
   
 
 

 

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 

Baba-Mama klub szerda 9.30–12.00 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 18.45–19.45 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

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

Az Összefogás háza kiállítótermében Šaršanski Vass Márta - Virágom a Világom 
című kiállítása nyílt meg, amely március 20-ig tekinthető meg. 
 

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 keddjén 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.  

 

ANGOL NYELVTANFOLYAM 
Kezdő és haladó angol nyelvórák indulnak 2020 februárjától a Klebelsberg-telepi 
Közösségi házban (Zentai u. 31.) péntek délutánonként. 
Érdeklődés és jelentkezés: lengyelzsuzsanna.eng@gmail.com +3620/279-6747 

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

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! 
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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 minden második hónapban első keddje 
délután tart fogadóórát, legközelebb április 7-én, kedden 16.30-tól. 
 

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. 

 
 

HOLT-TISZA PROGRAMSOROZAT 
2020 tavaszán Holt-Tisza programsorozatot szervezünk a Víz világnapja (március 22.) és a 
Föld napja (április 22.) között, hogy a holtág tisztítása mellett kiálljunk. Köztéri takarító 
akció, sportesemények és tájékoztató fórum is kapcsolódni fog a programokhoz. A 
programokról részletes tájékoztatót közlünk a márciusi és áprilisi Hírharangban. 
Egyesületünk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem, a vizes élőhelyek 
védelmének a fontosságára, a természeti értékeink megőrzésére. 

Rajzverseny a „Jövőnk az élő Holt-Tiszánál” címmel 
Három korosztályi kategóriában várjuk az alkotásokat április 9-én, csütörtökön 15:00 óráig. 

I. Kategória: 4-6 éves, óvodás; 
II. Kategória: 1. osztálytól – 3. osztályos tanulóig; 

III. Kategória: 4. osztálytól – 6. osztályos tanulóig. 
A nevezés módja: a pályázó szülője, óvónője vagy tanára nyújthatja be a rajzokat, 
festményeket postai úton, vagy személyesen az Összefogás Házában, a 6729 Szeged, Zentai 
utca 31. címen. A nevezésben fel kell tüntetni a pályázó nevét, csoportját/osztályát, az 
intézmény nevét, a kapcsolattartó elérhetőségét: telefon, email cím.  
A beadott alkotásokból kiállítás nyílik április 25-én, valamint szakmai zsűri döntése alapján 
értékes díjak (családi belépők, könyvek, rajzeszközök) kerülnek kiosztásra. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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Vetélkedő gyerekeknek – Jövőnk az élő Holt-Tiszánál 
A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület olyan háromfős csapatok jelentkezését 
várja, akik szívesen mérnék fel tudásukat a környezetvédelemmel kapcsolatos 
témakörökben. A felkészüléshez szükséges anyagok a következő linken lesznek elérhetők: 
http://klebelsberg-egyesulet.hu/category/kozerdeku/ 
A csapatok két korcsoportban nevezhetnek: 

I. Korcsoport: 4.-6. osztályos tanulókból álló csapat; 
II. Korcsoport: 7.-8. osztályos tanulókból álló csapat; 

Nevezési határidő: 2020.április 15., szerda 15:00 óra. 
Nevezés módja: a jelentkezők neveit, a csapat nevét és egy kapcsolattartó szülő nevét, 
címét és elérhetőségét várjuk a hirharang1999@gmail.com email címre, vagy személyesen, 
a szülő is behozhatja a névsort munkanapokon 11:00-17:00 óra között az Összefogás 
Házába, 6729 Szeged, Zentai utca 31. címen. 
A vetélkedő nyerteseit értékes jutalmakkal díjazzuk (családi belépők, könyvek) 
 

ÚJ PROGRAMLEHETŐSÉGEK AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN 
 
Egyesületünk célja, hogy minden korosztály megtalálja 
a saját érdeklődésének megfelelő közösséget, műhelyt, 
ahol egyénileg és csapatban is kiteljesedhet 
hobbijában, alkotó tevékenységében, vagy a 
hagyományőrzésben. Az eddigi rendszeres programok 
mellé újabbakat hirdetünk, várjuk az érdeklődőket, 
vagy új lakossági javaslatokat, igényeket. 
 

NÉPI ÉNEK, NÉPI JÁTÉKOK ÉS NÉPTÁNC FOGLALKOZÁSOK 
4-15 évesek jelentkezését várjuk népi ének, népi játékok és néptánc foglalkozásokra, 
amelyet tervezetten keddenként fog megtartani Szerda Zsófi, az SZTE tanár szakos végzős 
hallgatója. A jelentkezéseket szívesen várjuk email címünkre vagy személyesen 
munkanapokon. A gyermekek és szülők számára 2020.február 18.-án 17:00 órától 
konzultációs fogadóórát tart Zsófi, amely lehetőséget biztosít az ismerkedésre és a 
felmerülő kérdések megválaszolására. 
 

MULTIMÉDIA A KULTURÁLT KÖRNYEZETÉRT – MAKK  
14-99 éveseknek, multimédiás foglalkozást tervez indítani új munkatársunk, Ferencz Lajos. 
A képzésen résztvevők elsajátíthatják a digitális eszközökkel történő fénykép és film 
készítés alapjait, ezen anyagok szerkesztését és formázását, és a marketingjét.  
A csoport környezetvédelmi céllal jön létre, és alkotásaival igyekezni fog felhívni a figyelmet 
a Holt-Tisza jelenlegi állapotára, és az azt körülölelő természeti értékeket is bemutatná a 
tevékenységén keresztül.  
Érdeklődés: hirharang1999@gmail.com email címen, vagy 11:00-17:00 óra között 
munkanapokon az Összefogás Házában. 
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Karácsonyi emlék 
A 2019. évi Klebelsberg-telepi műsor szép emlék mindannyiunknak. A betlehemi 
történet felelevenítése Baricz Zsoltné Magdi szervezésében, az alábbi résztvevők 
közreműködésével történt, narrátor Bene Ilona, első pásztor Süle Zsolt, második 
pásztor Varga Zsolt Ákos, öreg Jahn Ilike, gazda Böjthe Sándor, angyal Kispéter 
Julika, szóló énekes Vass Ildikó, gyerekek Gombos Dorka és Dervarics Míra. 

   
A közös éneket és közös verset a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai és a csatlakozó 
önkéntesek adták elő. Köszönjük mindannyiuk közreműködését. 

 
 

 

A Klebelsberg-telepi állatorvosi rendelés 

fenntartása érdekében eladó házat keresek a telepen. 
Az alábbi telefonszámon várom az információt: 20/358-1221 

Köszönettel: dr. Kemenczei Katalin 

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:  

Február 3-28. Használt könyvek vására 50 forintos darabáron a fiókkönyvtár 

nyitvatartási ideje alatt. 

Február 14-én egész nap Könyvtári Valentin-nap - párosan beiratkozó felnőttek fél áron 

kapnak éves olvasójegyet. 

Február 20. 17:30 órakor A Gutenberg-galaxis kincsei – a könyves kibeszélő 2020-ban is 

folytatódik; februári téma: Kate Morton könyveinek világa.       Találkozzunk a könyvtárban! 

Ferenczi Zita 
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