
   

Zumba hétfő 18.30-19.30 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Asszony torna kedd 18.15–19.15 

Baba-Mama klub szerda 10:00–12.00 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 18.45–19.45 

Szövőkör csütörtök 17.30–19.00 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

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

 
 

 
 

 
Bízunk benne, hogy 2021. első hónapjaiban ismét kinyithat a közösségi ház, 
és a jelenleg elmaradó, a fentebbi táblázatban látható rendszeres 
programjainkat, valamint a tavaszi rendezvényeinket, a húsvéti 
gyermekprogramokat, a majálist, gyermeknapot meg tudjuk majd tartani. 
Remélhetőleg hamarosan visszatérhetünk a mindennapi élet megszokott 
jelenléti formáihoz, és újra élettel telítődhet a Szeged Klebelsberg-telepi 
Összefogás háza! 
 

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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Minden Kedves Lakótársunknak szép 

adventi napokat,  

kellemes Karácsonyi ünnepeket és 

boldog új esztendőt kívánunk! 

A Szeged Klebelsberg-telepi  

Polgári Kör Egyesület elnöksége 

 
A 2020-as esztendőre a Covid-19 járványhelyzet sajnos rányomta a bélyegét, ez 
egyesület és a közösségi ház életére is igaz. A tavaszi és november–decemberi 
rendezvényeinket, adventi programokat, Mikulást, adventi koncertet, Telepi 
Karácsonyt sem tarthattuk meg, valamint a házban működő közösségek, klubok 
működését is fel kellett függeszteni. Viszont a megtartott programjaink 
szervezésébe ismét sok egyesületi tag, önkéntes és támogató lakótársunk 
bekapcsolódott, az ő munkájukat ezúton is nagyon köszönjük!  

HÍREK 
A koronavírus járványhelyzetben a közösségi ház decemberben és januárban nem 
tarthat rendezvényeket, a hatályos egészségügyi rendelkezéseknek megfelelően 
zárva tart, csak irodai ügyeletet tartunk fenn. 
 

A hagyományos telepi karácsonyi mise is elmarad az országosan 
meghosszabbított gyülekezési korlátozás miatt. 
 

Nyugdíjba vonult Garamvölgyi Tibor, aki hosszú éveken keresztül kézbesítette 
Klebelsberg-telepen az újságokat, köszönjük munkáját, jó pihenést kívánunk! 
 

Dominik Sándornak köszönjük a MÁV-nál való közbenjárást a vasúti kerék 
adományozásának lebonyolításában. 
 

A Vaskapu és az Óbébai kereszteződésben rendkívül veszélyes a gyalogos átkelés, 
sajnos nemrégiben ismét súlyos sérüléssel járó gyalogos gázolás történt, ezért 
egyesületünk az önkormányzati képviselő közbenjárását kérve biztonságos 
gyalogosátkelő kiépítését kezdeményezte az önkormányzatnál. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
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Lakossági felhívás 
 

Egyesületünk elnöksége a Rendező tér rekonstrukciójának 

kezdeményezését tervezi. Kérjük, hogy ossza meg velünk gondolatait: 

milyen változtatásokat látna szívesen a telep főterén. Ötleteit a 

hirharang1999@gmail.com címre vagy az Összefogás Házának 

postaládájába várjuk 2021. március 31-ig 

Köszönettel: a Szeged Klebelsberg-telepi  

Polgári Kör Egyesület elnöksége 
 

 

ŐSZI KÖZTÉRI TAKARÍTÓ AKCIÓ 

 
November 7., szombaton 14:00 órai kezdettel a Polgári Kör Egyesület megtartotta 
a hagyományos őszi szemétgyűjtő akcióját, amelynek során a kilenc résztvevő a 
telepi köztereken zsákokba gyűjtötte a szemetet. A zsákok elszállítását a 
Hulladékgazdálkodási kht. oldotta meg ezúttal is. Köszönjük a résztvevők: Bobkó 
Attiláné és Anna, Kismárton Zsolt és Barnabás, Somogyi László és Hajnalka, Nacsa 
Jánosné, valamint Újvári Edit munkáját! 

 

 

 

A Holt-Tisza rehabilitáció hírei 
A holtág rehabilitáció első fázisa zajlik, ennek keretében a meder különböző 
területeiről származó iszap adagokat prizmákban kezelik, hogy az egész 
szennyezett holtág-szakaszra megfelelő technológiát ki tudják választani. 
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Az egyik prizma (földsáncokkal határolt medence, lásd a képen fehér nyíllal 
jelölve) jól látható a gyálai útról is, Gyála felé, közvetlenül a holtág mellett, az 
átjárót követően az úttól balra. 

 
A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Floratom 
KFT azt a határozatot kapta, hogy a holtág rehabilitáció beindulásától kezdődően, 
a szennyezőanyag kibocsátás terén, azonnali hatállyal a legszigorúbb EU-s 
szabályok érvényesülnek, a tervek szerint márciusban, a teljes holtág tisztításának 
kezdetekor véglegesen leállítják a holtágba kötött Floratom szennyező csatornát. 
Így valamennyi szennyező forrástól végre mentesül a holtág. 
 

Őszi ruhabörze a közösségi házban 
Októberben még sor kerülhetett a 
hagyományos ruhabörzére, amelyen a 
behozott ruhákból válogatni lehetett. Végül 
százhat zsáknyi, jó állapotú ruhát 
segélyszervezetnek továbbítottunk, amely 
így rászorulókhoz kerül. Valamint négy 
zsáknyi ruhát a hulladékudvarba adtunk le.  
Sajnos nem mindenki vette figyelembe 
kérésünket, hogy kizárólag tiszta, 
használható ruhát hozzon. A tavaszi 
ruhagyűjtésen csak ilyen csomagokat 
veszünk át, ezt jobban fogunk ellenőrizni! 
Köszönjük Lucsekné Icuka, Terjékné Cili, 
Fazekasné Terike, Böjthéné Marika és Nacsa 
Jánosné Marika, Nagy-Czirók Emőke, Hegyi 
Julika segítségét! 
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