
   

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 

Baba-Mama klub szerda 9.30–12.00 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 18.45–19.45 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

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

Szeméthelyzet Klebelsberg-telep közepén 
Tisztelt Lakosok! A Rendező téri szelektív hulladékgyűjtőt ismeretlenek sajnos 
rendszeresen szemétlerakónak tekintik, amely tarthatatlan helyzetet idéz elő 
városrészünk központjában. Kérjük, hogy mindenki rendeltetésszerűen használja 

az üveg, papír és műanyag 
elhelyezésére szolgáló tar-
tályokat! Amennyiben foly-
tatódik az áldatlan szemét-
helyzet, a hatóságoktól a 
szelektív hulladéklerakó meg-
szüntetését fogjuk kérni, erre 
más szegedi városrészbe is 
volt már példa. 

* 
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 járványhelyzetet követően július 1-től kinyitott a közösségi ház, a 
hatályos egészségügyi rendelkezések betartásával ismét minden rendezvény, 
program megtartható. Az iroda 9-től 16 óráig ismét működik. A csoportok 
munkájához minden biztosítva van, vezetőiket kérjük, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot az irodával! 
A járványhelyzet miatt az önkormányzat szerződésmódosítással, csökkentett 
költségvetéssel támogatja a közösségi ház működését. 
 
A Somogyi Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtára bekerül az Összefogás Háza 
kiállítótermébe, augusztustól nyit majd ki. A Zentai utcai könyvtárépületben a 
Telepi posta fog működni, augusztus 2-től. Mindez a Posta Zrt., a Somogyi 
Könyvtár és az önkormányzat tárgyalási eredménye, amelyet a város közgyűlési 
döntése véglegesített.  
 
Simon-Fiala Donát önkormányzati képviselő felé a felmerülő kéréseket 
továbbítjuk, amelyeket az irodán is leadhatnak, vagy e-mailben is elküldhetik 
a hirharang1999@gmail.com címre. 
 
 

HOLT-TISZA REHABILITÁCIÓ 
A Holt-Tiszával kapcsolatban az egyesületünk számos aktivitást kifejtett. A 2020 
májusában általunk szervezett aláírásgyűjtés sikeres volt, több, mint kétezer 
aláírást juttatunk el a hatóságoknak június végén. Köszönjük a lakosság aktív 
részvételét az aláírási akcióban! Mindez egyértelművé teszi a lakosság 
elköteleződését a holtág rehabilitáció mielőbbi elkezdése mellett. Az egyesületi 
elnökség ezirányú törekvéseit nagyban segíti Csete Csaba szervező és 
kapcsolattartó munkája, amit ezúton is nagyon köszönünk!  
További információk: http://klebelsberg-egyesulet.hu/holt-tisza/ 
A Hírharang mellékleteként szereplő Nyílt levelet 2020. július 3-án küldtük el a 
hatóságoknak, az Önkormányzatnak, a szegedi újságoknak, valamint a Gyálaréti 
Lokálpatrióta Egyesület elnökének. Úgy véljük, szükségessé vált a határozott 
hangvétel, ki kell állnunk a Klebelsberg-telepi kezdeményezésként elinduló 
holtás-rehabilitáció mellett, nem akadhat el a folyamat a terveknél! 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  

 

 

mailto:hirharang1999@gmail.com
http://klebelsberg-egyesulet.hu/
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NYÁRBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI PIKNIK AZ ÖSSZEFOGÁS HÁZA UDVARÁN 
2020. AUGUSZTUS 30. 

A tavaszi járványhelyzet miatti rendezvényeink (majális, Gyermek Nap, Telep 
Napja) sajnos elmaradtak. Ezeket nincs lehetőségünk pótolni, viszont egy családi 
napot szervez az egyesületi elnökség, amelyen a gyermek számára játékokat 
biztosítunk, a családok számára bográcsos gulyás ebédet készítünk, 
büfészolgáltatást biztosítunk. 
 

XXIII. HATTYAS KUPA ÉS SPORTNAP 
Idén szeptember 12–13-án rendezzük meg a hagyományos focigálát és családi 
sportnapot. A focimérkőzéseket többféle sportprogram kíséri majd, a tavaly 
megrendezett, sikeres futóversenyre is sor fog kerülni. A Hírharang augusztusi 
számában részletesen ismertetni fogjuk a programot és a részvétellel, 
nevezésekkel kapcsolatos információkat. 

 

Trianon emlékünnepség az Összefogás Háza udvarán 
Szeged Klebelsberg-telep 1920-as évekbeli felépítése szorosan összefüggött Trianonnal, 

hiszen az új határon túlra került Vajdaságból és Erdélyből érkező vasutascsaládok 

hozták létre. 2020. június 4-én a történelmi megemlékezés mellett erre is 

visszaemlékeztünk.  

 
A rendkívül színvonalas műsor kezdeményezője és szervezője Gáspárné Hegyi 

Zsuzsa volt, köszönjük a munkáját! Köszönet a műsor összeállításáért Baricz 

Zsoltné Magdinak, valamint az alábbi szereplőknek: Marjanucz László történész, 

Baricz Zsolt, Varga-Baricz Ágnes, Jakab Míra, Várkonyi Zsóka. Meglepetés 

fellépők voltak Fábri-Ivánovics Tünde és Fábri Géza népzenészek, akik a 

közelmúltban költöztek telepünkre. Köszönet Nagy Czirók Emőke, Nacsa Jánosné, 

Kismárton Zsolt közreműködéséért, valamint Kocsmárosné Magdika 

ajándékképpen felajánlott ünnepi koszorúját is köszönjük! 

 
2020. június 14-én Szent Antal napi misével ünnepeltük a Telep napját 

 
Köszönjük a Szeged Alsóvárosi Ferences Plébániának a szentmisét  

és a hívőknek a részvételt. 

 

Klebelsberg-telepi emlékmű 
Áprilisban, a Hírharang különszámában adtunk hírt arról, hogy Szeged 
Klebelsberg-telep alapítása és gróf Klebelsberg Kuno tiszteletére emlékmű 
felállítását tervezzük a Rendező tér harangláb melletti burkolt terének közepére, 
amely Lantos Györgyi szobrászművész tervei alapján fog elkészülni, várhatóan 
2021-ben, „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! 
Augusztustól indítjuk az adománygyűjtést, 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 a városrészünk központját díszítő, 
telepi hagyományokat megörökítő emlékművet. 

 


