk szerint, és a visszajelzések alapján 

is úgy látjuk, hogy azok a babák, akik rendszeresen jönnek hozzánk, könnyebben 

beilleszkednek a bölcsödei életbe. Az anyukák megbeszélhetik a babákkal kapcsolatos 

tapasztalataikat. A legfiatalabb babánk 8 hetes, a legidősebb 3 éves lesz a nyáron. Szóval 

minden korosztály képviselve van. A legnagyobb létszám eddig 12 gyermek volt. Mindezek 

azt bizonyítják, hogy van létjogosultsága a klubnak. Ezután is szeretettel várunk minden 

babát, mamát.                 Ábrahámné Kati 
 

Új munkatárssal bővült az Összefogás háza csapata 
Ferencz Lajos kulturális rendezvényszervező, web fejlesztő 

az új irodai munkatársunk. Óbecsei születésű, 

tanulmányokat folytatott Szegeden, Újvidéken és Zentán is, 

folyamatosan igyekszik fejleszteni magát: elvégezte a 

szegedi IEC –Webdizájner és Webes kommunikáció 

képzését, a Szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra Kulturális 

rendezvényszervező képzését.  

Jelenleg Röszkén él feleségével, és igyekszik pozitív 

életszemléletével és kreativitásával hozzájárulni a telepi 

közösségi élet fellendítéséhez. Munkájával segíti a Szeged 

Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület által működtetett 

telepi közösségi ház irodai és programszervezési munkáját, 

összehangolva azt az egyesületi elnökség tevékenységével és Papes Fanni irodai 

munkájával. 

 

Könyvtári hírek 
Nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10–12, 13–18 óráig, kedd: 10–12, 13–16 óráig, csütörtök: 

13–18 óráig. Kiállítás: Schmidt Andrea: Az esélyegyenlőségről női szemmel - fotókiállítás 

Programok: január 21. 10.30 órakor - ovis csoport – könyvtárlátogatással egybekötött 

mesedélelőtt 

január 23. 16.30 órakor - Nemezelés - a színes gyapjúk világa és az alkotás öröme 

január 30. 17.30 órakor - A Gutenberg-galaxis kincsei - a könyves kibeszélő 2020-ban is 

folytatódik; a januári témával Az olvasás éjszakája Franciaországban című 

rendezvénysorozathoz kapcsolódunk és teszünk utazást Boris Vian világában. 

Használt könyvek 50/100 forintos darabáron – a könyvtár állományából leselejtezett könyvek 

vására.                                                                      Találkozzunk a könyvtárban! Ferenczi Zita 

 

ANGOL NYELVTANFOLYAM 
Kezdő és haladó angol nyelvórák indulnak 2020. februárjától a Klebelsberg-telepi 
Közösségi házában (Zentai u. 31.) péntek délutánonként.  
A csoportos órák beszédközpontúak, a résztvevők érdeklődési körére 
alapozódnak.  
A csoport minimum 4 fővel indul, az óradíj 1500 Ft/fő. Előzetes jelentkezés 
szükséges! Érdeklődés és jelentkezés: lengyelzsuzsanna.eng@gmail.com  
Tel.:  +3620/279-6747 
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