
   

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 

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 

 

Klebelsberg-telepi emlékmű 
Áprilisban, a Hírharang különszámában adtunk hírt arról, hogy Szeged Klebelsberg-telep 
alapítása és gróf Klebelsberg Kuno tiszteletére emlékmű felállítását tervezzük a Rendező tér 
harangláb melletti burkolt terének közepére, amely Lantos Györgyi szobrászművész tervei 
alapján fog elkészülni, várhatóan 2021-ben, „SZEGED KLEBELSBERG-TELEP – TRIANON 100” 
címmel. A Bethlen Gábor Alapítvány támogatása mellett további adományokra van szükség 
a költségek fedezésére. Az engedélyeztetést, pályáztatást az egyesületi elnökség koordinálja. 

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ÖN IS AZ TELEPI EMLÉKMŰ LÉTREJÖTTÉT! 
Augusztustól indítjuk az adománygyűjtést, a támogatás személyesen az irodába is 
behozható, valamint az alábbi számlaszámra is utalható:  
11600006-00000000-19008257. Kérjük, hogy a megjegyzés rovatba írják be: „Klebelsberg-
emlékmű”. Számítunk a tisztelt lakosok hozzájárulására, így mindannyian magunkénak 
érezhetjük majd a városrészünk központját díszítő, telepi hagyományokat megörökítő 
emlékművet. 

* 
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.; 

Pancsovai u.; Orbán Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Tompaszigeti 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 
  

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 

 
A koronavírus járványhelyzetet követően július 1-től nyitva tart a közösségi ház, a 
hatályos egészségügyi rendelkezések betartásával ismét minden rendezvény, 
program megtartható. Az iroda 9-től 16 óráig ismét működik. A csoportok 
munkájához minden biztosítva van, vezetőiket kérjük, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot az irodával! 
A járványhelyzet miatt az önkormányzat szerződésmódosítással, csökkentett 
költségvetéssel támogatja a közösségi ház működését. 
 
A Somogyi Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtára az Összefogás Házában 
augusztus 5-től kezdődően megnyitott.  
A Telepi posta a volt könyvtár épületben szeptembertől fog kinyitni.  
 

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy A Holt-Tisza kitisztítása – 
Egyesületünk két évtizedes kitartó küzdelme, a lakossági aláírásgyűjtések, 
fórumok eredményeként – végre a megvalósítás szakaszába lép. 
 

 

                   MEGHÍVÓ 
               Tisztelt Lakosság! 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és  

az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
 

a „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” 
című beruházás „PILOT projektje” kapcsán 

lakossági fórumot tart 
2020. augusztus 13-án (csütörtök) 17:00 órától. 

 

Helyszín: Összefogás Háza Klebelsberg-telepi Közösségi Központ 
(Szeged, Zentai u. 31.) 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. 
 

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


Családi piknik a Klebelsberg-telepi közösségi ház udvarán 

augusztus 30-án, vasárnap 10:00 órától 18:00 óráig 
 

Játékos családi versenyek és sportprogramok, kézműves foglalkozás, íjászati 
bemutató várja a közösségi házba látogatókat. Büfé, tízórai, ebédre bográcsos 
krumplipaprikás (a helyszínen lehet ebédjegyet venni 600 Ft/adag). 
Töltsünk el együtt egy kellemes nyárvégi napot az iskolakezdés és a szeptemberi 
hajrá beindulása előtt! 

Szeretettel várjuk minden kedves lakótársunkat! 
A családi napon résztvevő Partiscum Íjász Klub bemutatkozása: 
Aki az íjászatot választja, egy kiváló sport és szabadidős tevékenységet ismerhet 

meg. Ez a technikai sport a mentális és fizikai 
koncentráció harmóniája. A Partiscum Íjász 
Klub célja az íjászat, mint technikai sportág 
megismertetése, népszerűsítése, a köz-
tudatba történő sportértékének vissza-
állítása. Edzőink segítenek elsajátítani az 
íjászat alapjait, technikáját, szabályait. A 
barátságos hangulat, a nyugodt 
edzésmunkához elengedhetetlen körül-
mények nagyszerű lehetőséget biztosítanak, 
legyen szó hobbiíjászról és versenyzőiről 
egyaránt. Mindenkinek lehetőséget 
nyújtunk, aki szeretné megismerni ezt a 

sportágat, akár szabadidős tevékenységről, akár versenyzői ambícióról legyen is 
szó! Az érdeklődőket szeretettel várjuk: Szabó László (egyesületi elnök Tel: 
+3670/403-5751) és Horváth Attila (edző Tel: +3630/51-58707). 
 

 

Új helyen újra nyitva - Találkozzunk a könyvtárban!  
 

Szeged, Zentai utca 31. Összefogás Háza főépületében a Klebelsberg-telepi 
Fiókkönyvtár 2020. augusztus 5-től a megszokott nyitvatartási időben  

várja az érdeklődőket! 
Kérdés, kérés esetén az eddigi elérhetőségeken lehet keresni:  
Telefon: +3662/635-402  e-maiil: klebelsberg@sk-szeged.hu 

Fb oldal: https://www.facebook.com/klebelsbergtelepifiokkonyvtar     
Ferenczi Zita könyvtáros 
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XXXIII. Hattyas Kupa és II. Klebelsberg-telepi „Tiszta Holt-
Tiszáért” futóverseny és családi sportnap 

2020. szeptember 12–13. szombat és vasárnap 
A szeptember 12-i, szombati foci mérkőzésekre a csapatok nevezési díja: 12.000Ft, 
mely tartalmaz 10 db vacsorajegyet szombatra. Jelentkezési határidő: 2020. 
szeptember 3-a, csütörtök, csapatsorsolás aznap 18:00 órától az Összefogás 
Házában. Szombatra vacsora, vasárnapra kora délutáni ebédjegyek vásárolhatók 
augusztus 17-től 1.400 Ft-os támogatói jegy ellenében az Összefogás Házában, a 
Hársfa Sörözőben és a Bencsik boltban, illetve a rendezvény napján a helyszínen. 
Menü: vegyes sültes tál (kolbász, tarja, csirkecomb), savanyúsággal, petrezselymes 
krumplival és kenyérrel. Mindkét nap a Hársfa Söröző biztosítja a büfét.  
Napközben a hangulatról és a hangosításról Gregusék gondoskodnak  
PROGRAM szeptember 12-én, szombaton: 
8:30 Megnyitó  
9:00 Mérkőzések kezdete 
15:00 Elődöntő 
16:30 Döntő 
18:30 Eredményhirdetés 
19:00 Vacsora, zenés mulatság  

Jelentkezés és további információk: Kismárton Zsoltnál (70/389-2286) vagy az 
Összefogás Házában (62/668-082)! 

 „Tiszta Holt-Tiszáért” futóverseny és családi sportnap 
szeptember 13. vasárnap 

Futóverseny kategóriák: 
Ebihal — 8 éves korig, 1 km 
Mókus — 9-11 éves korig, 1 km 
Sirály— 12-16 éves korig, 3,5 km 
Nádszál — 16-40 éves korig, női kategória, 3,5 km 
Jegenyefa — 16-40 éves korig, férfi kategória, 3,5 km 
Ékszerteknős — 40 felettiek, 3,5 km 
Gólyafészek — családi futás, 2 km (min. 3 fő, melyből egy nő és egy 12 év alatti gyermek) 

Nevezési díjak: 16 év alatt 200 Ft, 16 év felett 500 Ft, családi futás 600 Ft. 
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 3-a, péntek, nevezést a helyszínen  
csak korlátozott számban áll módunkban elfogadni! 
PROGRAM szeptember 13-án, vasárnap: 
9:30 Regisztráció, bemelegítés 
10:00 Futóversenyek kezdete – RAJT kategóriák szerint 
13:00 Gyerek foci 
14:00 Ebéd és díjátadó 
 Pingpong és hetes rúgó verseny – jelentkezés vasárnap a helyszínen: 300Ft/fő 

A sportrendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt. 
– 3 – 

mailto:klebelsberg@sk-szeged.hu
https://www.facebook.com/klebelsbergtelepifiokkonyvtar

