
MAJÁLIS 

A Polgári Kör Egyesület idén is megrendezi a hagyományos majálist a közösségi ház udvarán 
és a focipályán. Tervezett programok: az óvódások műsora, néptánc, színházi program, 
hastánc, hagyományőrző bemutatók, utcabál színesítik a napot. A gyermekeket kézműves 

foglalkozással, póni lovaglással, ugrálóvárral várjuk! 
Délután a bográcsozók csapata focimeccsre hívja azokat, akik nem főznek! 

Bográcsozók és focicsapatok is Kismárton Zsoltnál jelentkezhetnek! +3670/389-2286. 

 

Közrendi problémák bejelenthetők az Alsóvárosi Polgárőrségen: Szeged, Szabadság tér 1. 
keddenként 17.00-18.00 óra között. 
 

Felhívás! Itt a metszések ideje, minden háztulajdonos fordítson figyelmet a háza előtti járdaszakasz 
járhatóságára, illetve a sarki lakók a kereszteződések átláthatóságára! Az árkok tisztán tartása is a 
lakosok kötelessége! 
Keresünk olyan személyt, aki a harangláb előtti virágágyás rendben tartását vállalja; az öntözés 
már megoldott. Jelentkezni lehet Kismárton Zsoltnál: +3670/389-2286. 
 

Egészség Nap - Föld napja április 24-én, 16-18 óra között 
egyetemi hallgatók tartanak egészségnapi rendezvényt a faházban.  
A részletes programról az áprilisi Hírharangban tájékozódhatnak! 

RAJZPÁLYÁZAT: A FÖLD NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN 
Gyerekek! „A mi Földünk, a mi kertünk!” címmel várjuk rajzaitokat! 

Eredményhirdetés április 24-én 15.30-kor lesz az Egészség Nap keretében. 
A rajzokat minden hétköznap 11-17 óráig adhatjátok le az Összefogás Házában.  

További program: április 24-én aszfaltra rajzolás 16-18 óráig. 
 
Családi nap az oviban – április 25-én! A programot a Polgári Kör Egyesület is támogatja. 
 

EŰOLTÁS!   
     Tisztelt Állattartók! Az Alsóvárosi Kisállatrendelő  

KEDVEZMÉNYESEN VÉGZI  
2015. április 13-tól május 8-ig az ebek veszettség elleni védőoltását, háznál, 

(összevezetéses oltás helyett). Oltás: 4200 Ft; féreghajtó tabletta: 300 Ft/10 kg.       

DR. SOMLAI TIBOR, SZEGED, NYÍL U. 15. tel.: 444-885 vagy 20/9262-372   
 

GYÁSZHIR 

Elhunyt WOLGARD ILONA. Ifjúkorától haláláig telepünk lakója 
volt, a helyi iskolában nyugdíjas tanárként rövid ideig dolgozott. 

 

Egyesületünk támogatója: az ANGEL Consulting Könyvelő és Adótanácsadó Kft. 
A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 

Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com 

1999-ŰEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN M KÖDIK! 
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HÍREK 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör vezetőségi megbeszélése: 2015. április 7-én, kedden 17.00 

órai kezdettel az Összefogás Házában. (Zentai u. 31.). 

 Önkormányzati képviselői fogadóóra: április 7., kedd 17-00-18.00 óra, Összefogás Háza. 
 

Március 28-án, szombaton 9.00 órától a Varsa utca végében a telep számára adományozott 
barackfákat ültetünk, várjuk a segítőkész lakótársainkat! 
 

A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
TISZTÚJÍTÓ KÖZGY LÉSE 

2015. március 6-án az Egyesület 40 tagjának részvételével tisztújító közgyűlést zajlott, 

amelyen megköszöntük Gáspár Ferencné, eddigi elnök odaadó munkáját. Az Egyesület új 
elnökséget választott: elnök Nacsa Jánosné, titkár Újvári Edit, pénztáros Terjék Csabáné, 

tagok: Gáspár Ferencné, G. Ludányi Lilla, Kismárton Zsolt. Az elnökség a hagyományos 
programok mellett a megnövekedett feladatköröket – a közösségi ház működtetését – korrekten 

és sikeresen szeretné ellátni, vállalt feladataihoz méltóan. 
 

 

Alkossunk Tavaszt! 
Két napos alkotótábor az Összefogás Házában április 2-3-án, 8-tól 16 óráig 

5-14 éves gyerekek jelentkezését várjuk, képzőművészeti és kreatív alkotó táborunkba. A 

foglalkozásokat vezeti Nacsa Jánosné Marika és Ádász Mariann 

Részvételi díj: 1200 Ft/nap/gyermek. Az ár tartalmazza a foglalkozások, valamint, a tízórai, 
ebéd és uzsonna költségeit. Óvodás korú gyermekek számára a részvétel 8-12 óráig ajánlott. 
Részvételi díj: 700 Ft/fő   
Jelentkezni személyesen az Összefogás Házában, a 20/3511720 vagy 30/3298173-as 

telefonszámon, vagy e-mailben: nacsafoto@t-online.hu, adasz.mariann@gmail.com. 
 

Húsvétoló az Összefogás Házában 
április 4-én, szombaton 9-12 óráig 

Nyuszisimogató az udvarban! 

Kézm ves kuckó: izgalmas és kreatív technikák felhasználásával 
készítünk húsvéti díszeket! 
„Ahogy Nagyanyáink is sütötték!” – a húsvéti kalácskészítés 

rejtelmei – kóstoló és beszélgetés a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjaival. Sütés nélküli 
húsvéti sütikészítés és díszítés. A kreatív foglalkozás anyagköltsége: 200 Ft/fő, a sütikészítés 
anyagköltsége: 100 Ft/fő 

Szeretettel várunk minden kedves telepi lakost! 
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Karate gyerekeknek hétfő, szerda 17.00 – 18.00  

Karate felnőtteknek hétfő, szerda 18.00-19.00  

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Aerobic kedd 17.00 – 18.00 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Gyógytorna csütörtök 10.00 – 11.00 

Néptánc ovisoknak csütörtök 15.30 – 16.15 

Aerobic péntek 17.00 – 18.00 

NYELVTANFOLYAMOK: olasz tanfolyam péntekenként 17.00 órai kezdettel; 
Angol tanfolyam csütörtökönként 17.30-tól. 

A SZENT ANTAL IMAKÖZÖSSÉG minden hónap első keddjén tartja összejöveteleit 
 

Rovásírás – Fekete Pál magyar őstörténeti előadása  
március 25-én, szerdán 18.00 órai kezdettel az Összefogás Házában 

 

Az Összefogás Háza termei és a faház kibérelhető családi és egyéb rendezvények 
lebonyolítására, 80 főig. Érdeklődés: az Összefogás Házában,  

nyitva tartási időben: hétfő – péntek 11.00–17.00 óra között, telefonon: +3670/389-2286 
 

Gazdagodó programkínálattal m ködik az „Összefogás háza” 
Interjú a közösségi ház munkatársaival, Ádász Mariannal és Kismárton Zsolttal 

 

2014 őszétől kezdődően Szeged Város Önkormányzata és a Klebelsberg-telepi Polgári Kör 
Egyesület Együttműködési megállapodása értelmében az Önkormányzat finanszírozásával 
lehetőség nyílt arra, hogy a telepen, intézményi háttérrel, kulturális, közösségi élet 
szerveződhessen. Már eddig is számos csoport otthonra talált az egykori telepi iskola 
termeiben, amelyek felújítva, szépen berendezve várják a lakosokat. A Harangláb Nyugdíjas 
Klub tagjainak végre nem kell Gyálarétre utazni, helyben tarthatják az összejöveteleiket. 
Képzőművészeti csoport, amatőr színtársulat, nyelvtanfolyamok, zarándok és imakör, 
gyermek néptánccsoport, valamint sportcsoportok kezdték meg működésüket, amely a 

lakossági igényeknek megfelelően tovább bővülhet. A közösségi házban a Klebelsberg-telepi 

Polgári Kör Egyesület megbízásából Kismárton Zsolt látja el a gondnoki feladatokat, valamint 
március közepétől a kulturális közfoglalkoztatási program keretében Ádász Mariann – a 

sikeres adventi programsorozat szervezője – is állandó munkatársként dolgozik. A két 
munkatárs motivációijára, terveire, bizonyára sokan kíváncsiak. 
– Mariann, miért volt számodra vonzó az a lehetőség, hogy a Klebelsberg-telepi közösségi 
házban művelődésszervezőként dolgozzál? 

– Klebelsberg-telep tavaly őszig szinte ismeretlen része volt Szegednek számomra, alig 
néhányszor fordultam meg a városrészben. Szeptemberben Újvári Edit egyetemi oktatóm 
meghívására kezdtem el az Egyesület munkájába belefolyni és nagyon jó volt látni az 
aktivitást, amivel a tagok a Telep kulturális életét szervezték és szervezik. A bekapcsolódás 

folyamata alatt az IH-D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpontban 
dolgoztam, mint ifjúságsegítő. Ez a munka a csapatunkkal és a 
fiatalokkal történő együttműködésről szólt, és célom, hogy ez 
Klebelsberg-telepen is folytatódjon, de itt már a Telepen élő 
fiatalokkal. Emellett mindenképpen motiváló, hogy egy viszonylag 
frissen alakult közösségi ház programszervezését koordinálhatom és 
építhetem tovább. Izgalmas kihívás és remélem, hogy az eredmény 
hosszú távú lesz és a telepi lakosokkal sok jó hangulatú pillanatot 
fogunk közösen átélni. Kismárton Zsolti nagyon sokat segít és az Egyesület elnökségi tagjai 
is. Bár még a belerázódás fázisában vagyok, a sok tevékenység miatt meg is lepődtem, hogy 
még csak egy hete vagyok itt.  

– Milyen terveid vannak a munkáddal kapcsolatban? 

– Azt látom, hogy a telepi emberek szeretik a lakóhelyüket, összetartóak, ápolják a 
hagyományokat és sokan nyitottak az újra. Művelődésszervezői és kulturális mediátori 
szempontból is azt hiszem, hogy ez egy nagy erő a közösségben. Számos értékes kulturális 
programban vettem részt, és szeretném a tapasztalatokat és az elsajátított módszereket a telepi 

keretekbe illeszteni, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a közösség igényeire alapozódjanak 
az Összefogás Háza kulturális-közművelődési irányvonalai.  
– Milyen lehetőségeket látsz a közösségfejlesztés terén? 

– Hatalmas lehetőség, hogy van egy Ház, ahol a közösségi munka folyhat, ahol van tér a 
találkozásra, egymás megismerésére, szórakozásra. Jelenleg is rendkívül széles a 

programkínálat, tele van élettel ez a tér, és ezt még tovább bővítjük, hogy mindenki megtalálja 
az érdeklődésének megfelelő foglalatosságot, legyen az hobbi, vagy alkalomszerű részvétel a 
rendezvényeken. Folyamatos fejlesztés folyik az épület infrastrukturális oldaláról is, a 
művészeti, sport, nyelvi, vallási és szabadidős klubok és programok mellett minden 
korosztály számára nyitott a ház. Kérem a tisztelt Lakosokat, hogy amennyiben gondolják, 
jöjjenek be a Házba és mondják el személyesen ötleteiket, és figyeljék a hirdető felületeket 
(Hírharang, plakátok, Facebook/Klebelesberg-telep)!  

 

– Zsolt, téged valószínűleg mindenki ismer a telepen, hiszen mindig is itt 
éltél, családot is itt alapítottál, ezer szállal kötődsz Klebelsberg-telephez. 

Miért vállalkoztál a gondnoki feladatra? 

– Immár nyolc éve aktív tagja vagyok az Egyesületnek, ez idő alatt sokat 

dolgoztunk azért, hogy a telepen végre közösségi ház működhessen. 
Fontos, hogy olyan ember lássa el a ház gondnoki feladatait, aki 
otthonának érzi. Számomra ez természetes, itt voltam iskolás, mindig is 
ide kötődtem. 
– Milyen konkrét feladatok hárulnak rád a ház működtetésében? 

–  A feladataim összetettek, sokrétűek: a napi takarításba beletartoznak az épület termeinek 
rendbetétele, az udvar, valamint a járda és a harangláb melletti tér; fűnyírás kert rendbetétele. 
Karbantartási feladatok, postai ügyek intézése. Az állandó heti programok lebonyolításában 
az Egyesület és a ház részéről a szükséges egyeztetések. 
– Az eddigi, sikeresen beinduló programok, tanfolyamok körülbelül hány főt mozgatnak meg? 

– Eddig 12 állandó program indult be, programonként 10–40 fős létszámmal, tehát hetente 
200–250 fő fordul meg a házban. 
– Hogyan képzeled el a Ház működését a jövőben? 

– Ha ilyen ütemben fejlődünk tovább, remélem nagy, nyüzsgő élet lesz minden korosztály 
számára, és mindenki sajátjaként fogja érezni és kezelni az Összefogás házát! 
– Köszönöm a beszélgetést, sok sikert a munkátokhoz!                                              Újvári Edit 

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

 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni: 


