
 
 

                                                                                

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 

 

2017. február 21-e és március 31-e között az Összefogás Háza kiállító termében 

a Hattyas Festőkör festménykiállítása látható 

 

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

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! 

 
 2017. március 10.                                                                                                                 XVIII. évf. 3. szám 

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 (máj. 2., júl. 4., szept.. 5., nov. 7.) 
 

Március 15-én az Egyesület elnöksége csatlakozik a városi ünnepi műsorhoz 

 

Március 26-án vasárnap 15.00 órai kezdettel TAVASZI TAKARÍTÓ AKCIÓT 
tartunk. Találkozó: a Rendező téren, zsákot, kesztyűt biztosítunk, lapátot, talicskát 
hozzon, aki tud! 

A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 2017. február 24-én tartotta 
tisztújító közgyűlését. A megválasztott elnökség: Nacsa Jánosné (elnök), Gerencsérné 
Újvári Edit (titkár), Terjék Csabáné (pénztáros), Kismárton Zsolt (elnökségi tag) Somogyi 
László (elnökségi tag). Gáspárné Hegyi Zsuzsanna munkáját megköszöntük, ő nem vállalta a 
további elnökségi munkát, de az egyesület munkáját továbbra segíti. Az egyesületi tagság 
egyhangúlag megszavazta az Alapszabály módosítását. 
 

Február 20-án Tóth György, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa előadást tartott az Összefogás Házában, 
„Áldozattá válás megakadályozása” címmel, a betörések és besurranások 
megakadályozásáról, átverési törekvések kezeléséről. Igény esetén lesz folytatás! 

 

„Számolj Te is szorobánon” 
A Szeged Klebelsberg-telepi Óvoda és a telepi Baba-Mama Klub közös szervezésében 

március 20-án 14 órától szorobán előadást dr. Vajda József és felesége. Belépődíj: 900 Ft/fő. 
 

Hárfa és gitárkoncert március 23-án  
18.00 órai kezdettel 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Duo Musiciens Libres (Razvaljajeva 
Anasztázia és Környei Miklós) „Kamarazene 47+6 húron” című 

koncertjére az Összefogás Házába. Belépődíj: 500 Ft 
 

„Tavaszi tekercs II.” április 1-én, szombaton, 18.00 órai 
kezdettel az Összefogás Házában! Szeretettel hívjuk a telepi 

lakosokat és barátaikat, hogy együtt ünnepelhessük a kikeletet, batyus buliban. 

A hangulatért DJ Nagy Jani felel. Belépő: 1000 Ft/fő. 

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

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 
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Április 3–5-én tavaszi ruhabörze a faházban 
A korábbi börzékhez hasonlóan lehetőség lesz vinni és hozni is ruhákat, a börzét 

követően a megmaradt ruhákat jótékonysági célra ajánljuk fel. 
 

Tavaszi Gyerektábor 
2017. április 13-14-én, az Összefogás Házában, részvételi díj: 2000 Ft/fő/nap, amely 
tartalmazza a napi háromszori étkezést és a programokat, az azokhoz tartozó 
anyagköltséget. Érdeklődni, jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet: 668-082, 

+3620/351-1720 

HÚSVÉTOLÓ 

2017. április 14-én, 14:00-17:00 óra között  

az Összefogás Házában. 
Program: tojásfestés, nyuszisimogató, Húsvéti 

Kincskeresőjáték a telepen 

Szeretettel várjuk a telep apraját és nagyját! 
 

Maróti Imre: Holt-Tisza – rehabilitáció, vagy revitalizáció? 

Szeretett lakótelepünkön már régen sokan úgy gondoljuk, hogy a rothadó „Dög-Tisza” 

éltető természeti kincsünk lehetne. Próbáltunk tenni is ezért, minden lakossági fórumon ott 
voltunk, de gyakran csalódottan mentünk haza. És most, 2017. február 3-án, a zsúfolásig telt 
faházban a tájékoztató fórum bizalom- és örömteli ünnep volt! Elsősorban a Klebelsberg-

telepi Polgári Kör sikeres szervező munkáját és a konkrét terveket ünnepeltük, amelyet 

Kozák Péter, az Ativizig igazgatója ismertetett. Megvan az anyagi fedezet, a konkrét tervek, 
és az engedélyezés is meglesz, ez után következik a holtág lecsapolása és a szennyezett 
iszapréteg eltávolítása. A horgászok már egyesületté szerveződnek, de mit szeretne, és mit 
tehet most, illetve a tisztítás során a természetszerető lakosság? Valószínűleg sok kérdés 
lesz. Először is „nevezzük nevén a gyereket”, a rehabilitáció kifejezés azt jelenti: „régi (jó) 
állapotának helyreállítása”. Ez sajnos már nem lehetséges, mert a Holt-Tisza környezete is 
nagyon megváltozott. Ma sokkal többen lakunk és tevékenykedünk körülötte, mint régen. A 
rejtett, nem látható szennyeződés (vízoldható humusz, műtrágyák, gyomirtók, növényvédő 
szerek, légszennyeződés stb.) nagyon megnőtt és nem zárható ki. Az élő Tisza vize sem 
olyan, mint régen! A tervek szerint a rothadó „Dög-Tisza” élő holtággá alakításáról, a 

Tiszával való összekapcsolásról van szó. Ha ezt idegen szóval akarjuk kifejezni, ez a 
revitalizáció: „leromlott élőhelyek újra élővé alakítása”, pontosabb. Ez egy hosszas 

folyamat lesz, amibe a lakosság is nap, mint nap bekapcsolódhat. A tisztítás során nemcsak 

a teknősöket kell majd védenünk, hanem minden élőlényt, amelyik a tájra jellemző, és a 
tiszta víz és a tiszta levegő fennmaradását biztosíthatja. Mi lesz a náddal? Jelentős szerepe 

van a vizek anyagforgalmában, a szennyező elemek, nehéz fémek felvétele és eltávolítása 
révén. Mi lesz a holtágat körülvevő bokrokkal, fákkal? Jelentős szerepük van a levegő 
tisztításában és a madárvilág életében. És még sok kérdés felmerülhet, ami a szennytől 
megtisztított holtág élő, öntisztító folyamatát segíti. Mindenkit, akit érdekel a holtág 
sorsa, várunk a Hírharangban meghirdetendő Holt-Tisza szakmai programokra! 

A dr. Györffy György által kezdeményezett holtág-vizsgálat folytatódik dr. Molnár Nóra 
(biológus, SZTE Ökológia Tanszék munkatársa) vezetésével, aki nyitott a telepi Horgász és 
Természetvédő Egyesülettel való együttműködésre. 
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A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az idei évben is fogadja  

az 1%-os adó felajánlásokat! 
 

– 2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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,látogatás a Bega 
partjára 

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

Máriaradna, Solymosvár 

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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