
     
 

 

 
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 

Bűnmegelőzési Csoport fogadóórája kedd 16.00–18.00 (kéthetente) 

Baba-Mama klub szerda 9.30–12.00 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 19.15-20.15 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

 

Páduai Szent Antal Imakör: minden hónap első keddjén 18.00–19.00 óra között 

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

 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK 
címmel fotókiállítás nyílt Molnár Gyula biológus, természetfotós képeiből az Összefogás 

Háza kiállítótermében (Szeged Zentai u. 31.) A kiállítás január 15-ig megtekinthető a ház 

nyitva tartási idejében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

 

 

Könyvtári Hírek 
December 3-tól ÚJRA Garfield plakátkiállítás a könyvtárban :) 
Könyvtári nyitva tartás: hétfő, szerda péntek: 10–12, 13–18 óráig,  
                                            kedd: 10–12, 13–16 óráig, csütörtök: 13–18 óráig 
Mindenkit várok szeretettel, találkozzunk a könyvtárban!           Ferenczi Zita könyvtáros 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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 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! 

 
2018. december 12.                                                                                                               XIX. évf. 12. szám 

  

Klebelsberg-telepi Adventi Programsorozat 

   
December 15. szombat 16.00 óra: ADVENTI KAMARAKONCERT a faházban, a belépés 
ingyenes. A koncert végén a telepi adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása. 
 
December 21. péntek, 16.00 óra: hagyományos KLEBELSBERG-TELEPI KARÁCSONYI 
ÜNNEPSÉG forralt borral, teával, süteménnyel. A telepi adventi  koszorú negyedik 
gyertyájának meggyújtása. 

Szeretettel várjuk programjainkra az érdeklődőket! 
 

December 25. kedd, 11.00 óra: KARÁCSONYI MISE a faházban. 

 

HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az elnökségi megbeszélést minden hónap első 

keddjén, 11.00 órai kezdettel tartja. 
 

A Klebelsberg-telepért Alapítvány idén nem szervezi meg a karácsonyi halléfőzést. 
 

Az Összefogás Házába részmunkaidőben foglalkoztatott irodai munkatársat keresünk, 

alkalmi munkavállalással, számítógépes ismeret szükséges. Az önéletrajzokat a 

hirharang1999@gmail.com címre várjuk! 
 

November 30-án sikeresen lezajlott az 

adventi koszorúkészítés, szebbnél szebb 

koszorúk készültek, a program végén a 

résztvevők meggyújtották a telepi adventi 

koszorú első gyertyáját.  
 

December 6-án ismét találkoztak a 

gyerekek a MIKULÁSSAL a haranglábnál, 

énekkel, verssel köszöntötték, a zsákból pedig 

szaloncukor került elő jutalomként 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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HOLT-TISZA FÓRUM  
 

2018. november 20-án, 17.00 órai kezdettel a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

lakossági fórumot hirdetett meg a faházban, mivel a legutóbbi fórumon, 2017 februárjában az 

az ígéret hangzott el az ATIVIZIG vezetői részéről, hogy egy Eu-s pályázatnak és egy 

kormányhatározatnak köszönhetően 2018 őszén beindulnak a tisztítási munkálatok. Ezért a 

lakosság tájékozódni akart a halasztás okairól, illetve tájékozódni kívánt a várható 

eseményekről. A fórum megrendezésének hírére és az Egyesület meghívására részt vett a 

fórumon B. Nagy László Országgyűlési képviselő, Kozák Péter, az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 

Igazgatóság igazgatója, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselő, Pósa János és Vígh Máté a 

Szeged Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Iroda részéről, valamint dr. Molnár Nóra 

ökológus. 

A fórum kezdetén Nacsa Jánosné vetítésen mutatta be a holtág telep melletti szakaszának 

múltját és jelenét, a nagyfokú szennyezés eredményét és a jelenlegi állapotot. A Klebelsberg-

telepi Polgári Kör 1999-es megalakulása óta napirenden tartja a holtág ügyét, kérvények, 

demonstrációk, fórumok sokasága zajlott már le, amikor 2016-ban, a Kör és a lakosság 

kezdeményezésére aláírásgyűjtés zajlott le, majd kérvények nyújtott be az Egyesület a 

megfelelő fórumokra. A szakmai és politikai egyeztetéseket követően 2017 decemberében 

megszületett az a Kormányhatározat, amely a szegedi feketevíz rehabilitációjára  2,9 milliárd 

forintot hagyott jóvá, Európai uniós keretből. A kormány felhatalmazta az ATIKÖVIZIG-et, 

hogy a Fehérpart és Lisztes vizeken kezdje meg a rehabilitációt, indítsa el a tervezési 

folyamatot.  

Viszont 2018-ban egy Kormányhatározatban visszavonták a 2,9 milliárd forintos támogatást, 

és azt átirányították a „Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című vízügyi projektre (a 

határozat a 2018. augusztus 13-i Magyar Közlönyben olvasható, a neten is). 

B. Nagy László szerint a beruházás 2019. első félévében fog indulni, amelyre 4,5 milliárd 

forint áll majd rendelkezésre, az erről szóló kormányhatározat hamarosan meg fog jelenni a 

Magyar Közlönyben. Kozák Péter szerint a rehabilitáció folyamán a szennyezett üledék 

kezelése fontos feladat lesz, illetve a szerb vízügyi szakemberekkel való egyeztetés 

fontosságát is hangsúlyozta. Molnár Dóra a holtágból történő teknősmentés folyamatáról 

számolt be, az ökológus szakemberek is még az eredeti, 2018 őszén kezdődő munkálatokkal 

számoltak. Pósa János hangsúlyozta, hogy Az Önkormányzat érdeke is, hogy a holtág 

rendben legyen. Már korábban is figyelték a pályázati lehetőségeket. 2007-ben pályázati 

pénzt nyertek a tervezésre, amelyet az ATIKÖVIZIG-nek a rendelkezésére bocsájtottak. 

Folyamatosan kapcsolatban vannak a vízüggyel. Önkormányzat az ATIKÖVIZIG 

rendelkezésére bocsájtja a régi hulladéklerakó területét az iszap kezelésére. 

A lakossági kérdések során többen csalódásuknak adtak hangot a rehabilitációs munkálatok 

elhalasztása, valamint a 2016-ban megítélt, hivatalosan, sajtótájékoztatón és lakossági 

fórumon bejelentett pályázati pénz elvonása miatt. Sokan felvetették, hogy a Szeged 

szentmihályi székhelyű FLORATOM Kft termálvizes technológiája továbbra is szennyezi a 

holtágat, nyáron 50 Celsius fok fölötti vízhőmérsékletet is mértek ennek következtében. 

Az újabb, anyagi kereteket biztosító kormányhatározat és a holtág tisztítás 2023-as 

befejezésének ígérete volt a fórum zárszava. 

A december 5-i Magyar Közlönyben megjelent a hír a KEHOP-3.3.0. pályázat keretében a 

Gyálai Holt-Tiszára fordítandó 4,5 milliárd forintos beruházás tervezetéről. 

(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18192.pdf). A holtág tisztításának 

ügyét továbbra figyelemmel kísérjük, a fejleményekről értesítjük a lakosságot. 
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Ábrahámné Kati: Hírek a Baba-Mama Klubból 
 

Nagy örömünkre szolgál, hogy Bariczné Magdi és jómagam közreműködésével újra tudtuk 

indítani az Összefogás házában szerda délelőttönként a Baba-Mama Klubot. Úgy gondoljuk, 

hogy a az eddigi összejövetelek is azt bizonyítják, hogy mindenképpen van létjogosultsága a 

klubnak. Azon vagyunk, hogy létrejöjjön egy kis közösség, akik szerdánként megoszthatják 

egymással tapasztalataikat, beszélgethetnek, és nem utolsó sorban a gyerekek is megszokják a 

közösséget. Kialakult egy nagyon jó kis csapat, az eddigi rendezvények rendkívül jó 

hangulatban teltek el. A kismamák és babák velünk együtt jól érezték magukat. Magdi által 

vezetett játékos ringatók, foglalkozások, a közös játszás és éneklés közelebb hozta a 

kismamákat és a babákat is. A telepi védőnő rendszeresen részt vesz a klub munkájában, így 

az anyukáknak lehetőségük van arra, hogy esetleges problémáikat megbeszéljék vele. 

Decemberi programjaink között szerepelt a közös kézműves foglalkozás, karácsonyfa készítés 

és   a karácsonyi babafotózás. Január hónapban baba masszázs tanfolyam indítását, továbbá 

gyermek elsősegélynyújtó bemutató foglalkozást is tervezünk. Arra törekszünk, hogy olyan 

programokat állítsunk össze, amelyek érdeklik a mamákat, várjuk a kezdeményező ötleteiket. 

Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjük a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

támogatását, hiszen enélkül nem tudtuk volna megvalósítani programjainkat. Bízunk benne, 

hogy e sorokat olvasva azok a kismamák is kedvet kapnak, hogy eljöjjenek hozzánk, akik 

esetleg még nem voltak nálunk. Szeretettel várjuk a Mamákat és a babákat! 

 
Karácsonyi fotózás a Baba-Mama klubban 

 

ÚJÉVI AJÁNDÉKKONCERT 

az Összefogás Házában 2019. január 10-én, 

csütörtökön 18.00 órától a Szegedi Tudományegyetem 

Vántus István Gyakorló  

Zeneművészeti Szakgimnázium diákjainak előadásában. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
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