
   
 
 
 

Szövőkör hétfő 17.30–19.00 

Zumba hétfő 18.30-19.30 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Asszonytorna 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 

Asszonytorna csütörtök 18.15–19.15 

A HÁZ ELÉRHETŐSÉGE: Szeged-Klebelsberg-telep Zentai u. 31., Tel.: 62/668-082. 
Munkanapokon 14-15 óra között Kismárton Zsolt egyesületi elnök személyesen elérhető a 

Házban. 
 

 
 
 
 
 
TÁMOGASSA ÖN IS A KLEBELSBERG-EMLÉKMŰ LÉTREJÖTTÉT! 
Augusztustól indítjuk az adománygyűjtést, a támogatás személyesen az irodába is 
behozható, valamint az alábbi számlaszámra is utalható. 
Számlatulajdonos: Szeged Klebelsberg Telepi Polgári Kör Egyesület 
Számlaszám: 11600006-00000000-19008257 
Megjegyzés: Klebelsberg-emlékmű. Számítunk a lakosok hozzájárulására, így mindannyian 
magunkénak érezhetjük majd a városrészünk központját díszítő emlékművet. 

* 
A Hírharang terjesztői: 

Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u., Császár Istvánné: 

Kamarási u, Fűtőház köz, Somogyiné Gizike: Verseci u; Leinwéber Ernő: Sziget u., Örvény u., 

Fórizsné Bakaity Mariann: Szigony u Titeli u; Lázár István: Harangláb u., Nagy Czirók Emőke: 

Rendező tér Palicsi u., Varga Károly: Vaskapu u Marosi Ildikó: Mokrini u, Kundombi u.; Sipos József: 

Óbébai u., Terjék Csabáné: Mozdony u.; Kismárton család: Kece u., Varsa 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 

ÚJ IRODAI MUNKATÁRS 

Egyesületünk a megüresedett irodai pozíció betöltésére a júliusi számban 
állásajánlatot tett közzé, amelyre igen sok – jobbnál jobb – pályázat érkezett. A 
Klebelsberg-telepi jelentkezők személyes bemutatkozáson is megjelentek, amiért 
ezúton is köszönet illeti őket. Irodai munkatárs és rendezvényszervezői tisztségben 
csapatunkat 2021. augusztus 9-étől Kis Sára erősíti, aki tősgyökeresként jól ismeri 
a helyi közösséget, emellett rendelkezik a pozícióhoz szükséges végzettséggel és 
készségekkel. Lelkes, pozitív hozzáállása és kitűnő kommunikációja révén 
bizakodóak vagyunk, hogy a rá váró feladatokat magas színvonalon fogja végezni. 
Üdvözlünk a csapatban és szeretettel gratulálunk! Egyúttal reméljük, hogy a többi 
jelentkezővel kialakult kapcsolat a jövőben is megmarad, és általuk is tovább 
erősödik a közösség. 

GYÁLA – GYÁLARÉT 100 ÉVES 

2021. augusztus 21-én 17 órakor jubileumi megemlékezést tart a Gyálaréti 

Lokálpatrióta Egyesület, amelyen történelmi visszatekintést ad előadásában Dr. 

Marjanucz László történész. Az eseményen könyvbemutató, korabeli fényképekből 

kiállítás, valamint folklórelőadás lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a 

szervezők. További részletek az Összefogás Házánál kihelyezett plakáton. 

SIKERES GYERMEK-KRESZ TANFOLYAM 

2021. július 24-én szombaton megfeszült minden biciklilánc és minden jelenlévő 
figyelme, hiszen 36 gyermek vett részt Gombos Tibor KRESZ-szakoktató 
előadásán a faházban. A vetítéssel egybekötött tanórát elméleti vetélkedő és 
gyakorlati, biciklis verseny követte. A Klebelsberg-telepért Alapítvány a reggeli 
kekszet, üdítőt és a technikai hátteret biztosította, a díjakat és az ebédet a Szeged 
Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület adományozta. Köszönjük Gombos Tibor 
KRESZ-szakoktató munkáját és külön köszönjük Szabó Zsolt ötletadónknak a 
kezdeményezését és szervezést. A Biciklis KRESZ vetélkedő eredménye: Szabó 
Alex Rafael 1. helyezett, Dániel Bence 2. helyezett, Barta Tamás 3. helyezett, 
Ábrahám Zétény és Novák Ádám 4. helyezett. Szívből gratulálunk! 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  

 

 

FELHÍVÁS! 

KÉRJÜK AZ EGYESÜLETI TAGOKAT, NYITVATARTÁSI IDŐBEN SZÍVESKEDJENEK 

BEFÁRADNI AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZÁBA, HOGY ALÁÍRJÁK AZ EGYESÜLET TAGSÁGI 

JELENLÉTI ÍVÉT! A RENDEZETLEN TAGDÍJAK KIFIZETÉSE UGYANITT MEGTEHETŐ. 

Köszönettel: az egyesület elnöksége. 

mailto:hirharang1999@gmail.com
http://klebelsberg-egyesulet.hu/
https://www.facebook.com/klebelsberg
https://www.facebook.com/klebelsberg
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Családi Piknik a Klebelsberg-telepi közösségi ház udvarán 

augusztus 14.-én, szombat 10:00 órától 18:00 óráig 
 

Játékos családi versenyek, ügyességi vetélkedők és sportprogramok, kézműves 
foglalkozás várja az Összefogás Házába látogatókat. A vetélkedőket ezúttal is Guba 
Pál szervezi és tartja, a foglalkozásokhoz szükséges sportszereket a Rókusi 
Általános Iskola biztosítja. Köszönjük támogatásukat! 
Pingpongbajnokságra lehet jelentkezni aznap 11 óráig, utána következik a 
sorsolás, majd a verseny lebonyolítása. Az egész napos büfét a Hársfa Vendéglő 
biztosítja, délben ebédre bográcsos krumplipaprikás vásárolható 600Ft-os 
támogatói jegy ellenében. A kézműves foglalkozásokat Fodorné Ábrahám 
Krisztina vezetésével Klebelsberg-telepi édesanyák tartják, emellett a Harangláb 
Nyugdíjas Klub által biztosított mesesarok szintén várja fiatalabb (és idősebb) 
hallgatóit. 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
 
11 órától a színpadon a Royal Balettiskola növendékei tartanak bemutatót. 
A Royal Balettiskola szegedi fennállásának immár 20. évét ünnepli, képzései 

bővülnek az Összefogás Házában. Kicsiknek 3 évtől felmenő rendszerben, 

iskolásoknak kezdő és haladó gimnasztika ill. tánc-balett kurzusok indulnak heti 

rendszerességgel, a felnőtteknek erőnléti gimnasztika és tánc korhatár nélkül, 

Farkas Erika klasszikus balett oktató és kitüntetéses pedagógus vezetésével. 

Jelentkezés: royalsuli888@gmail.com Tel: 62 / 445 959 FB: Royal Balettiskola 

 
 

Újra nyitva - találkozzunk a könyvtárban! 
 

A Somogyi Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtára a nyári szünet után, 
2021. augusztus 9-től ismét várja a látogatókat. A könyvtárban továbbra is 

megtekinthetők Tokaji Lili képzőművészeti alkotásai. 
A könyvtár elérhetőségei: 

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

Ferenczi Zita könyvtáros 
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XXIV. Hattyas Kupa és III. Klebelsberg-telepi „Tiszta Holt-
Tiszát” futóverseny és családi sportnap 

2021. szeptember 11-12. szombat és vasárnap 
A szeptember 11-ei szombati focimérkőzésekre csapatok jelentkezését várjuk. A 
nevezési díj 12 000Ft, amely tartalmaz 10 db vacsorajegyet szombatra. 
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 2-a 18 óra, csapatsorsolás aznap 18:00 
órától az Összefogás Házában. Szombatra vacsora, vasárnapra ebédjegyek 
vásárolhatók augusztus 23-tól 1 500 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 burgonyával és kenyérrel. Mindkét nap a Hársfa Söröző biztosítja a 
büfét. Napközben a hangulatról és a hangosításról Gregusék gondoskodnak. 
PROGRAM szeptember 11-én, szombaton: 
7:30 Megnyitó  
8:00 Mérkőzések kezdete 
14:00 Elődöntő 
15:30 Döntő 
18:00 Eredményhirdetés és Klebelsberg-telepért érem átadása 
19:00 Vacsora 
20:00 – 02:00 zenés-táncos est Gregusékkal.  

Jelentkezés és további részletek: Kismárton Zsoltnál (70/389-2286) vagy az 
Összefogás Házában (62/668-082)! A telep napi ünnepség elmaradása végett – a 
tavalyi évhez hasonlóan – a Klebelsberg emlékérem átadását a Hattyas Kupa 
eredményhirdetése alkalmával tartjuk meg. Az eredményhirdetésre és a vacsorára 
mindenkit szeretettel várunk! 

 „Tiszta Holt-Tiszát” futóverseny és családi sportnap 
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, amelynek tagja legalább egy szülő és legalább egy 12 év alatti gyermek) 

Előregisztráció szeptember  11-én 22:00-ig, nevezést a helyszínen csak korlátozott 
számban tudunk elfogadni! Nevezési díj 500 Ft / kategória. 
PROGRAM szeptember 12-én vasárnap: 
8:45 – 9:00 gyülekező, 9:00-tól közös bemelegítés tervezett meglepetésvendéggel 
9:30 – 10:30 futóversenyek egymás után kategóriák szerint 
11:00-től pingpongverseny, jelentkezés 10:30-tól, nevezési díj 500 Ft. 
12:00 – 13:00 ebéd, friss sültes tál 1500 Ft támogatói jegy ellenében 
13:30 Gyerekfoci (ingyenes) és hetesrúgó verseny (nevezési díj 500 Ft) 
15:00 Eredményhirdetés és díjátadó, az egész napos programok zárása. 

A sportrendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt. 
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