
   

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 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 Šaršánski 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 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.  
 

 

Figyelem! Önkéntest keresünk a Hírharang terjesztéséhez a Pancsovai 

utcába, a jelentkezést a közösségi ház lenti elérhetőségein várjuk! 
--------------------------------------------------------------- 

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.; 

Kismárton Jánosné: Pancsovai u.; Orbán Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Kiskertek 
 

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 
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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 megtartotta éves közgyűlését a Szeged Klebelsberg-telepi 

Polgári kör Egyesület, amelyen a tagság nagy része és új tagok is részt vettek. A 

közgyűlés résztvevői meghallgatták és elfogadták Nacsa Jánosné elnök és 

Gerencsérné dr. Újvári Edit titkár éves beszámolóit az egyesület programjairól és a 

pénzügyi mérlegről. A 2019-es évben is a városi támogatáson túl jelentős lakossági 

önkéntes munka segítette a közösségi ház működtetését és programjait. Az elnökség 

a 2020. évre vonatkozó programterveket is ismertette. Bár a közgyűlés nem volt 

tisztújító – az Alapszabály értelmében négyévenként, legközelebb 2021-ben kerül 

sor elnökségi tagság választásra – az elnökség fiatalítása jegyében egy változásra 

sor került. Terjék Csabáné lemondott elnökségi tagságáról és a közgyűlés Farsang 

Tamást választotta meg elnökségi tagnak. Terjék Csabáné Cili sokéves munkáját, 

hatékony, aktív szervező és segítő tevékenységét képes összefoglalóval méltatta és 

ajándékkal köszönte meg az elnökség. Az Összefogás háza gondnoki munkájában is 

változás történt, Kismárton Zsolt nem vállalta tovább ezt a tevékenységet, amelyet 

az elnökség más formában fog megoldani. Az egyesületi elnökség vállalt 

feladatának és Szeged Város preferált civil szervezeti kötelezettségeinek 

megfelelően továbbra is Szeged Klebelsberg-telep lakossága számára biztosít 

közösségi, kulturális és sport lehetőségeket, az Összefogás Háza működtetésével. 

Ebben továbbra is számítunk az egyesületi tagok és lakótársaink támogatására. A 

Rendező térre tervezett emlékműről Hírharang különszámban tájékoztattuk a 

lakosságot, ha újabb hírek lesznek, közölni fogjuk. 
 

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. Egyesületünk célja, 
hogy felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem, a vizes élőhelyek védelmének a 
fontosságára, a természeti értékeink megőrzésére. 

 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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Holt-Tisza túra: 2020. március 22-én, vasárnap, gyülekező 14.00-14.30 között a 
közösségi ház udvarán, majd kb. 1,5 órás gyalogos túrán lehet részt venni a holtág 
körül, az útvonal biciklivel is megtehető. Családokat is szeretettel várunk! A túrát 
követően a faházban uzsonnára és kötetlen beszélgetésre kerül sor. 
 

Tavaszi köztéri takarítás március 28-án szombaton 15.00 órától, kesztyűt, zsákot 
biztosítunk, gyülekező a Rendező téren. A takarítást követően közös uzsonnát 
tartunk a faházban. 
 

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. 

 

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) 

 

Hét nap Dél-Erdélyben és Székelyföldön, 2020. augusztus17–23-a között 
Meglátogatjuk eleink ősi kastélyait és várait (pl. Fogaras, Kőhalom, Miklósvárszék, 

Olthévíz, Törcsvár, Világos stb.), templomait (Algyógy, Brassó, Gelence, Kézdiszentlélek, 

ahol részt veszünk a Szent István napi búcsún), múzeumokat (Alsócsernáton, 

Sepsiszentgyörgy), és legendás természeti tájakat járunk be busszal, gyalog és szekérrel 

(Szent Anna-tó, torjai Büdös barlang, Vargyasi szurdok és barlang, Verespatak, Keresztény 

havas). Szeretettel várjuk a jelentkezőket, részletes ismertetés: Baricz Zsolt, Rendező tér 4. 

Tel.: +3620/290-4640. 
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TAVASZI PROGRAMOK AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBAN 

Költészet Napja április 6-án, hétfőn 16.00 órai kezdettel a faházban a Klebelsberg-telepi 

óvodával, Harangláb Nyugdíjasklubbal és a telepi Somogyi Fiókkönyvtárral közös 
szervezésben. 
 
Húsvétoló program április 9-én, 16.00 órától a 
GrimmBusz Gyermekszínház (gyermekek számára 
ingyenes) előadása, utána tojáskeresés, külön két 
korosztálynak. 
 
Április 22-én 17.00 órai kezdettel TAVASZKÖSZÖNTŐ 
KOMOLYZENEI KONCERT Vizsolyi Lívia és vonós zenésztársai 
közreműködésével. 
 
Április 14–16-a között a ház nyitvatartási időpontjában használt ruha börzét, valamint 
használt sütőolaj átvételt szervezünk a közösségi házba (motorolajat nem!)  
A papírgyűjtést a jogszabályok változása miatt idén sajnos nem tudjuk megrendezni, kérjük 
a lakosságot, hogy a papírokat a szelektívbe gyűjtsék. 
 

Kedves Telepiek! 
Az Összefogás Házában csütörtökönként 13:00 és 16:00 óra között várunk 
minden kártyázni, társasjátékozni, sakkozni vágyót, kortól függetlenül. Az első 
egyeztetést 2020. március 19-én 13:00 órától tartjuk. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!   
 

 

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

csütörtök: 13–18 óráig. Kiállítás: Március-Április: A Föld ékszerei a fák – Bátyi Zoltán 

fotókiállítása ápr. 30-ig. Programok: március 26. 17:30 órakor- Gutenberg-galaxis kincse-

könyves kibeszélő - Hat vagy hét? Lucinda Riley családregényének titkai. 

Áprilisi előzetes: április 9-én egész nap: „Ha nem megy fejből, másold ki ebből!” Versek 

posztolása, rajzolása a könyvtári kerítés mindkét oldalán, kicsiknek és nagyoknak, a magyar 

költészet napja alkalmából. 

Használt könyvek vására 50 forintos darabáron, a fiókkönyvtár nyitvatartási ideje alatt. 

Találkozzunk a könyvtárban! Ferenczi Zita 
 

 

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 
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