
 
 

                                                                                

Karate edzés hétfő: 18:00-20.00 

Képzőművészeti szakkör kedd: 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba –Mama Klub szerda: 9.30-11.30 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Asszony torna csütörtök: 18.15-19.15 

Ifjúsági klub (megbeszélt időpontokban) péntek 16.00 órától 
Olasz nyelvtanfolyam (középhaladó) péntek 16:30-18:00 

Karate edzés péntek 18:00-20.00 

Az Összefogás Háza termei és december 15-től AZ ÚJ PADLÓVAL FELÚJÍTOTT FAHÁZ 

kibérelhető családi rendezvényekre, 80 főig. Érdeklődés: az Összefogás Házában,  
nyitva tartási időben, telefonon: +3670/389-2286 

 

Az Összefogás Házában a helytörténeti kiállítás iskolai anyaga visszakerült a 
tulajdonoshoz, ennek pótlására kérjük, hogy régi iskolai eszközökkel (palatábla, régi füzet, 

toll, tintatartó, számolótábla, tolltartó stb.) járuljanak hozzá a kiállításhoz.  
Előre is köszönjük! 

 

BABA – MAMA KLUB 
Szeretettel várjuk a kedves Anyukákat és Babákat a szerdánként 9.30-kor kezdődő februári 

klubalkalmainkra! Program: játék, gyermekgondozási tanácsok, kézműveskedés. 

 

TÖRTÉNELEM KORREPETÁLÁST vállal végzős történelem tanárszakos  
egyetemi hallgató. Elérhetőség: mgerencser91@gmail.com 

 

 
 

A Hírharang terjesztői: 
Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u. 

Császár Istvánné: Kamarási u, Fűtőház köz; Kismárton Jánosné: Pancsovai u 

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 

Kovács Lászlóné, Orbán Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Kiskertek 

Pancsovai utca: Kismárton Jánosné (Kisvasút sor 1. 416-644) 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szerkesztőségi cím: hirharang1999@gmail.com 

Az Egyesület fb oldala: https://www.facebook.com/klebelsberg 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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Hírek 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület vezetőségi ülése: minden hónap első hétfője, 
11.00 órai kezdettel. Információk: www.klebelsberg-egyesulet.hu honlapon. 
 

Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő minden második hónap első keddjén 17:00 órai 
kezdettel tart fogadóórát az Összefogás Házában (márc. 3., máj. 2., júl. 4., szept.. 5., nov. 7.) 

 

Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület éves közgyűlése 

2017. február 24-én, pénteken 18.00 órai kezdettel 
 

Szeretettel várjuk eddigi és újonnan jelentkező egyesületi tagjainkat a 2017. évi, 
tisztújító közgyűlésre!  
A 2016-os évben ismét jelentős eredményeket ért el az Egyesület, amelynek alapja 
a telepi közösségi összefogás és az elnökség kitartó munkája. 
A közgyűlésen részletesen beszámol az elnökség a 2016. évi tevékenységről, 
lehetőség nyílik megbeszélni az Összefogás Háza programjait, javaslatokkal, 

felajánlásokkal tovább bővíthető a programkínálat. 
Célunk továbbra is Klebelsberg-telep közösségi, kulturális és sport életének 
fejlesztése, környezetünk védelme, a helyi civil csoportok támogatása.  

Közreműködésével, támogatásával segítse Ön is  
a közösségért végzett munkánkat! 

 

Lakossági fórum a Holt-Tisza rehabilitációról  
A decemberi Csongrád Megyei Kormányhivatalban történő hivatalos bejelentést 
követően, a Gyálai holtág 2017-ben kezdődő rehabilitációjának ütemezéséről 
lakossági fórumot rendeztünk dr. Kozák Péter, az ATIVIZIG igazgatója, B. Nagy 

László országgyűlési, valamint Nógrádi Tibor önkormányzati képviselők 
részvételével, február 3-án a faházban. A program sok érdeklődőt vonzott, ismét 
megtelt a faház, hiszen a téma közérdekű, minden lakost érint. 
A képviselők hangsúlyozták a lakossági kezdeményezés, a 2016-ban szervezett 

sikeres aláírásgyűjtési akció jelentőségét, amelyet a Szeged Klebelsberg-telepi 

Polgári Kör és a Klebelsberg-telepért Alapítvány bonyolított le. Mindez 
meghatározó alap volt a politikai döntéshozatal elérésében, amelynek 

eredményeként, környezetvédelmi beruházásként 2,9 milliárd forintból meg fog 
valósulni a rehabilitáció. Kozák Péter, a kivitelezésért felelős ATIVIZIG 
igazgatójaként részletesen ismertette a Holt-Tisza rehabilitáció ütemezését, 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
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hangsúlyozva, hogy mindez immár nem csak terv, hanem konkrétum. 2017 
tavaszáig minden szükséges szerződést aláírnak. 2017 októberére lezárul a 
munkálatokra vonatkozó közbeszerzési folyamat, a korábbi tervek aktualizása és 
befejezése 2018 elejére várható. Az engedélyezés 2018 áprilisáig lesz meg, ezután 
kezdődik a tényleges megvalósítás: a holtág lecsapolása és a teljes, szennyezett 
iszapréteg eltávolítása, biztonságos (fedett) elhelyezése A projektet 2020-ra tiszta 

vízzel, a part bal partján sétaösvénnyel kialakítva kell átadni. 
 

    
 

A fórum résztvevői számos kérdést tettek fel, amelyre a képviselők és az igazgató 
válaszoltak. A tervek elkészítését követően ismét lakossági fórumon fogják 
tájékoztatni a lakosokat, a munkálatok kezdetekor az érintett telkek tulajdonosaival 
személyes egyeztetésre kerül majd sor. Kozák Péter felvetésére – amely a holtág 
partszakaszának közösségi használatára vonatkozó tervekre ösztönözte a 
jelenlévőket – Varga Oszkár hangsúlyozta, hogy éppen ezzel a céllal megalakult a 
Tompa-szigeti Horgász és Természetvédő Egyesület, amely lehetőséget biztosít a 
lakosság igényeinek minél inkább megfelelő partszakasz terveinek 
megfogalmazására. A rehabilitációval kapcsolatos hírekről a továbbiakban is 
tájékoztatjuk a Hírharang olvasóit! 

 

Tompa-szigeti Horgász és Természetvédő Egyesület 
Január 27-én megalakult a horgászat és a természetvédelem iránt elkötelezett telepi 
érdeklődők köréből a Tompa-szigeti Horgász és Természetvédő Egyesület az Összefogás 

Házában. A kezdeményező, Varga Oszkár a Klebelsberg 

Telepért Alapítvány kuratóriumának nevében és a Szeged 
Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökségével 
egyetértésben a Holt-Tisza rehabilitáció kezdetéhez 

kapcsolta a kezdeményezést, hiszen fontos, hogy a 

megtisztított holtág és a part kialakítása során a lakosság 
törekvéseit minél inkább érvényre lehessen juttatni. Az 

alakuló egyesületről az alábbi Facebook oldalon is 

tájékozódhatnak:.www.facebook.com/tszhte/?fref=ts  

illetve a Hírharang is közölni fogja a programjaikat. 
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A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az idei évben is fogadja  

az 1%-os adó felajánlásokat! 
 

Egynapos kirándulás az erdélyi Bánátba,  
2017. május 13-án, szombaton 

a Nagyszentmiklós – Temesvár – Máriaradna - Solymosvár útvonalon 
Indulás: 6 órakor, a Klebelsberg- telepi Haranglábtól, 50 fős kényelmes panorámabusszal. 
Érkezés: ugyanezen a napon a késő esti órákban. ÚTITERV: (határátkelő: Kiszombor) 
1. állomás: Nagyszentmiklós, Nákó kastély Bartók Béla emlékszoba 

2. állomás: Temesvár, a Bánság gyönyörű, soknemzetiségű fővárosa, amely mintegy 
320.000 lakost számlál. Kulturális és építészeti gazdagsága miatt „Kis Bécsnek” is nevezik. 
Séta a régi, barokk főtéren, a Dóm téren: Katolikus Székesegyház, Szerb Püspöki Palota, 
Váltóbank, Brück Palota, Szentháromság-szobor. Nézelődés a szecessziós korzón, az Opera 
téren: Ortodox Katedrális, Opera és Nemzeti Színház, a Székely László tervezte palotasor: 
Széchenyi, Dauerbach, Löffler, Weisz paloták; Hunyadi-vár; látogatás a Bega partjára, 
Dózsa György kivégzésének helyére 

3. állomás: Utazás Aradon át a Maros völgyében, Erdély kapujához: Ópálos-Ménes: 

vásárlás a Balla Pincészetben; Máriaradna ferences nagytemploma és kolostora, a 
„szögedi nemzet” legendás búcsújáróhelye; Solymosvár: séta a Maros fölött romjaiban is 
büszkélkedő várhoz, Erdély „kapujához”. 

Költségek: a kirándulás önköltséges, megfelelő létszám (40 fő) esetén 9000 Ft, amely 

fedezi: az utaztatást/busz km, gépkocsivezető napidíja, útdíj, parkolási díj/ költségeit, az 

utasbiztosítást, a belépőket és a szervezést, kalauzolást.  
Étkezést: az otthonról hozott finomságokkal oldjuk meg. Jelentkezés: Legalább 5000 Ft 

előleggel az Összefogás Házában (Zentai u. 31.) ápr. 21-ig, hétköznapokon 11-17 óráig. Az 
utazási szándékot a busz megrendelés miatt kérjük mielőbb jelezni, ill. a 20/953-2665 vagy 

a 62/668 082 számokon. 
Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány szükséges. Szeretettel várják a jelentkezőket a 
szervezők: Dr. Baricz Zsolt és Gáspárné Hegyi Zsuzsanna 
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 
A kedvezményezett adószáma: 18474581–1–06 
 

 
 

A kedvezményezett neve: Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
 

TUDNIVALÓK 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, vagy 

külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot 
tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban 

haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

 

FONTOS! 
A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett  
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ 

JELÉT pontosan tünteti fel. 
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