Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK!
Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:

Zumba
Képzőművészeti szakkör
Asszony torna
Baba-Mama klub
ZarándokPont
Zumba
Szövőkör
Asszony torna

hétfő 18.30-19.30
kedd 14.00–17.00
kedd 18.15–19.15
szerda 10:00–12.00
szerda 18.00–19.30
szerda 18.45–19.45
csütörtök 17.30–19.00
csütörtök 18.15–19.15

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

2021. január, február, március

XXII. évf. 1. szám

HÍREK
A koronavírus járványhelyzetben a közösségi ház sajnos továbbra sem tarthat
rendezvényeket, a hatályos egészségügyi rendelkezéseknek megfelelően zárva
tart, csak irodai ügyeletet tart fenn.
A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 2021-ben esedékes tisztújító
közgyűlését jelenléti formában tartjuk, amikor a járványhelyzet lehetővé teszi.

Tavaszköszöntő sárkányeregetés
Bár a járványhelyzet sajnos elhúzódik, bízunk benne, hogy 2021 tavaszán
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 és a Telep Napját meg tudjuk majd tartani. Remélhetőleg
hamarosan visszatérhetünk a mindennapi élet megszokott jelenléti
formáihoz, és újra élettel telítődhet a Szeged Klebelsberg-telepi Összefogás
háza! Addig is minden kedves Lakótársunknak jó egészséget, a védőoltásig
vírusmentes időszakot kívánunk!
A Hírharang terjesztői:
Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u.
Császár Istvánné: Kamarási u, Fűtőház köz;
Somogyiné Gizike: Verseci u; Leinwéber Ernő: Sziget u., Örvény u.;
Fórizsné Bakaity Mariann: Szigony u Titeli u; Lázár István: Harangláb u.;
Nagy Czirók Emőke: Rendező tér Palicsi u.; Varga Károly: Vaskapu u
Marosi Ildikó: Mokrini u, Kundombi u.; Sipos József: Óbébai u.;
Terjék Csabáné: Mozdony u.; Kismárton család: Kece u., Varsa 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

A húsvéti szünetben szabadtéri gyermek programot tartunk, ha
lehetőség nyílik rá. Április 6-án egész napos programot tervezünk
a gyerekeknek teljes ellátással. Délután, a Tisza-töltésen közösen
köszöntenénk a tavaszt sárkányeregetéssel! Ha az aktuális
rendelkezések ezt lehetővé teszik, március közepétől várjuk az
érdeklődők jelentkezését. Addig is, készüljünk együtt a tavaszra! A
nyugalmas időszakot kihasználva készítsük el családi
sárkányunkat!

KÖRNYEZETVÉDELEM - FAÜLTETÉSSEL
Spontán módon bontott szárnyat a 10 millió Fa közösség (https://10milliofa.hu/), amely
országszerte új fák tömegének, szám szerint 10.000.000 darabnak a mihamarabbi elültetésére
vállalkozik. A ma már nem megkérdőjelezhető klímakrízisre két válasz adható: a CO2
csökkentése és a már meglévő szén-dioxid megkötése mellett a természetes oxigéntermelés
fokozása. Mi, hétköznapi emberek ebben tudunk összefogva a legegyszerűbben érdemi
eredményt elérni, ezért fogunk össze, a 10 millió Fa
céljában egyetértők, hogy minden Földön élő ember után
mihamarabb elegendő számú új fa kezdjen el növekedni.
Faültetésre buzdítva a lakosságot, csemeteosztást
szervezünk az Összefogás Házában, március 16-a keddtől és március 20-a péntekig
minden nap 15:00–18:00 óra között. Amennyiben a megjelölt időpontban nem tud eljönni,
kérjük az egyesület e-mail címén (hirharang1999@gmail.com) jelezzék facsemete
igényüket, és a továbbiakról tájékoztatást kapnak. Minden lakos ingyenesen kaphat
facsemetét az alábbi listából, és az ültetésben is számíthat a segítségünkre.
🌳Betula pendula – bibircses nyír
🍁Ulmus pumila 'Turkestan' – turkesztáni szil
🌳Corylus colurna – török mogyoró
🌲Ginkgo biloba – páfrányfenyő
🍃Malus sylvestris – vadalma
🍃Prunus spinosa – kökény
🍃Prunus avium – vadcseresznye
🍃Ligustrum sp. – fagyal
🍃Pyrus pyraster – vadkörte
🍃Crataegus sp. – galagonya
🌳Quercus pubescens – molyhos tölgy
🍁🌲🌳🍃🍁🌲🌳🍃🍁🌲🌳🍃🍁🌲

Holt-Tisza ügy
A holtág rehabilitáció pilot projektjének szakmai módosítási hírét követően a Gyálaréti
Lokálpatrióta Egyesület kezdeményezésének eredményeként bejárásra kerül sor március 5én, amelyen a Klebelsberg-telepi Egyesület részéről 3 fő vehet részt (a járványhelyzetre
tekintettel korlátozott a létszám). Ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban Egyesületünk az
alábbi állásfoglalást fogalmazta meg, amit a holtág rehabilitációban érintett hatóságoknak és
a Gyálaréti Lokálpatrióta Egyesületnek is átadunk.
Állásfoglalás a holtág-projekt kapcsán
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság március 5-én
tartandó, helyszíni bejárással egybekötött szakmai tájékoztatására vonatkozó meghívóját
Egyesületünk is kézhez kapta.
Egy január 22-i vízügyi szakmai anyag kapcsán az alábbi tájékoztatás érkezett:

ADÓ 1%
A járványhelyzet és az önkormányzat nehezebb anyagi helyzete miatt a közösségi
házunk is kevesebb támogatást kap. Bár a rendezvények elmaradása miatt
kevesebb a kiadása az Egyesületnek, viszont a kötelező kiadások és az iroda
működtetése továbbra is anyagi ráfordítással jár.
A KLEBELSBERG Telepi Polgári Kör Egyesület az idei évben is fogadja az 1%-os adó
felajánlásokat! Kérjük, támogassa a Klebelsberg-telep és a telep közéletének
fejlesztését, a Közhasznú Egyesületet az 1% felajánlásával!
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
1 8 4 7 4 5 8 1

Az tájékoztatást követően a Gyálaréti Lokálpatrióta Egyesület beadványa kezdeményezte a
terület bejárását. Ezen – a járványhelyzet miatt – három fővel a Klebelsberg-telepi
Egyesület is képviseltetheti magát. Az alábbi állásfoglalást fogalmaztuk meg az holtág-ügy
és a bejárási kezdeményezés kapcsán.
1.) a Klebelsberg-telepi lakosság képviseletében Egyesületünk továbbra is a holtág
tisztításának mielőbbi megvalósítása mellett áll. A leghatározottabban kérjük és elvárjuk a
pályázati keretből megvalósítandó környezeti kármentesítés megfelelő ütemezését a
megvalósítás érdekében.
2.) A projekt tervezése és kivitelezése a szakemberek kompetenciája, ezt laikusként
támogatnunk kell, ha előrelépést szeretnénk elérni a holtág rehabilitációjának ügyében.
3.) Úgy véljük, hogy a Gyálaréti Lokálpatrióta Egyesület beadványai megakasztják,
ellehetetlenítik a projektet, miközben a szennyezett holtág szakasz elsősorban a
Klebelsberg-telepi és Tompa-szigeti lakosság életminőségét rontja, immár évtizedek óta.
Több mint kétezer aláírással támasztottuk alá, hogy a Klebelsberg-telep és Tompa-szigeti
kiskertek között, közvetlenül a lakóházak mellett elterülő szennyezett holtág kitisztításának
megvalósítását követeljük. Elfogadhatatlan, hogy a kis tagsággal rendelkező Gyálaréti
Lokálpatrióta Egyesület részéről az újabb és újabb beadványok veszélybe sodorják a
megvalósítást, a meghatározott pályázati időszakban zajló kivitelezést. Úgy véljük, hogy
ezeknek a beadványoknak a támogatottsága az ott élő lakosok aláírásával nem bizonyított,
míg a Klebelsberg-telepi lakosok több alkalommal is több ezres aláírással
nyomatékosították, hogy követelik a holtág kitisztításának mielőbbi megvalósulását. A
holtág mellett élő, közvetlenül érintett, mintegy 800 család egészségügyi érdeke
meghatározóbb kell, hogy legyen, mint a 1,2-2 kilométerrel arrébb élő képviseletét
hangoztató szűk csoport folyamatos gáncsoskodása. Bízunk benne, hogy állásfoglalásunkat
a hivatalos szervek figyelembe veszik, és a holtág projekt haladni fog.
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A kedvezményezett neve: Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület
Ennek kitöltése nem kötelező
______________________________________________________________
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.

A Rendező téri hulladéksziget tarthatatlan helyzete
Továbbra is probléma a városrészük központjában halmozódó szemét. A Rendező
téri hulladéksziget ügyében az Egyesület kezdeményezte az Önkormányzatnál az
áthelyezést a Vaskapu–Óbébai utcai kereszteződésénél található buszfordulóhoz,
vagy ha nem megoldható a hulladékgyűjtők áthelyezése, akkor a felszámolásukat
kérjük. Beadványunkról a közgyűlés dönt.
Addig is, kérjük a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljen a hulladéksziget
rendeltetésszerű használatának betartására, ha adattal rendelkeznek az illegális
szemétlerakásra (pl. autó rendszám), azt jelezzék az egyesület elérhetőségein
(lásd 4. oldal alja)!
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