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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 17 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 2016. évi programok minden korosztály számára lehetőséget biztosítanak a kulturált
közösségi életre. Programjainkról az Összefogás Háza kerítésére kihelyezett hirdetőtáblákon és a
telepi hirdetőhelyeken plakátokon, a havonkénti, társadalmi munkában készülő és terjesztett
Hírharang című újságban, valamint a facebookon (https://www.facebook.com/klebelsberg/) és a
2016-os évtől már a frissített honlapunkon (http://klebelsberg-egyesulet.hu/) is rendszeres híradással
és beszámolókkal tájékoztatjuk a lakosságot. Az egyesületi vezetőség munkáját három fő kulturális
közfoglalkoztatott – Ádász Mariann 2016 júniusáig, Kaszper Blanka 2016 szeptemberétől és Haskó
Eszter egész évben – segítették művelődésszervezőként, az NMI támogatásával.
A jó gazdálkodásnak és a lakosság önkéntesmunkájának köszönhetően az épület
infrastruktúráját fejleszteni tudtuk és programjainkat bővítettük.A 2016-os éveben a NEA-hoz
benyújtott szakmai és működési pályázattal nem nyertünk támogatást.

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 2016. évi programjai
Melléklet: a programok plakátjai, Hírharang (A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör
Egyesület havonkénti kiadványa)
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1. A ZENTAI U. 31. ALATTI ÉPÜLET GONDOZÁSA, FEJLESZTÉSE
A 2016-os évben az Összefogás Házában számos felújítási és karbantartási munkát végeztünk, hogy
a Klebelsberg-telepi lakosság és az érdeklődők kényelmesebb és modernebb környezetben
élvezhessék programjainkat.
A közösségi házban:
Ifjúsági terem:
2016 elején a közösségi házban kialakított ifjúsági szobát kifestettük az ifjúsági klub tagjai és Vinkó
Leó festőművész segítségével. Az így megújult terem új, fiatalos külsőt kapott.
Tornaterem:
A tornaterembe bordás falakat szereltettünk fel, hogy még több sportolási lehetőséget tudjunk
biztosítani az érdeklődők számára.
A faházban:
A 2016-os év második felében kicseréltük a Faház elkopott PVC padlózatát egy újra, mintegy
130m2-en. Illetve a nagyobb rendezvényeken használt terem világítását is új energiatakarékos LED
fénycsövekre cseréltük.
Udvari sportépület:
Az épülethez tartozó zuhanyzóba új bojlert szereltettünk fel, hogy a tavasztól őszig zajló kültéri
sportprogramok résztvevői megfelelőbb körülmények között tisztálkodhassanak.
Udvar:
Az udvaron tereprendezés és faültetés zajlott a 2016-os évben az egyesületi tagok önkénteseinek
segítségével.
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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
:
hétfő: 18:00 - 20:00
kedd: 08:30 - 10:00
kedd 14:00 – 17:00.
kedd: 18:15 – 19:15
szerda: 9:30-tól
szerda: 17:15 – 19:00
szerda: 18.00 – 19.30
csütörtök: 08:30 – 10:00
csütörtök: 18:15 – 19:15
péntek: 16:30 – 18:00
péntek: 18:00 – 20: 00

Karate
Jóga
Képzőművészeti szakkör
Asszony torna
Baba – Mama Klub
Jóga
Zarándok Pont
Jóga
Asszonytorna
Olasz nyelvtanfolyam
Karate

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, mindennap 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 12 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. 2016. évi
programok).
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Kiállítások az Összefogás Házában
A 2016-os évben egyesületünk két állandó és hat időszaki kiállítást hozott létre az Összefogás
Házában.
2015-ben létrehozott Klebelsberg-szobában tekinthető meg a töretlen sikernek örvendő Gróf
Klebelsberg Kuno életét és munkásságát szemléltető, valamint a Klebelsberg-telepet bemutató
gazdag helytörténeti kiállítás, állandó jelleggel.
A Kiállító-teremben tavaly felszerelt képfüggesztő rendszer segítségével lehetőségünk nyílt
időszaki kiállítások lebonyolítására.
Január 11-én a Hattyas Festőkörben alkotó művészek munkáiból nyílt bemutatkozó kiállítás
„Színek-hangulatok” címmel.
Második időszaki kiállításunk Gyenes Kálmán (1941-2016) AFIAP fotóriporter képeiből „Erdélyi
pillanatok” címmel nyílt meg április 22-én.
Július 2-án a Klebelsberg-telepen élő Somorjai Péter művészi, egyéni látásmódú fényképeiből
nyitottunk újabb tárlatot az Összefogás Házában.
Magyar Lászlóné, Nacsa Jánosné és Vinkler Ferenc a Hattyas Festőkör tagjainak festmény kiállítása
szeptember 8-án nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt. A „Színek és változatok” cím, jól mutatta
a három művészre jellemző egymástól különböző, egyedi stílust.
A 2016 decemberében megnyitott, az idei évben, utolsó kiállításunk a Kisteleki Festőkör tagjainak
tárlata, akik Erdélyi alkotó táborukban készített festményeiket hozták el Klebelsberg-telepre.
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Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub
A 2015 szeptemberében elindult Baba-Mama Klub 2016 első felében is folytatta sikeres működését.
Több meghívott előadó érkezett a félév során, akiktől sok érdekes és fontos információt kaphattak
az édesanyák a gyerekneveléssel és gondozással kapcsolatban. Illetve tartalmasan, jó hangulatban
és társaságban tölthették el a szerda délelőttjeiket.
Szeptember 14-én első születésnapját ünnepelve nyitotta meg ismét kapuit a Baba-Mama klub, a
rövid nyári szünet után, az érdeklődők számára. A csapat sok új, lelkes taggal bővült a 2016
szeptemberében indított új félévben. A Klub egy olyan hely, ahol a babák együtt játszhatnak,
mozoghatnak, anyukáik beszélgethetnek, tapasztalatot cserélhetnek. Ismét folytatódtak a már
megszokott énekes-játékos foglalkozások Baricz Zsoltné Magdolna, nyugdíjas ének-zene tanár,
nagymama vezetésével. A résztvevő édesanyák fontos és érdekes témákba nyerhettek betekintés
előadóink segítségével. Sebőkné Balog Éva, védőnő a fogápolásról és a helyes táplálkozásról
beszélgetett az Anyukákkal, Tihanyiné Dr. Vályi Zsuzsanna, a SZTE-ETSZK adjunktusa „Miről
beszélnek a gyerekrajzok?” címmel tartott elődást a Klubban, Ágoston Réka konduktor,
pszichológus pedig kicsit megmozgatta a babákat és mamákat. A félév során több kézműves
délelőttöt is tartottunk, ahol a gyermekek és az anyukák együtt alkothattak. 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
2016 januárjában megnyitottuk az Ifjúsági Klubban résztvevő fiatalok és Vinkó Leó festőművész
által újrafestett és átalakított klubszobát. A terem rendszeres, hétköznapi nyitva tartással az
érdeklődők rendelkezésére áll, ahol szabadidős és nem-formális, tanuláshoz kapcsolódó
tevékenységeket lehet végezni, illetve számítógép-használatra is lehetőségük nyílik. 2016 tavaszán
és őszén is folytatódtak a rendszeres klubalkalmak. Közös társasjátékozás, beszélgetés, csapatépítő
játékok és filmklub várta a fiatalokat. Az alkalmakra változó létszámban járnak: 5-12 fős részvétel a
jellemző.

Hitélet a közösségi házban
Az épület helyszínt biztosít a nagy egyházi ünnepek (Húsvét, Karácsony), valamint a telep
védőszentje, Páduai Szent Antal napjának (június 13.) alkalmából rendezett szentmiséknek is.

A Klebelsberg-telepi katolikus hívekből álló Szent Mónika Imakör minden hónap első keddjén
tartja összejöveteleit.
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ZarándokPont 2016. évi programjai:
2014 novemberében Magyarországon másodikként nyitotta meg kapuit a Szegedi Zarándok Pont az
Összefogás Házában, 50-60 érdeklődő bekapcsolódásával. Szerdánként tartják összejöveteleiket a
zarándoklatok iránt érdeklődők és a gyakorló zarándokok. A Zarándokpont vezetője Terjék Csabáné
szent Jakab zarándok.
2016. márc. 14. Lélektúra Spanyolországból jött Ágostonnővérekkel, Veresegyház- Máriabesnyő
között. 17 km.

2016. márc. 19. Szikitúra Kiskundorozsma- Kulipintyó csárda- Kiskundorozsma 19 km.
Minden évben megrendezésre kerülő teljesítménytúrához csatlakozva tesszük meg az utat.

2016. ápr. 20. Szt. László zarándokút. Gyomaendrőd- Nagyvárad 101 km. Gyomaendrődi
szervezéshez csatlakozva, 3 napos zarándoklás a Kőrös töltésen.
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2016. máj. 13. Pünkösdi Mária Zarándokút. Újszeged-Széksóstó-Mórahalom-ÁsotthalomÖttömös.
Az újonnan épülő déli Máriaút bejárása 3 nap, 63 km.

2016.nov.28. Mikulástúra Budapest, Normafa- Páty 15 km. Szent Jakab zarándokúton

Tartalmas és fejlődő évet zártunk. Majdnem 100 ember fordult meg a szegedi zarándokpontban,
hogy segítséget, tájékoztatást, tanácsot kérjen, merre is induljon el zarándokolni.
Zárásként, 2016.dec.14. a Szegedi ZarándokPont karácsonya
A szegedi zarándokpontból induló zarándokok közös élménybeszámolója, beszélgetés, ismerkedés,
barátkozás.

Az Összefogás Házában működő HMAG csoport rendezvényei:
A HMAG csoport néhány programját, különböző témájú előadásokat a Klebelsberg teremben
tartotta. Szabóné Papp Emőke: A nő egészsége, a család egészsége (2016.márc.25.); Pilisszántó
értékei (2016.ápr.27.);
Fekete
Pál:
A
Pozsonyi
csata
és
annak
történelmi
következményei (2016.júl.27.)
A programokon alkalmanként 8-15 fő vett részt.
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2.3. A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület programjai
Nyugdíjas Számítógépes Tanfolyam (2016. febr. 10. - jún. 2. és 2016. okt. 12 – dec. 6.):
A Klebelsberg-telepi nyugdíjasok kezdeményezésére 2016 tavaszán és őszén is sor került egy-egy
tanfolyamra az Összefogás Házában. A tanfolyamon résztvevő szépkorúakat gimnazisták segítették
személyesen, a kötelező Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretein belül Szeged több
középiskolájából. A nyugdíjasok nagy létszámának köszönhetően mind a két képzés során 3
csoportot tudtunk elindítani. A közösségi ház számítógépéit használva mindenki önállóan, a maga
tempójában haladhatott és a saját érdeklődési körében fejlődhetett. A tanfolyam nagy sikernek és
érdeklődésnek örvendett, ezért a következő félévekben is tervezzük elindítását.

Húsvéti gyerektábor (2016. márc. 24 - 25.)
18 gyermek részvételével két napos tábort tartottunk a tavaszi szünetben az Összefogás Házában. A
gyermekek kézműveskedtek, keresztrejtvényt fejtettek, társasjátékoztak, rajzoltak és festettek a két
nap során Nacsa Jánosné táborvezetők iránymutatása mellett. A Faházban nagy játszó tér állt a
rendelkezésükre és az udvaron is kiszaladgálhatták magukat a gyerekek. A második nap délutánján
az Összefogás Házának „Húsvétoló” rendezvényébe bekapcsolódtunk be.
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Húsvétoló (2016. márc. 25.):
Rendkívül jó hangulatban telt a már második alkalommal megrendezett „Húsvétoló” programunk.
Akinek volt egy kis ideje a sonkafőzés és kalácssütés között, válogathatott a különféle programok
közül. Böjthe Sándornénak és Böjthe Sándornak köszönhetően nyuszisimogatóval vártuk a
látogatókat, ahol a nyúltartásról is hasznos tudással gazdagodhattunk. Az érdeklődő gyerekeket
körjátékok, locsolóvers szavalás, ügyességi játékok és tojásfestés várta. A nyitott rendezvényen
egész délután 60 gyerek vett részt és mintegy 30 felnőtt. A nap záró eseménye a tojáskeresés volt.

Gyermek kerékpáros KRESZ tanfolyam (2016. ápr. 2. és ápr. 9.):
Terjék Csabáné és Gombos Tibor ötlete alapján gyermek kerékpáros KRESZ tanfolyamot
szervezett Egyesületünk az Összefogás Házában április hónap két hétvégéjén.
Nagy siker övezte rendezvényünket. A város egész területéről jöttek általános iskoláskorú gyerekek.
Volt, aki kerékpárral jött vagy szülői kísérettel, autóval. Jelenléti ívek aláírása után két csoportra
osztottuk őket életkor szerint. Az alsósokkal Terjék Balázs, Csüllög Imre és Molnár Éva a Magyar
Kerékpárosok klubjának aktivistái foglalkoztak. Játékosan sajátították el a közlekedés főbb
szabályait, hiszen ők még úgysem közlekedhetnek felügyelet nélkül főúton. A felsősök tanítását
Gombos Tibor gk. oktató és Terjék Csabáné Cili vállalta. A KRESZ táblák megtanulása után a
kereszteződések szituációját kivetítőn keresztül, majd táblára rajzolva készítették fel őket az
esetleges közlekedési helyzetekre. Pihenőként Herpai József apuka remek kerékpáros szlalom
pályát épített fel a gyerekeknek a ház udvarán, Gombos Márton mentős pedig az elsősegélynyújtás
rejtelmeibe kalauzolta el őket. Egy próbababán ki is próbálhatták az újraélesztést. Komoly feladat
volt, és annak megfelelően komolyan hallgatták Marci intelmeit. A második napon átismételték a
már megtanultakat, a főbb szabályokat ismételt rajzolással felvázolták, majd pedig jöhetett a
próbatétel, a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottságtól kapott hivatalos KRESZ totók
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kitöltése. A megmérettetés után Vad Róbert rendőr és a szervezők közreműködésével kiosztottuk az
ajándékokat a gyerekeknek. . Minden gyerek kapott nyereményt. Kerékpár csengőt, pumpát,
küllőprizmát, világítós karszalagot, nadrágcsipeszt, kresz könyvet. A nagyobb ajándékok is sorban
tulajdonosra találtak: bukósisakok, térd és könyökvédők, kulacsok. A két csoport legeredményesebb
versenyzőjének egy 15 ezer forint értékű ajándék utalvány és egy kerékpár volt a jutalma. A
tanfolyamon 38 fő vett részt.
A tanfolyamon 38 fő vett részt.

Költészet Napja (2016. ápr. 11.):
„Költészet a köztéren! Szavalnál hangosan?! Kedvenc versed fejedben, kedvenc versed kezedben!”
mottóval közösen szervezett a Magyar Költészet Napjára, József Attila születésnapjának
évfordulójára „villámcsődület” jellegű rendezvényt a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör
Egyesület és a Somogyi Könyvtár Klebelsberg-telepi fiókkönyvtára. A versünnepen a kihívásra
vállalkozók, kicsik és nagyok, „kedvenc versüket fejükből, kedvenc versüket kezükből” szavalták.
Igazi meglepetésként Klebelsberg-telepi kötődésű költők versei is elhangoztak, így például
Szekeresné Hambek Judit költőnőé is, aki nagy örömünkre maga is jelen volt az ünnepen és
színpadra állt. Nagy sikerrel szerepeltek a telepi óvodások is és a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai
is. „Versekben keresve – játék a régi szavakkal” címmel Ferenczi Zita, telepi könyvtáros által
összeállított könyvtári totót is ki lehetett tölteni, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. További
programként egy kicsit „landartoztunk”, azaz tájművészkedtünk a kissebbekkel.
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Tavaszköszöntő Haditábor (2016. ápr. 16.):
A Hősök Kapuja hagyományőrző egyesület tavaszköszöntő Haditáborba hívott kicsiket és nagyokat
egy áprilisi szombatra a közösségi ház udvarára. A délelőtt folyamán gyerekek és felnőttek az
íjászatot és a középkori vívást próbálhatták ki. Az „Őrjárat: Hősök Kapuja és Oroszlánszív
Lovagrend” hadi bemutatójára és a haditábori élet bemutatására is sokan voltak kíváncsiak. Délután
hangszeres műsor és kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket. Kellemes napot tölthettünk
együtt és sokat tanulhattunk.

Fúvószenei koncert, faültetés és színpadavatás az Összefogás Házában (2016. ápr. 23.):
Nagy sikerű fúvószenei koncertet adott a Csengelei Fúvószenekar és fantasztikus mazsorettműsort
láthattunk az Ifjúsági Mazsorettcsoporttól. A menet a Rendező téren keresztül, a közönség
kíséretében érkezett meg az Összefogás Háza udvarára. A Klebelsberg-telepért Alapítvány,
Klebelsberg-telep Ifjúsága és az Egyesület képviselői egy-egy szalag felkötözésével avatták fel az
Összefogás Háza területén, a Föld-napja alkalmával ültetett facsemetéket.
Rendezvényünkön 200 fő vett részt.

XVII. Klebelsberg-telepi Majális (2016. máj. 1.):
A Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület szervezésében ebben az évben is megrendeztük
városrészünkben a hagyományos egész napos majálist. A jó időjárás, a tartalmas programok és a
főzőverseny bográcsosainak finom illata és íze is hozzájárult, hogy mindenki jól érezze magát.
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Összefogás Háza gyönyörű parkos területén közel 500 érdeklődő, fellépő, főző, szervező gyűlt
össze.
A főzőverseny kora reggeltől tárcsa, rács és bogrács kategóriákban zajlott. Kormányos Károly és
Tánczos Sándor fakanala nyomán „Keszei uram lakomája” is várta a látogatókat a Reneszánsz
udvarban. A színes és változatos majálisi programok között mindenki megtalálhatta a számára
tetszőt. A színpadi programok során a Klebelsberg-telepi óvoda Maci csoportja és a Napraforgó
Néptánccsoport előadását csodálhattuk meg. Nem volt hiány sportprogramokban sem: reggeli
mozgatót Borsos Andrea fitnesz edző tartott és fellépett a Hattyasi Thai box csapat is. Kiváló énekes
szerenádot hallhattunk a Harangláb Nyugdíjasklub tagjaitól, a jól eső ebédhez a desszert a Parlando
Énekegyüttes nagy sikerű produkciója volt. A délután folyamán szilágysági néptáncokat mutatott be
a Hattyasi Joc Néptánccsoport, valamint musicalek dalai hangzottak fel az Azték Színház
csapatának előadásában. A gyermekeket óriásbuborék fújó programmal, arcfestéssel, ugrálóvárral,
trambulinnal, forgóval és pónilovaglással vártuk. A faházban kézműves foglalkozás keretében
Anyák napi díszeket lehetett készíteni, valamint a Szegedi Rovásíró Kör foglalkozásán róni is
megtanulhattunk. A délután igazi kihívása a sörivó verseny volt, ahol sokan próbára is tették
magukat. Az este a jókedvű utcabálozással telt. A talpalávalót a Garázs Retro Band szolgáltatta, a
táncos mulatság dj Gregusék és dj Puki zenei rezidensekkel folytatódott.
Rendezvényünkön 500 fő vett részt.
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Makra Péter képvetítéses útibeszámolója (2016. máj. 19.):
Makra Péter, a LEDeG SEEDS csoportban a „CNN-IBN 2010. év indiai embere” díjjal kitüntetett
mérnökszakértő, világutazó képvetítéses beszámolójában részesülhetett a lelkes közönség az
Összefogás Házában. Az előadást Nacsa Jánosné, az egyesület elnöke nyitotta meg és Ádász
Mariann dél-indiai klasszikus bharatanatyam tánccal vezette fel. Előadónk jóvoltából bepillantást
nyerhettünk az észak-indiai Ladakhban végzett munkásságába, valamint utazásain és az útról hozott
tárgyakon keresztül a Kis-Tibetnek is hívott tartomány kulturális örökségbe és természeti értékeibe.
Rendezvényünkön 25 fő vett részt.

II. Klebelsberg-telepi Jótékonysági Gyereknap (2016.máj. 29.):
A Klebelsberg Telepért Alapítvány, a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület
közreműködésével fergeteges hangulatú jótékonysági Gyereknapot szervezett az Összefogás Háza
területén. Óriáspalacsinta, arcfestés, lufihajtogatás, forgó, trambulin, izgalmas vetélkedők és
nyeremények, óriásbuborék fújás, biciklis akadálypálya, Jáhn néni meséje, néptánc, Óvó nénik
előadása, zsonglőrparádé és játszóház várta a gyerekeket és családjukat! Az aszfaltrajzversenyen
induló, szebbnél szebb rajzokat alkotó gyerekek nagy izgalommal várták az eredményhirdetést. A
vetélkedőkre jelentkezők között fordulónként osztottunk édességeket. Rengeteg ruha és
játékadományt gyűjtöttünk a kedves szülők és gyerekek jóvoltából, mellyel rászoruló gyerekeket
segítettünk. Rendezvényünkön 400 fő vett részt.
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Klebelsberg-telep napja ünnepség, vacsora és bál (2016. jún. 11.):
Hagyományainkhoz híven, telepünk védőszentje, Szent Antal napja alkalmából telep-napi
ünnepséget, vacsorát és bált rendeztünk az Összefogás Házában. Ünnepi műsorunkban Klebelsbergtelepi lakosok, tehetségeink mutatkoztak be. Jakab Mira, Szekeresné Hambek Judit telepi költőnő
szívhez szóló versét szavalta el, nagy átéléssel, őt követően Somorjai Bende fantasztikus
hegedűjátékát hallhatta a közönség. A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör által 1999-ben
kezdeményezett „Klebelsberg-telepért” oklevél és emlékplakett 2016 évi díjazottja Bene Ilona,
akinek sokéves, áldozatos segítő munkáját köszönte meg az Egyesület vezetősége. A vacsora előtt a
Harangláb Nyugdíjasklub tagjai, Ádok Lászlóné, Aradi Ferencné és Tarján Tamásné előadásában
jóízűen szórakozhattunk Körmendy János: Csehov – A három nővér című paródián. Az előadás
hatalmas sikert aratott, az esti bálozás hangulatát is meglapozva. Rendezvényünkön 80 fő vett részt.

Nyári gyerektábor (2016. jún. 20-24.):
2016. június 20–24. öt vidám és izgalmas napon át gyerekzsivaly töltötte meg az Összefogás Házát.
A táborban 15 fő vett részt az izgalmasabbnál izgalmasabb programokon. A tábor tematikája
alapvetően alkotóművészet és a sport köré szerveződött, emellett kalandos kirándulásokkal is
gazdagítottuk a programot. Ellátogattunk Ópusztaszerre különjáratos kisbusszal, itt egy teljes napot
töltöttünk végigjárva a skanzeneket, a nagy kiállításokat. A régi utcák, ruházatok, régi korok munkái
(paprika feldolgozás, fatelep, halászat, fodrászat) nagyon tetszettek a gyerekeknek. Ámuló
figyelemmel hallgatták a szegedi nagy árvíz történetét. Negyedik nap délelőtt az AGÓRÁ-ban
voltunk a Szavanna interaktív kiállításon. Sokat tanultak a matricagyűjtő játékkal a gyerekek az
afrikai állatok életéről, természetéről. Utána a nagy meleg délutánt a füvészkertben töltöttük. Az
utolsó nap az Összefogás Házában a nagy melegben pancsolást rendeztünk, a többi játék mellé a
csapatnak.
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I. Hattyasi Színházi Esték (2016. aug.):
Szeged Klebelsberg-telepen az Összefogás Háza idén először adott otthont a Genéziusz és Azték
színház által bemutatott Színházi Estéknek. A hat színvonalas előadáshoz a helyszín biztosításán
kívül az esemény hirdetésében, szervezésben, a közönség útbaigazításában és kényelmének
biztosításában (szünetekben tea, meleg takaró) is segítettünk.
A remek előadások két egymást követő héten: augusztus 10., 11., 12. és augusztus 16., 17., 18.
estéin zajlottak. Bár az augusztus 10-i előadás a rossz időjárási körülmények miatt az augusztus 15-i
esőnapra halasztódott, az eső ellenére megjelent érdeklődők sem érkeztek hiába, hiszen
megismerhették gróf Klebelsberg Kuno életét és a telep történetét bemutató állandó kiállítást és a
Ház időszaki fotókiállítását is megtekinthették. A közönség létszáma előadásról előadásra nőtt,
ahogy az előző darabok hangos sikere bejárta a környéket.
A Színházi Estéken bemutatott színdarabok a színészek tehetségéről és a repertoár sokszínűségéről
árulkodtak, hiszen láthattunk komolyabb, szomorúbb hangvételű Rock Showt, kacagtató, humoros
komédiákat (Katyi, A masiniszta félrelép), Chanson estet és népi színjátékokat is.
A közönség pozitív visszajelzései és az estéről estére növekvő létszám alapján mindenképpen
érdemes folytatni a Színházi Esték megrendezését az Összefogás Házában.
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XIX. Hattyas Kupa (2016. szept. 10-11.):
Idén XIX. alkalommal rendeztük meg nagysikerű sporteseményünket a Hattyas Kupát a telepi
sportpályán és az Összefogás Házában. A szombati napon már reggel 8 órától megkezdődtek az
amatőr futballcsapatok csoportmérkőzései. A csoportmérkőzések az egész délelőtt folyamán
zajlottak és egyre nagyobb szurkolótábor éltette a versenyzőket. Miközben a focipályán folytak a
meccsek, a Faházban és az udvaron pingpong- és lábtengó verseny zajlott. Míg a kissé fáradt
focisták szusszantak egyet, 13:00-tól a gyerekeké volt a pálya egy barátságos mérkőzés erejéig,
amelynek végén mindenki finom jutalomban részesült. Ezután ismét a felnőttek foglalták el a
salakos pályát, és mindenki izgatottan várta, hogy melyik csapatok küzdenek az egyes
helyezésekért. A döntő előtt Hetesrúgó versenyt is rendeztünk, melynek győztese szintén
számíthatott egy trófeára. Mindeközben a szakácsok is serénykedtek, hiszen a trófeák kiosztása után
finom vacsora várt a fáradt játékosokra és a lelkes szurkolótáborra is. Az eredményhirdetéskor
nemcsak az első három csapatot, hanem kiemelkedő játékosokat és a napközben zajló egyéb
versenyek győzteseit is díjaztuk. A vacsorára elkészített finom és kiadós sültes tálak elfogyasztása
után pedig hajnalig mulatott mindenki.
A Kupa második napján, vasárnap a Szeged Környékén játszó öregfiú csapatok foglalták el a pályát.
Ismét finom ebédet köszönhettünk a szakácsoknak, majd a rendezvény utolsó meccse következett.
Klebelsberg-telepiek csapata játszott a meghívott vendégek: a Szegedi Média Válogatott ellen. A
küzdelem nagyon szoros volt a mérkőzés végére 1:1 lett az eredmény, így hetesek döntöttek a
győztesről. Ami, bár ha a szurkolók számát nézzük mindenképpen Hattyas nyert volna, a Média
Válogatott lett.
A rendezvényen 400 fő vett részt.
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Klebelsberg-emlékünnepség és a Klebelsberg-emléktábla koszorúzása (2016. okt. 7.):
2016. október 7-én, a hagyományokhoz híven megtartottuk a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör
Egyesület és az Összefogás Házának szervezésében gróf Klebelsberg Kuno halálának évfordulója
alkalmából tartott megemlékezést és koszorúzást. A műsor szervezésében és gördülékeny
lefolyásában Dr. Baricz Zsoltné volt segítségünkre. Az egykori kultuszminiszter életéről és Szeged
város fejlődésében betöltött jelentős szerepéről Kókai Gyula a Rókusi Iskola igazgatója mondott
beszédet. A megemlékezést a rókusi iskola kórusa és a Kis Hanna által énekelt népdalok tették
ünnepélyesebbé. Az ünnepség az Összefogás Házában kialakított Klebelsberg emlékszobában
kezdődött és a gróf segítségével felépített óvoda falán lévő emléktábla koszorúzásával zárult. Az
emléktáblánál a régen volt és mostani óvodások mellett B. Nagy László országgyűlési és Nógrádi
Tibor önkormányzati képviselők, a telepi Polgári Kör és a Rókusi Iskola is egy-egy koszorúval
fejezte ki tiszteletét telepünk névadója gróf Klebelsberg Kuno személye és munkássága előtt. A
rendezvényen 80 fő vett részt.
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Idősek Napi Ünnepség (2016. okt. 7.):
Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntjük minden évben időseinket az idősek napja alkalmából, kis
ünnepséggel és megvendégeléssel fejezve ki irántuk való megbecsülésünket. A Klebelsberg-telepen
élő időseket, a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjait hívtuk meg Idősek Napi Ünnepségünkre. A
köszöntő beszédek elmondása, a Nógrádi Tibor képviselő által hozott ajándékok átadása és néhány
vidám és agytornáztató játék után a megjelent szépkorúakat a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári
Kör Egyesület és az Összefogás Háza látta közösen vendégül egy finom babgulyásra. A délután jó
hangulatban telt. A rendezvényen 60 fő vett részt.

Őszi gyerektábor (2016. nov. 2-4.):
A tábor mindhárom napja vidáman, sok játékkal, kézműveskedéssel telt a résztvevő 15 gyermek
számára. A gyerekeknek lehetőségük volt festeni, rajzolni, hajtogatni a faházban, és igazán igényes
remekművek születtek. A kellemes időnek köszönhetően az udvaron fociztak, fogócskáztak,
bújócskáztak a gyerekek. A finom házias ételek az utolsó morzsáig elfogytak mindennap, köszönjük
a sok segítséget a két főszakácsnak Bene Ilonának és Laucsekné Ilonának.
A rendezvényen 15 fő vett részt.
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Adventi programok az Összefogás Házában (2016. nov.- dec.):
Az Összefogás Házában gazdag közösségi programkínálat várta a 2016. évi adventi időszakban a
lakosokat.
Adventi koszorú kötés – 2016. november 25.
Idén is megrendeztük az Összefogás Házában az advent első vasárnapja előtti koszorú készítést.
Sok család eljött elkészíteni az adventi koszorúját, megtöltöttük az egész faházat. Kocsmárosé
Magdi segítségével szebbnél szebb művek születtek. Mikor mindenki elkészült a saját koszorújával,
kimentünk a haranglábhoz és közösen a telep adventi koszorújának első gyertyáját is
meggyújtottuk.
A rendezvényen 45 fő vett részt.

Mikulás - 2016. december 5.
Elfogadta meghívásunkat idén is a Mikulás, a telepi gyerekek nagy örömére. A szép versekért,
énekekért és az egész éves jó viselkedésért szaloncukrot osztott a gyerekeknek. A sok gyerek és a
Mikulás közösen gyújtották meg a telepi adventi koszorú második gyertyáját.
A rendezvényen 55 fő vett részt.
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Karácsonyi kézműves foglalkozás – 2016. december 10.
Az idei karácsonyi kézműves foglalkozáson asztaldíszeket, toboz figurákat (bagoly, karácsonyfa) és
képeslapokat készítettünk a vállalkozó kedvű telepiekkel. A délután jó sok nevetéssel telt és
szebbnél szebb remekművek születtek. A kézműves foglalkozás zárásaként a telepi adventi koszorú
3. gyertyáját is meggyújtottuk.
A rendezvényen 15 fő vett részt.

Telepi Karácsony – 2016. december 17.
Családias, meghitt hangulatban töltötte a szombat délutánt a telep apraja-nagyja az immár sok-sok
évre visszanyúló Klebelsberg-telepi Karácsonyi ünnepség alkalmából. A közös ünneplést az
óvodások műsora és az Összefogás Házáhot kötődő emberek közös éneke, verselése tette szebbé, a
műsort Baricz Zsoltné szervezte. A műsor után egy kis sütemény, tea és forraltbor várta a melegedni
vágyókat, a jóhangulatú beszélgetés szintén nem maradhatott el. A rendezvényen 65 fő vett részt.
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Karácsonyi gyerekelőadás, koncert – 2016. december 23.
Az Azték-Genéziusz színház előadására sokan voltak kíváncsiak a telepről. A gyerekek és a szüleik
is nagyon élvezték a Padlás című musicalből előadott részleteket. Este a felnőtteket vártuk
karácsonyi koncertre, ami szintén nagyon színvonalasra sikerült.

A rendezvényeken 45 fő vett részt.
Téli gyerektábor (2016. dec. 22-23.):
Az első nap délelőttjén meglepetésajándék készítés volt a szülőknek és sok játék, délután Ági
nénivel a szalmafonás rejtelmeit tanulták a gyerekek és természetesen az új társasjátékok is kézbe
kerültek. Két segítőnk Bene Ica néni és Laucsek Icu néni fenséges ebédet készítettek, még a finom
házi kelt tésztás lekváros kifli sem maradt el! Egy kis ajándékkal köszöntük meg közösen az egész
évi gondoskodásukat.
A gyermektáborban 15 fő vett részt.
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Egyéb rendezvényeink 2016-ban:
„Te szedd!” takarítóakció: 2016. ápr. 30.

Papírgyűjtés és fáradt sütőolaj gyűjtés:
2016. ápr. 6-8.
2016. okt. 10-13.
Ingyenes Ruhabörze (2016. nov. 21-23.):
A tavalyi évhez hasonlóan ismét megrendeztük az Összefogás Házában a Ruhabörzét. Rengeteg
felajánlott ruha érkezett: a baba- és gyerekruháktól kezdve a felnőtt kabátokig. A Harangláb
Nyugdíjas klub tagjainak segítségével zajlott le akciónk, akik mindennap szívvel-lélekkel
dolgoztak, hogy rendet tartsanak az egész Faházat elfoglaló ruhák között. A megmaradt ruhaneműt
rászorulókhoz juttattuk el a Fatima Ház segítségével.
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A Klebelsberg-Telepért Alapítvány programjai, melyekbe a Klebelsberg-telepi Polgári Kör
Egyesületbekapcsolódott:
2016. ápr. 2. Tavaszi Tekercs Bál:
A kikeletet ünnepelték közösen a Klebelsberg-telepi lakosok a Tavaszi Tekercs Bálon. A helyszín
biztosításával és társadalmi munkával segítette Egyesületünk a rendezvényt.
2016.júl. 2. I. Klebelsberg-telepi Mini Halfőző Fesztivál:
Hagyománykezdő jelleggel került megrendezésre az I. Mini Halfőző Fesztivál. A helyszín
biztosításával és társadalmi munkával segítette Egyesületünk a rendezvényt.
2016. november 26. IV. Jótékonysági Disznótoros:
Társadalmi munkával segítette Egyesületünk a rendezvényt, melynek eredményeként 50 telepi
rászoruló és nagycsalád kapott élelmiszer adományt.
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