
   

Zumba hétfő 18.30-19.30 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Asszony torna kedd 18.15–19.15 

Baba-Mama klub szerda 10:00–12.00 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 18.45–19.45 

Szövőkör csütörtök 17.30–19.00 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

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

 

Klebelsberg-telepi emlékmű 
Szeged Klebelsberg-telep alapítása és gróf Klebelsberg Kuno tiszteletére emlékmű készül a 
Rendező tér harangláb melletti burkolt terének közepére, Lantos Györgyi szobrászművész 
tervei alapján, „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! 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 az emlékművet. 
 

ROYAL BALETTISKOLA 
A Klebelsberg-telepi Közösségi Házban balett és gimnasztika tanfolyam indult Farkas Erika 
klasszikus balett oktató és kitüntetéses pedagógus vezetésével. 
A balettre lehet még jelentkezni, érdeklődés, jelentkezés: royalsuli888@gmail.com , 
62/445-959 FB: Royal Balettiskola 

 

 
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 járványhelyzetben nyitva tart a közösségi ház, a hatályos egészségügyi 
rendelkezések betartásával megtarthatók a klubprogramok, rendezvények.  
 

November 7., szombaton 14:00 órai kezdettel KÖZTÉRI TAKARÍTÓ AKCIÓT 

szervez a Polgári Kör Egyesület, a Rendező térre várjuk a lakókörnyezetünk 
tisztaságáért tenni kész résztvevőket! Zsákot, kesztyűt biztosítunk. 
 

KLEBELSBERG MEGEMLÉKEZÉS 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 1999-es megalakulása óta minden évben 
méltóképpen emlékezik meg gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter halálának évfordulóján 
a városrész névadójának munkásságáról. Az idei ünnepséget október 2-án tartottuk az 
Óvoda Klebelsberg-domborművénél. A megnyitóban Gáspárné Hegyi Zsuzsa kiemelte 
Klebelsberg szerepét a Nobel-díjas Szentgyörgyi-Albert, a szegedi orvosi vegytani tanszék 
vezetőjeként elért nagyszerű eredményében – amely összefüggésben állt a szegedi 
egyetemi fejlesztésekkel. 

    
A Polgári Kör Egyesület képviseletében Nacsa Jánosné és Újvári Edit helyezte  

el a tisztelet koszorúját a Klebelsberg emléktáblánál. 
Az első óvodások egyike, Rózsa Lászlóné, a mai óvodások képviseletében  

Gerencsér Janka óvónő és Nagy Tamáska koszorúzott. 

A megemlékezés során Klebelsberg egyéniségét felesége, Botka Sarolta írásait idézve 
elevenítették fel. Újvári Edit intézetvezető egyetemi docens a kultuszminiszter máig ható 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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iskolaépítő és iskolareformeri oldalát mutatta be. Kiemelte azt a rendkívüli 
szervezőkészséget, következetességet, amelynek eredményeként a teljes magyarországi 
oktatási–nevelési intézményrendszer fejlesztési tervét Klebelsberg a mindössze kilenc 
esztendőt felölelő miniszteri időszakában meg is valósította. Hiszen az óvodák, iskolák, 
középiskolák és egyetemi épületek emelése mellett a pedagógusok, tanárok, főiskolai és 
egyetemi oktatók képzési fejlesztését is megalapozta, a nyugati, korszerű oktatási modellek 
figyelembevételével. A népiskolai reform eredményeként az Alföld falusi, tanyasi lakossága 
számára biztosította a tanulás méltó körülményeit, az addig magas fokú analfabetizmus 
felszámolását. 

 
Az ünnepség a nagyszerű kultúr- és oktatáspolitikus által építtetett Klebelsberg-telepi 
óvoda falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával zárult, melyet a harangok 
megszólalása kísért. A műsort Gáspárné Hegyi Zsuzsa szervezte, a koszorúkat Korcsmárosné 
Magdi ajánlotta fel, ezúton is köszönjük nekik. 

 

Találkozzunk a könyvtárban! 
Szeged, Zentai utca 31. Összefogás Háza főépületében a Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtár a 

megszokott nyitvatartási időben várja az érdeklődőket!  
NOVEMBERI PROGRAMJAINK: 

November 9-december 31. “Arcok” Szabó Luca fotó/portré kiállítása 
November 2-30. Állományból kivont könyvek és folyóiratok vására a fiókkönyvtár teljes nyitvatartási 
idejében. 
November 5. 16:30 - Kik azok a Muminok - bevezetés a Muminok titkos világába - interaktív 
mesedélután kicsiknek és a gyermeklelkű nagyobbaknak 
November 12. 16:30 - A Mumin-völgy novemberben - interaktív mesedélután kicsiknek és a 
gyermeklelkű nagyobbaknak 
November 19. 16:3 Mumin rajongó vagy már? interaktív mesedélután kicsiknek és a gyermeklelkű 
nagyobbaknak 

Kapcsolat: Telefon: +3662/635-402 e-maiil: klebelsberg@sk-szeged.hu  
Fb: https://www.facebook.com/klebelsbergtelepifiokkonyvtar 

Ferenczi Zita könyvtáros 
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Festőtábor a Hattyas Festőkör szervezésében 
Nagy siker volt az ötödik alkalommal, szeptember 5-e és14-e között lezajló mártélyi 

festőtábor, ami az utószezon kihasználására szerveződött. A főszervező Nacsa Jánosné volt, 

a Hattyas Festőkör tagjain kívül a résztvevők Székesfehérvárról, Szolnokról, Budapestről, 

Szegedről, Tárnokról érkeztek. A program a nyugdíjas korosztálynak szólt, akik koruknál 

fogva nem tudtak részt venni a nyári alkotótáborokon. 

 
Egyesületünk a teljes szervezést és lebonyolítást segítette. Az önköltséges, teljes ellátást 

biztosító rendezvényen délelőttönként szakmai vetítéseket tartottak, majd ezt követően 

rajzórák következtek, a szabad festést mindenki a saját választott technikájával gyakorolta, 

tanári segítséggel. Esténként szakmai megbeszélések, és a munkák értékelése történt. A 

program sikerét bizonyítja, hogy már a jövő évre tervezett tábor is teljes létszámban megtelt.  
 

 
A közösségi házban készülünk az adventi programokra, amelyeket a 

járványhelyzet miatt csak fokozott elővigyázatossággal rendezhetünk meg. 
A hagyományos ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉST november 27-én, pénteken tartjuk, 
ügyelve a veszélyeztett korcsoportra és a létszámkorlátra. 10 – 12 óra között a nyugdíjas 
korosztály készíti majd az adventi koszorúkat, a délutáni idősávban, 14:00-17:00 óra között 
pedig a fiatalabbak és a kisgyermekes családok számára biztosítjuk a lehetőséget. A 
programon kötelező lesz a maszk viselése, fertőtlenítő szerről gondoskodni fogunk. Mivel 
csak korlátozott létszámban tudunk fogadni résztvevőket, szükséges az előre 
bejelentkezés, e-mailben: hirharang1999@gmail.com címen vagy telefonon: 62/668-082. 
 

* 
A közösségi házban számítógépes munka és tanuló lehetőséget biztosítunk azoknak, akik a 
home office-t nem tudják otthon nyugodt környezetben végezni. Erre csak korlátozott 
létszámban van lehetőség, ezért szükséges az előzetes egyeztetés: e-mailben: 
hirharang1999@gmail.com címen vagy telefonon: 62/668-082. 

* 
A közterekre, utcasarkokra kihelyezett kis szemétgyűjtőkbe műanyag zsák/zacskó kérhető 
a közösségi házban. Kérjük, ha rongálás miatt javítás szükséges azt is jelentsék be, intézzük 
a helyreállítást, valamint igény esetén további szemétgyűjtő is elhelyezhető. 
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