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ÉVES BESZÁMOLÓ A SZEGED KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET  
MINT PREFERÁLT SZERVEZET MUNKÁJÁRÓL 

 

Az 1929-ben alapított Klebelsberg-telepi Polgári Kör hagyományait követő, 1999-ben alakult 

Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 16 éves működése során következetesen 

Klebelsberg-telep civil, közösségi életének szervezését, fejlesztését tartotta feladatának, a 

politikamentes működés jegyében. 

Eddigi munkánk eredményeként 2014. június 27-én nyertük el a preferált szervezeti státuszt, 

és ezzel a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának támogatását, amellyel 2014. július 

19-én a telep kiürült iskolaépületében megkezdhettük a helyi közösségi munkát, a Klebelsberg-

telepi civil csoportok – Harangláb Nyugdíjasklub, gyermek és felnőtt csoportok – számára a 

megfelelő környezet kialakítását. 

A 2015. évi programok minden korosztály számára lehetőséget biztosítanak a kulturált 

közösségi életre. Programjainkról az Összefogás házára kihelyezett hirdetőtáblán és a telepi 

hirdetőhelyeken plakátokon, a havonkénti, társadalmi munkában készülő és terjesztett Hírharang 

című újságban, valamint a facebookon (https://www.facebook.com/klebelsberg/) rendszeres 

híradással és beszámolókkal tájékoztatjuk a lakosságot. Az egyesületi vezetőség munkáját 2015 

márciusa óta egy, októbere óta két fő kulturális közfoglalkoztatott – Ádász Mariann és Haskó Eszter 

– segíti művelődésszervezőként, valamint egy fő, Kismárton Zsolt látja el a gondnoki feladatokat 

szerződés keretében. 

 

A beszámoló tartalomjegyzéke 

1. A ZENTAI U. 31. ALATTI ÉPÜLET GONDOZÁSA, FEJLESZTÉSE 

2. KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK AZ „ÖSSZEFOGÁS HÁZÁ”-BAN, A SZEGED KLEBELSBERG-TELEPI 

POLGÁRI KÖR EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN ÉS KOORDINÁLÁSÁVAL 

2.1. Heti rendszerességgel tartott klubok, szakkörök és sportprogramok  

2.2. Rendszeres klubprogramok 

2.3. Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 2015. évi programjai 

Melléklet: a programok plakátjai, Hírharang (A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör 
Egyesület havonkénti kiadványa)

https://www.facebook.com/klebelsberg/
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1. A ZENTAI U. 31. ALATTI ÉPÜLET GONDOZÁSA, FEJLESZTÉSE 

 

Az épület termeit és folyosóját 2014-15 telén kifesttettük, a parkettákat felcsiszoltattuk, társadalmi 

munkában kitakarítottuk, majd a termeket az állandósuló közösségi használatnak megfelelően 

alakítottuk ki. 

A közösségi házban kialakított termek: 

Iroda és közösségi terem 

Tornaterem 

Alkotó szoba 

Klebelsberg és helytörténeti kiállító terem 

Ifjúsági klubszoba 

Teakonyha 

 

2015 tavaszán és nyarán zajlott az udvar rendbetétele, kertrendezés; tereprendezés (gyökércsonkok 

eltávolítása) füvesítés, virágoskert kialakítása (évelő virágok, rózsatő ültetés) – az egyesületi tagok 

társadalmi munkájával. 

Az önkormányzati támogatásból 2015 decemberében sor került a ház konvektorainak cseréjére, az 

életveszélyes, szabályozhatatlan több évtizedes konvektorok kiiktatására.  

         

 

 

 

Sikeres pályázatainknak köszönhetően mind az épület fejlesztéséhez, mind programjaink 

bővítéséhez hozzá tudtunk járulni. (NEA működési pályázat) 

A pályázatokhoz az önrészt a lakosság önkéntes társadalmi munkájával biztosítottuk. 
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2. KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK AZ „ÖSSZEFOGÁS HÁZÁ”-BAN, A SZEGED KLEBELSBERG-TELEPI 

POLGÁRI KÖR EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN ÉS KOORDINÁLÁSÁVAL 

 

2.1. Heti rendszerességgel tartott szakkörök és sportprogramok  

 

Gerincjóga  hétfő: 17.30-18.30. 

Francia (kezdő) nyelvtanfolyam hétfő 16.30-17.30 

Ovis Néptánc hétfő: 15.30-16.15. 

Karate hétfő: 16.20-17.20 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00 – 17.00  

Aerobic kedd 17.00 – 18.00 

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba – Mama Klub szerda 9.30-tól 
Karate  szerda: 17.00-18.00. 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Gyógytorna   csütörtök 10.00-11.00 

Angol kezdő nyelvtanfolyam csütörtök 16.30-18.00 

Angol nyelvtanfolyam csütörtök 18.00-19.30 

Asszony torna csütörtök: 18.00-19.00. 

Olasz nyelvtanfolyam péntek 16.30 – 18.00 

Aerobic péntek 17.00 – 18.00 

 

A sportprogramok és a nyelvtanfolyamok egyaránt a lakossági kéréseknek megfelelően indultak el, 

folyamatos működésük a programok sikerességét, színvonalukat és az irántuk való igényt 

bizonyítja. 

A rendszeres szakkörök folytatását és indítását továbbra is a lakossági igényekhez kívánjuk szabni, 

ennek jelzésére megteremtjük a lehetőséget. 

A rendszeres programoknak köszönhetően élettel telt meg a közösségi ház, minden nap különböző 

csoportok veszik birtokba a ház termeit. 
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2.2. Rendszeres klubprogramok 

 

Harangláb Nyugdíjas Klub 

A telepi szépkorúak klubja – 55 fő részvételével – immár 11 éve működik rendkívül sikeresen, 

Kucsoráné Jáhn Ilona vezetésével. A közösségi központ lehetővé teszi, hogy minden programjukat a 

telepen szervezzék meg, családias, kulturált környezetben. A klubtagok kéthetente, valamint az 

ünnepek alkalmával tartanak összejövetelt. Emellett rendszeres segítői, résztvevői az Egyesület által 

szervezett telepi programoknak. 

 

 

Hattyas Festőkör 

A Festőkör hetente egy alkalommal tartja alkotóművészeti célból összejöveteleit, 15 fő 

részvételével zajlanak a foglalkozások Vinkó Leó művésztanár irányításával. A Festőkör vezetője 

Nacsa Jánosné, aki társaival rendszeresen tart alkotótáborokat is gyerekeknek (ld. 2.3. 2015. évi 

programok).  

 

Kiállítások az Összefogás Házában 

A 2015-ös évben egyesületünk két állandó és két időszaki kiállítást hozott létre az Összefogás 

Házában. 

2015. június 6-ára az Összefogás Háza két terme is kiállítóhelységgé alakult át. Jelentős helyi 

segítséggel és intenzív gyűjtőmunkának köszönhetően nyitottuk meg a Klebelsberg-szobát, ahol 

Gróf Klebelsberg Kuno életét és munkásságát, valamint iskolatörténeti kiállítást építettünk fel a 

szegedi Móra Ferenc Múzeum és Szanka József gyűjteményi anyagának hozzájárulásával. A terem 

másik felében gazdag helytörténeti kiállítást hoztunk létre. 

A Kiállító-teremben a képfüggesztő rendszer kiépítését követően lehetőségünk nyílt időszaki 

kiállítások lebonyolítására. Június 6-án Klebelsberg-telepi és elszármazott művészek vegyes 

tematikájú kiállítása nyílt meg.  
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Október 17-én szüreti rendezvényünkhöz kapcsolódóan „Szőlő és őszi betakarítás” témájú 

alkotások kerültek kiállításra, szintén helyi kötődésű alkotóktól. 

   

 

 

Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub 

Szeptember 15-én  nagy számú résztvevővel a Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub is megkezdte 

működését. Az első összejövetelt Sebőkné Balogh Éva védőnő nyitotta meg, akinek rendkívül nagy 

szerepe volt a klub életre hívásában és együttműködésünk azóta is töretlen.Az Összefogás Háza 

minden héten, szerdán 9.30-tól várja a babákat és anyukáikat. A Klub egy olyan hely, ahol a babák 

együtt játszhatnak, mozoghatnak, Anyukáik beszélgethetnek, tapasztalatot cserélhetnek és ahol 

alkalmanként meghívott előadók foglalkozásokat és interaktív előadásokat is tartanak. Minden 

második héten énekes-játékos gyermekfoglalkozást tart Baricz Magdolna, nyugdíjas ének-zene 

tanár, nagymama. A programok alkalmából a tornaszobát a babák számára megfelelő módon 

rendezzük be. Rendszeresen járó klubtagjaink száma: (anyukák): 15 fő 
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Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub 

Az ifjúsági klubot 2015. szeptember 4-én indítottuk útjára helyi fiatalok részvételével. A havonta 

két klubalkalom eddig az ismerkedés, szabadidős és tematikus programok (pl. társasjátékozás, 

stresszkezelés foglalkozás, stb.) , a klubélet tervezése körül zajlott. A fiatalokkal október folyamán 

az eddigi funkciójában raktárhelységként működő termet is kifestettük. A továbbiakban Vinkó Leó 

festőművész irányításával a klubszoba dekorációs falfestését tervezzük, január végére pedig sor 

kerül a hivatalos megnyitóra is. A klubszoba rendszeres hétköznapi nyitva tartással a fiatalok 

rendelkezésére fog állni, ahol szabadidős és nem-formális, tanuláshoz kapcsolódó tevékenységeket 

lehet végezni, illetve számítógép-használatra is lehetőségük nyílik. Tavasztól közhasznú 

tevékenységekbe szeretnénk bevonni a tagokat, emellett ösztönzést kívánunk adni számukra az 

önszerveződés kibontakozására is. Az alkalmakra változó létszámban járnak a fiatalok: 5-12 fős 

részvétel a jellemző. 

   

 

 

Hitélet a közösségi házban 

Az épület lehetőséget biztosít a nagy egyházi ünnepek (Húsvét, Karácsony), valamint a telep 

védőszentje, Páduai Szent Antal napjának (június 13.) alkalmából rendezett misék méltó 

megtartására is. 

A Klebelsberg-telepi katolikus hívekből álló Szent Mónika Imakör minden hónap első keddjén 

tartja összejöveteleit. 

2014 novemberében Magyarországon másodikként nyitotta meg kapuit a Szegedi ZarándokPont az 

Összefogás Házában, 50-60 érdeklődő bekapcsolódásával. Ez egy fizikailag létező és egyszerre 

virtuális hely is, ahol szerdánként tartják összejöveteleiket a zarándoklatok iránt érdeklődők és a 

gyakorló zarándokok. A Zarándokpont vezetője Terjék Csabáné szent Jakab zarándok. 

A Szegedi ZarándokPont csoport által szervezett utak: 

1. Költészetnapi zarándokút, 2015.04.11. Kiskundorozsma – Kulipintyó csárda – Kiskundorozsma 

16 km.  
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2. Pálosszentkúti zarándoklás 

3.Világlépés túra 2015.05.09. 

4. ZarándokPont vezetők találkozója 2015.11. 15. 
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2.3. A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület programjai 

 

Alkossunk Tavaszt tábor! 2015. április 2-3. 

24 gyermek részvételével két napos alkotótábort tartottunk a tavaszi szünetben az Összefogás 

Házában. A gyermekek számos képzőművészeti és kézműves technikával ismerkedhettek meg 

Nacsa Jánosné, Pokorny Gáborné és Ádász Mariann táborvezetők iránymutatása mellett. A 

Faházban nagy játszótér állt a rendelkezésükre, amelyen társasjátékozhattak, és délután pihenhettek 

is meseolvasás közben. A jó időjárásnak köszönhetően sokat játszottunk a szép parkosított udvaron. 

 

 

   

 

Húsvétoló – 2015. április  4. 

Rendkívül jó hangulatban telt hagyományteremtő Húsvétoló programunk. Akinek volt egy kis ideje 

a sonkafőzés és kalácssütés között, válogathatott a programok közül. Böjthe Sándornénak és Böjthe 

Sándornak köszönhetően nyuszisimogatóval vártuk a látogatókat, ahol a nyúltartásról is hasznos 

tudással gazdagodhattunk. A húsvéti kalácssütés rejtelmeibe a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai 
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vezettek be minket. Volt látványsütöde és aki elég kitartó volt, megkóstolhatta a helyben sütött 

nagyon finom kalácsokat is, melyek Kucsoráné Jáhn Ilona, Bene Ilona és Papp Sándorné Erzsike 

kezeit dicsérték. Népszerű program volt a sütés nélküli sütikészítés Újvári Edittel, valamint a 

kézműves foglalkozások is: műanyag kanál alapra nyuszikészítés Kismárton Katalin, húsvéti 

ablakdísz-készítés Radvánszky Gábor és húsvéti tojástartó fabrikálása Ádász Mariann vezetésével. 

Programunkon 40 fő vett részt. 

   

 

 

Egészség-nap, Föld Napja, 2015. április 24. 
2015. április 24-én Egészségnapi programmal vártuk a rekreálódni vágyókat. A program szakmai 

felelősei az SZTE-JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet hallgatói 

voltak. Hallhattunk tőlük számos, a hallgatóság szerint is érdekes és új információt az egészségről, 

egészséges életmódról, valamint gyógytornában is részesültünk. Ezt követően "Amikor az egészség 

megelevenedik" témakör köré csoportokra osztottan kellett kitalálnia a résztvevőknek egy-egy 

rögtönzött színdarabot. A jó hangulatú programot követően gyógytornára is sor került. A program 

alatt biozöldségekkel és gyümölcsökkel, valamint csipkebogyó teával kínáltuk a résztvevőket. A 

Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület a Föld napja alkalmából a rendezvényhez 

kapcsolódva Rajzpályázatot hirdetett "A mi Földünk, a mi kertünk" címmel. Számos szép rajz, 

vegyes technikájú alkotás érkezett a pályázatra, nem is tudtunk igazán sorrendet megállapítani. 

Mindegyik alkotásban volt valami megkapó: hol az üzenet, hol a tehetség bukkant napvilágra. 

Nacsa Jánosné Kovács Mária, az Egyesület elnöke és Ádász Mariann programszervező adta át a kis 

alkotóknak a díjakat és okleveleket. 

A programon 40 fő vett részt. 
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XVI. Klebelsberg-telepi Majális – 2015. május 1. 
A Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület szervezésében ebben az évben is 

megrendezésre került városrészünkben a hagyományos majálisi egész napos rendezvény.  

A jó időjárás, a tartalmas programok és a főzőverseny bográcsosainak finom illata és íze is 

hozzájárult, hogy mindenki jól érezze magát.  

A versenyzők már kora reggeltől nekiálltak a főzésnek, így ebédidőben lehetett is kóstolni az ízletes 

és különleges finomságokat. Kormányos Károly és Tánczos Sándor fakanala nyomán XVI. századi 

bográcskülönlegesség is várta a kíváncsi látogatókat a Reneszánsz udvarban.  

A faházban kézműves foglalkozás keretében Anyák napi díszeket lehetett készíteni, valamint róni is 

megtanulhattunk a Szegedi Rovásíró Kör rovásfoglalkozásán. Aki ecsetet akart ragadni, a Hattyas 

Festőkör tagjainak műhelyében gyönyörű virágkompozíciókat festhetett. Az udvaron arcfestés, 

ugrálóvár, forgó és pónilovaglás is várta a fiatalabb generációt. 

A színpadon Borsos Andrea fitnessz oktató tartott reggeli mozgatót, ezt követően Nacsa Jánosné 

egyesületi elnök köszöntötte a látogatókat. Nagy sikert aratott az Óvodások és a Napraforgó 

Néptánccsoport műsora, majd pedig középkori harci bemutatót is láthattunk a Hősök Kapuja 

Hagyományőrző Baráti Kör tagjaitól. Újvári Bori hastáncbemutatóval, az Azték Színház zenés 

gyermek és operett-musical műsorral, Horváth Piroska énekesnő ’Melódia desszert’-tel 

kedveskedett a jelenlévőknek. 

A délután igazi kihívása a sörivó verseny volt, ahol sokan próbára tehették magukat. Az este a 

jókedvű utcabálozásé volt. 

Rendezvényünkön 500 fő vett részt. 
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I. Klebelsberg-telepi Jótékonysági Gyereknap – 2015. május 31. 
A Klebelsberg Telepért Alapítvánnyal és a Klebelsberg-telepi Tanácsadó Testülettel közösen 

szerveztük meg az első jótékonysági gyereknapot, melynek alkalmából 2015. május 31-én gyerekek 

vették birtokba az Összefogás Házát. Forgó, trambulin, ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogató 

biztosította a hangulatot, emellett totó, biciklis akadálypálya verseny és motoros rendőr-bemutató 

várta a gyerekeket a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából. Ügyességi 

vetélkedőkben a délután folyamán is lehetett indulni, amely szintén nagy népszerűségnek örvendett. 

A színpadi programok sorában az Arany Torna DSE talajtornászainak látványos bemutatója, az 

óvodások műsora, óvónénik bábelőadása, Jáhn Ilona néni mesélése szórakoztatta a gyermekeket. A 

nap egyik fénypontja volt a Podium Absurdum zsonglőrformáció interaktív zsonglőrfoglalkozása, 

amely a szülőket is igencsak lekötötte. Az ingyenes programok mellett Varga Oszkár főszervező és 

Vargáné Edit óriáspalacsintát sütött a látogatóknak, valamint ruha-, és játékgyűjtési akciót is 

szerveztek rászoruló családok számára. 

A programon 300 fő vett részt. 
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Az Összefogás Háza, valamint a Gróf Klebelsberg Kuno és a Klebelsberg-telepi helytörténeti 

Kiállítás ünnepélyes megnyitója – 2015. június 6. 

2015. június 6-án ünnepélyesen is megnyitotta kapuit Klebelsberg-telep életében egyre inkább 

hangsúlyos szerepet kapó közösségi tér, az Összefogás Háza. Az épületet Szeged Megyei Jogú 

Város Önkormányzata bocsátotta az Egyesület rendelkezésére, melyet nagy becsben tartunk és az 

összefogás eklatáns példájaként a telepiek áldozatos keze munkájával közös erővel újítottunk fel. A 

közösség igazi otthona lett az Összefogás Háza! Délután 15 órakor kezdődött az Ünnepség, 

melynek nyitányaként Gróf Klebelsberg Kuno egyik rádióbeszédének részletét, irányadó szavait 

hallgattuk meg közösen. Nacsa Jánosné Kovács Mária, a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör 

Egyesület elnöke és Gerencsérné dr. Újvári Edit, az Egyesület titkárának köszöntő szavait követően 

Teleptörténeti visszaemlékezések következtek zenei aláfestéssel. Az "emlékezők" gyermekkori és 

immáron felnőttkori szemüvegén keresztül mi is beletekinthettünk a Telep egykori életébe és 

hangulatába. Verset mondott: Papp Sándorné Erzsike; a beszélők: Kucsoráné Jáhn Ilona, Kárpáti 

Tiborné Zsóka, Nagy Czirók Emőke és dr. Baricz Zsolt voltak, a programot dr. Baricz Zsoltné 

koordinálta. 

A műsor komolyzenei részének szereplői Várkonyi Zsófia hegedűművész, Újvári Borbála 

furulyaművész és Somorjai Bende "kis hegedűművész", a magával sodró néptáncbemutató táncosai 

Jávorszky Dóri és Kiss Márton voltak. Ezt követően Gróf Klebelsberg Kuno kultúrpolitikájáról dr. 

T. Molnár Gizella történésztől, Klebelsberg-kutatótól hallhattunk előadást. A Szeged Klebelsberg-

telepi Polgári Kör által 1999-ben kezdeményezett "Klebelsberg-telepért" oklevél és emlékplakett 

idei díjazottja a Klebelsberg-telepi Óvoda kollektívája. Az Összefogás Háza a Telep-napi 

ünnepségre két kiállítás megálmodásával és rendezésével készült. dr. Tóth István muzeológus és dr. 

Újvári Edit nyitotta meg a Klebelsberg-szobában helyet kapó Gróf Klebelsberg Kuno életét és 

munkásságát, valamint Klebelsberg-telep történetét bemutató kiállítást. Nacsa Jánosné és Tóth Péter 

szervezésében telepi alkotók kiállítása is megnyílt, mely kiállítótérben folyamatosan időszaki 

kiállításokat szervezünk azóta is.  A kiállításépítők szorgos és fáradhatatlan munkáját díszoklevél 

átadásával köszöntük meg! 

Az Összefogás Házát Mátyás Atya, az Alsóvárosi templom plébánosa szentelte fel. Az ünnepség 

zárásaként fogadással láttuk vendégül a jelenlévőket és megtekinthetőek voltak a kiállítások is. A 

Klebelsberg-telepi Bálra a megnyitóünnepséget követően a Hársfa sörözőben került sor. 

A rendezvényen 200 fő vett részt. 
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„Együtt lenni jó” tábor – 2015. június 22-26. 

2015. június 22-26-ig öt vidám és izgalmas napon át gyerekzsivaly töltötte meg az Összefogás 

Házát. A tábor 20 résztvevőjéből 5 fő hátrányos helyzetű gyermeknek tette ingyenessé a részvételt 

az Egyesület és a Klebelsberg Telepért Alapítvány. A tábor tematikája alapvetően alkotóművészet és 

a sport köré szerveződött, emellett kalandos kirándulásokkal is gazdagítottuk a programot. 

Ellátogattunk a Szegedi Vadasparkba és az Alsóvárosi Tájházba, valamint izgalmas napnak 

bizonyult a Rendező Pályaudvar bejárása is, ahol különleges körbevezetésben részesült a csapat.  

A tábor vezetői Nacsa Jánosné Kovács Mária és Ádász Mariann voltak, a tábor lebonyolításában 

Bene Ilona, Laucsek Ilona, Nagyillés Béláné és Gerencsér Zsigmond közreműködtek. A programot 

a NEA szakmai pályázatából fedeztük (étkezés, programok, belépők, alapanyagok). 

   

 

XVIII. Hattyas Kupa – 2015. augusztus 21-22. 

A nagykorúvá érett Focikupát minden év augusztusában szervezi a Klebelsberg-telepi Polgári Kör 

Egyesület. A megyére szóló rendezvényre helyi és meghívott csapatok neveztek. Az első napon a 

hat helyi csapat mérkőzött meg egymással, valamint hetesrúgó versenyre is sor került. A foci mellett 

a ping-pong bajnokság is nagy népszerűségnek örvendett a faházban. A kisebbek részére 

gyerekfocit szerveztünk és ugrálóvár is várta őket mind a két napon. A Hattyas Kupa második 

napján a meghívott csapatok és a helyi válogatott rangadóját tartottuk, a várományos mérkőzés 

pedig a Médiaválogatottal vívott küzdelem volt. A mérkőzésen a helyi csapat aratott győzelmet. A 

két nap eseményeit díjátadóval és vacsorával, valamint nagy sikerű táncos mulatsággal zártuk. Az 

este folyamán elbúcsúztattuk az aktív kapuskodástól Telepünk büszkeségét, a 73 éves Simai Zoltán 

„Cápát”. A rendezvényen 400 fő vett részt. 
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Ifjúsági Klub-generáló program Klebelsberg-telepen – 2015. szeptember. 

A szabadidő hasznos eltöltésére, a közösségi együttlétre hangoló programokkal várja az Összefogás 

Háza közösségi központ a klubéletbe bekapcsolódni vágyó helyi és környékbeli fiatalokat.  

Ennek köszönhetően szeptember első hete nem csak az iskolakezdésről szólt Klebelsberg-telep 

ifjúsága számára. Szeptember 4-én pénteken első ízben találkoztunk az érdeklődő fiatalokkal, ahol 

ismerkedtünk, játszottunk és jó hangulatú sütögetés vette kezdetét.  

Szeptember 11-én a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Csongrád Megyei Irodájának ifjúsági klub 

generáló programjának köszönhetően az ifjúságot mind megmozgatni, mind motiválni bíró jeles 

személyek és szervezetek adtak löketet a kezdéshez. Az eseményt Nacsa Jánosné, a Szeged 

Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnöke és Dohorné Kostyál Zsuzsanna, az NMI Csongrád 

Megyei Irodájának vezetője nyitotta meg. Vendégünk volt Vajda Attila olimpikon, aki a célok – 

legyen az személyes vagy közösségi – eléréséről és az ehhez szükséges kitartásról beszélt. 

Előadását követően a Szeged Néptánc Együttes táncosai Kiss Hanna, Zelei Gabriella, a helyi 

kötődésű Herceg Áron és Sejben András Jobbágytelki improvizatív táncot adtak elő. 

A Wemsical Ifjúsági- és Kulturális Egyesületet Torma Tibor mutatta be. Az alapvetően underground 

szubkultúrával foglalkozó, többnyire algyői, szegedi és vajdasági fiatalokból álló szervezet céljai az 

algyői, részünkről pedig a klebelsberg-telepi fiatalok közösségi életre motiválása kapcsán több 

ponton megegyezőnek bizonyult. 

Korom Pál, a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség vezetője az ifjúsági munkával kapcsolatos, 

tapasztalatairól, a szentesi fiatokat megcélzó programjaikról beszélt, az előadás végeztével pedig 

energetizáló átmozgatásban és közös éneklésben is részünk volt. Boros Ákos, a TEP Hungary 

szegedi csapatát és munkásságukat mutatta be. Az általuk fejlesztett mobilapplikáció a Microsoft 

díját is elnyerte.  Mindegyik előadás interaktív módon zajlott, a résztvevők feltehették kérdéseiket 
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az előadóknak, a szünetben pedig közös fényképkészítésre is nyílt alkalom, többek között Vajda 

Attilával. A plenáris részt követően az IH-D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont munkatársai 

társasjátékait, ügyességi játékait lehetett kipróbálni, emellett a D2 Zengető Klub különlegesnél 

különlegesebb hangszerein is lehetett zenélni. A program alatt a zenét szolgáltatta és az eseményt 

élőben közvetítette a Katt Rádió. Késődélután a klebelsberg-telepi ifjúsági csapat és a Civil 

Focicsapat (tagjaik zömében a szervezőkből verbuválódtak) barátságos focimeccse vette kezdetét. A 

focival párhuzamosan Krajcsó András ifjúságsegítő vezetésével papírpisztolyt lehetett készíteni. 

Az este jó hangulatú szalonnasütéssel és beszélgetéssel zárult.  

https://www.youtube.com/watch?v=Tfa6jBsDKi0 

A programon 50 fő vett részt. 

 

 

 

I. Klebelsberg-telepi Szüreti Mulatság és Borkóstoló – 2015. szeptember 17. 

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az I. Klebelsberg-telepi Szüreti Mulatságot és 

Borkóstolót a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület a Harangláb Nyugdíjas Klub 

tagjainak ötletétől vezérelve és segítségükkel. Nacsa Jánosné egyesületi elnök köszöntötte az 

egybegyűlteket és nyitotta meg klebelsberg-telepi alkotóművészek „Szőlő és őszi betakarítás” 

tematikájú kiállítását. A program folytatásában rendezvényünk fővédnöke, Kibédi Ádám borlovag a 

bor történetébe és a kóstolás és borminősítés mikéntjébe avatta be a jelenlévőket, miközben helyi és 

meghívott borászok kínálták a nagy gonddal előállított nedűket. A gyerekeket a mustkészítés 

rejtelmeibe is beavattuk, aminek természetesen az elmaradhatatlan kóstolás is részét képezte. A 

https://www.youtube.com/watch?v=Tfa6jBsDKi0
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változatos program során Kadnár Emil szüreti kisbíró jóvoltából szüreti kidobolásra került sor, 

melyet a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai szőlőlopási színi jelenettel, Jávorszky Dóra és Kuruczi 

Róbert pedig néptánccal fűszereztek. „Eszem-iszom szavalás, borversemre szavazás” mottóval 

borvers szavaló verseny is zajlott Ferenczi Zita, a Somogyi Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókjának 

könyvtárosa szervezésében. Ugyanakkor erőpróbára is lehetett nevezni – gumi és hordódobásban, 

valamint lopózás versenyszámokban indulhattak a vállalkozó szellemű versenyzők. Az estébe 

hajlóan a Korinda zenekar táncháza vette kezdetét. Jó hangulatú zenés mulatság zárta a szőlő és bor 

ünnepét. 

A rendezvényen 150 fő vett részt. 

   

 

 

Klebelsberg-emlékünnepség és a Klebelsberg-emléktábla koszorúzása – 2015. október 2. 

Telepünk névadójára emlékeztünk 2015. október 2-án 16.00 órai kezdettel a telepi óvoda 

emléktáblájánál a hagyományos Klebelsberg-ünnepségünkön. Beszédet mondott dr. Miklós Péter 

történész, melyben az egykori kultuszminiszter kultúrpolitikai és szegedi vonatkozású munkásságát 

méltatta. A megemlékező műsorban közreműködött Jáhn Ilona, a Harangláb Nyugdíjasklub 

vezetője, az Alsóvárosi Iskola tanulóinak kórusa Baricz Zsoltné vezetésével, valamint a Telepi 

Óvoda Maci csoportja. A műsor végeztével az emléktábla megkoszorúzása következett. 

Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével B. Nagy László országgyűlési, valamint Nógrádi Tibor 

önkormányzati képviselő. A programot Gáspár Ferencné szervezte. 

A rendezvényen 80 fő vett részt. 
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Idősek napi rendezvény – 2015. október 2. 

Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntjük minden évben időseinket az idősek napja alkalmából, kis 

ünnepséggel és megvendégeléssel fejezve ki irántuk való megbecsülésünket. Ádász Mariann, az 

Összefogás Háza munkatársának köszöntő szavait a Klebelsberg-telepi Óvoda Maci csoportjának 

vidám énekes produkciója követte, a gyermekműsor blokkot Nacsa Gábor és Nacsa Péter népi ruhás 

előadása zárta. Bencsik Aranka Reményik Sándor Művészet című versével, Marosi Ildikó őcsényi 

népdalokkal és székely áldással ünnepelte időseinket, akik meghatódva figyelték a műsort. B. Nagy 

László országgyűlési, valamint Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő is köszöntötte a 

jelenlévőket. Az alkalomra készített marhapörköltet jóízűen fogyasztották el időseink. A programot 

Gáspár Ferencné szervezte. A rendezvényen 60 fő vett részt. 
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Lakossági fórum a Holt-Tisza rehabilitációjáért – 2015. október 16. 
Szakmai és képviselői tájékoztatáson kaptunk tájékoztatás a Holt-Tisza rehabilitáció jelenlegi 

állásáról. A fórum vendégei és előadói: B. Nagy László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, 

dr. Kozák Péter az Ativízig igazgatója, dr. Igaz Ágnes Szeged Megyei Jogú Város Fejlesztési Iroda 

irodavezetője, Hüvös László és Nógrádi Tibor önkormányzati képviselők. A rehabilitáció tervei 

elkészültek, megvalósításuk pályázattól függ, amelyhez fontos lesz a lakosság szándékának 

kinyilvánítása. 2016 januárjában lakossági aláírásgyűjtést kezdeményezünk az ügyben. 

A lakossági fórum 110 fő részvételével zajlott le. 

    

 

Klebelsberg-vetélkedő a „Klebelsberg és helytörténeti kiállításon” – 2015. október 21. 

A Szegedi Rókusi I. számú Általános Iskola fennállásának 85. évfordulója alkalmából rendezte meg 

a Klebelsberg-vetélkedőt, melynek közösségi házunk adott helyszínt. A vetélkedő 2015. október 21-

én zajlott le, amelyen negyven „rókusis” tanuló nyolc csapatban, játékos feladatokat végrehajtva 

mérhette össze tudását. A csapatokat öt helyszínen várták érdekesebbnél érdekesebb feladatok, 

melyek sokszínűsége mutatja, hogy mind műveltségi, mind logikai feladatokban helyt kellett 

állniuk. A tanulók többek között totót töltöttek ki a közösségi központ Klebelsberg-kiállítótermében 

elhelyezett Klebelsberg-tablók alapján, emellett izgalmas feladatnak bizonyult számukra a helyi 

kultúrtörténeti emlékeknél való fotózkodás, vagy az udvari „útkereső” játék is. A programot Baricz 

Magdolna nyugdíjas ének-zene tanár, az Iskola egykori pedagógusa szervezte. Örülünk a két 

intézmény között létrejött sikeres együttműködésnek és bízunk benne, hogy a későbbiekben is 

hasonlóan remek és színvonalas eseményeknek adhat otthont az Összefogás Háza. 

A programon 50 fő vett részt. 
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Rajz és kézműves napok – 2015. október 26-27. 

Szeged Klebelsberg-telepen az Összefogás Házában az őszi szünet első két napján 24 gyerekkel rajz 
és kézműves tábort tartottunk. A szülők örültek a lehetőségnek, hogy jó helyen tudhatták a 
gyerekeket, amíg dolgoztak. Első nap moziban voltunk, második nap a Móra Ferenc Múzeum 
kiállítását néztük meg, a többi időt rajzolással, festéssel, kreatív foglalkozással, sok játékkal 
töltöttük el. A tábor vezetője Nacsa Jánosné volt, a kreatív foglalkozást Nacsáné Blaha Judit és 
Bene Ilona tartotta. Köszönjük a támogatást Szeged Város Önkormányzatának a Klebelsberg-telepi 

Polgári Kör Egyesületnek, mert ez nélkülük nem jöhetett volna. 

 

Hárfakoncert az Összefogás Házában – 2015. november 10. 

Razvaljajeva Anasztázia adott hárfakoncertet az Összefogás Házában. A műsort édesanyja, 

Gorbunova Natália hárfaművész és Szabó Csaba szaxofonművész nyitotta meg Fekete Gyula 

kortárs darabjával. A kis kamaraegyüttes előadását Anasztázia fantasztikus hárfakoncertje követte, 

melynek során francia, magyar, német és orosz romantikus zeneszerzők klasszikusai és kevésbé 

ismert darabjai szólaltak meg. A program nagyon sikeresnek bizonyult a 'Komolyzenei koncertek az 

Összefogás Házában' elnevezésű programsorozat első alkalmaként. A programon 70 fő vett részt. 
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Klebelsberg-telepi Advent 

Az Összefogás Házában gazdag közösségi programkínálat várta a 2015. évi adventi időszakban a 

lakosokat, amelyek között hagyományos és újonnan kezdeményezett programok egyaránt 

szerepeltek. 

November 27. (péntek): adventi koszorúkészítés, majd Klebelsberg-telep közös adventi 

koszorújának elkészítése és elhelyezése a Haranglábnál, valamint az 1. gyertya meggyújtása. 

Programunkon 55 fő vett részt. 
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December 4. (péntek): Mikulásváró ünnepség a Haranglábnál  

december 5. (szombat): Mesedélelőtt gyerekeknek – „Hozz egy mesét, vigyél egy mesét!”  

   

 

Délután Mikulás-műhely: Mikulás- és hóemberkészítés különböző technikákkal, valamint 

karácsonyi ajándékok készítése. 2. gyertya meggyújtása a Haranglábnál elhelyezett koszorún.  

Este: Azték Színház gyerekelőadása a Mikulás-nap alkalmából. 

 

December 11.: 3. gyertya meggyújtása a Haranglábnál elhelyezett koszorún 

December 19.: karácsonyi öko-kuckó: asztaldísz és ajándék készítés természetes és újrahasznosított 

alapanyagokból.  

    

 

Hagyományos Klebelsberg-telepi karácsonyi ünnepség a Haranglábnál, 4. gyertya meggyújtása a 

Haranglábnál elhelyezett koszorún. Este: Azték Színház karácsonyi előadása 
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Kreatív napok az iskolai téli szünetben – 2015. december 21-22. 

Téli szüneti táborunkban volt festés, rajzolás, varrás és a hímzéssel is megismerkedtek a gyerekek. 

Bene Ilonával közösen fonott kalácsot is készítettek, majd mindenki maga formázta meg a saját kis 

süteményét. December 22-én a Miniszínház előadásában Buksi Karácsonya címmel nyilvános 

előadást hirdettünk a városrészben lakó gyermekeknek és családoknak, ami nagyon jól sikerült, 

igazi karácsonyi hangulatban búcsúztunk el egymástól. 

A táborvezető Nacsa Jánosné volt, a foglalkozásokat a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai segítették.  

 

 

Köztéri takarítóakciók 

„Te szedd!” takarító akció: 2015. május 16. 
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Szemétszedés: 2015. július 21. 

Papírgyűjtés: 2015. április 8-9-10., 2015. november 4-5-6. 

 

Börzék, garázsvásárok 

I. hattyasi Babaholmi és kirakodó vásár: 2015. június 14. 

 

Jótékonysági ruhagyűjtés és ingyenes börze: 2015. 
december 7-11. 

A ruhaneműket, cipőket és játékokat a Fatima Ház Alapítvány 

részére és az Adománygyűjtő Angyalka csoporton keresztül a 

Szegedi Gyermekklinikának juttattuk el. A Harangláb 

Nyugdíjas Klub tagjai segítettek a ruhaválogatásban, valamint 

az ingyenes börze lebonyolításában. 

 

 

A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület bekapcsolódott a 

Klebelsberg-Telepért Alapítvány 2015. november 28-án 
rendezett Jótékonysági Disznótoros programjába is, 

társadalmi munkával segítve a rendezvényt, melynek 

eredményeként 40 rászoruló telepi család kapott élelmiszer 

adományt. 
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