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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 követ , 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 

feln tt csoportok – számára a megfelel  környezet kialakítását. 

A 2017. évi programok minden korosztály számára lehet séget biztosítanak a kulturált 

közösségi életre. Programjainkról az Összefogás Háza kerítésére kihelyezett hirdet táblákon és a 

telepi hirdet helyeken, plakátokon, a havonkénti, társadalmi munkában készül  és terjesztett 

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

2016-os évt l már a frissített honlapunkon (http://klebelsberg-egyesulet.hu/) is rendszeres híradással 

és beszámolókkal tájékoztatjuk a lakosságot. Az egyesületi vezet ség munkáját három f  kulturális 

közfoglalkoztatott – Haskó Eszter 2016 márciusáig, Papes Fanni 2016 novemberét l és Kaszper 

Blanka egész évben – segítették művel désszervez ként, az NMI támogatásával. 

A jó gazdálkodásnak és a lakosság önkéntesmunkájának köszönhet en az épület 

infrastruktúráját fejleszteni tudtuk és eseménynaptárunkat a hagyományos programjaink mellett új 

kikapcsolódási lehet ségekkel tovább is b vítettük. A 2017-os éveben a NEA-hoz benyújtott 

szakmai és működési pályázattal támogatást nyertünk. Sikeres pályázatainknak köszönhet en 

mind az épület fejlesztéséhez, mind programjaink b vítéséhez hozzá tudtunk járulni. A 

pályázatokhoz az önrészt a lakosság önkéntes társadalmi munkájával biztosítottuk. 

 

https://www.facebook.com/klebelsberg/
http://klebelsberg-egyesulet.hu/
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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 2017. évi programjai 

2.4. Az Egyesület egyéb rendezvényei 2017-ben 

3. KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSULT 

PROGRAMOK: 

3.1. A Klebelsberg-Telepért Alapítvány programjai 

3.2. A Klebelsberg-telepi Óvoda programjai 

3.3. Szeged kulturális életéhez kapcsolódó programok 

 

Melléklet: a programok plakátjai, Hírharang (A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör 
Egyesület havonkénti kiadványa) és a 2017-es évben egyszer megjelent „Vasúton innen” című 

újság, melyben a Délikert városrész településeir l szóló cikkek találhatóak meg. 
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1. A ZENTAI U. 31. ALATTI ÉPÜLET GONDOZÁSA, FEJLESZTÉSE 

 

A 2017-os évben az Összefogás Házában számos felújítási és karbantartási munkát végeztünk, hogy 

a Klebelsberg-telepi lakosság és az érdekl d k kényelmesebb és modernebb környezetben 

élvezhessék programjainkat. 

A közösségi házban: 
Akadálymentesítés 

2017 elején a közösségi központba vezet  lépcs sort kiegészítettük egy, a mozgásukban 

korlátozottak számára is használható rámpával és korláttal. A kis lejt t az Összefogás Házában 

megforduló gyerekek is el szeretettel használják kis járműveikkel.  

A projekttel egyid ben a mesteremberek a Ház oldalának sérüléseit is kijavították. 

Tornaterem: 

A tornaterem a tavaly felszerelt bordásfal után újabb sporteszközzel gazdagodott. Az egész termet 

be lehet borítani a méretre gyártott tatami sz nyegekkel, amelyek el segítik a házban működ  

küzd  sport csoportok (karate, thai-box) és tornacsoportok munkáját. Illetve a minden iskolai 

szünetben megrendezésre kerül  gyerektáborunk résztvev i is el szeretettel használják. 

A faházban: 

A 2017-es évben a Faház (a nagyobb rendezvényekre, hangversenyekre használt terem) ismét 

tovább szépült, újult. Az összes ablakra új függönyök kerültek. 

A Harangláb: 
Lakossági kezdeményezésre, és támogatássukkal, Klebelsberg-telep jelképe az 1929-es építésű 

Rendez  téren álló Harangláb is megújult, karbantartó festésre, zsindelyezésre került sot. 

Tárgyi fejlesztések: 
2017-ben több tárgyi fejlesztésre is sor került. Molinókat készíttettetünk, hogy programjainknak 

még nagyobb nyilvánosságot biztosíthassunk. További elemekkel b vítettük a szabadtéri mobil 

színpadunkat. A hűvösebb id ben megrendezésre kerül  programok résztvev i pedig kültéri 

h sugárzónak örülhettek. A szépen gondozott és rendben tartott udvarunk padjai is megújultak 

2017-ben. 
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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: 

 

Karate hétf : 18:00 - 20:00 

Jóga kedd: 08:30 - 10:00 

Képz művészeti szakkör kedd 14:00 – 17:00. 

Asszony torna kedd: 18:15 – 19:15 

Baba – Mama Klub szerda: 9:30-tól 
Jóga szerda: 17:15 – 19:00 

Zarándok Pont szerda: 18.00 – 19.30 

Jóga csütörtök: 08:30 – 10:00 

Asszonytorna csütörtök: 18:15 – 19:15 

Olasz nyelvtanfolyam péntek: 16:30 – 18:00 

Karate péntek: 18:00 – 20: 00 

Thai-box vasárnap: 10:00-12:00 

 

A sportprogramok és a nyelvtanfolyamok egyaránt a lakossági kéréseknek megfelel en 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 lehet séget. 

A rendszeres programoknak köszönhet en élettel telt meg a közösségi ház, mindennap különböz  

csoportok veszik birtokba a ház termeit. 

Az Összefogás Házában működ  csoportok nem csak egyéni edzéseiken, foglalkozásaikon vesznek 

részt, hanem fontos részei a telep életének is. Például 2017-ben a sportcsoportok bemutatókat 

tartottak a Majálison. 
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2.2. Rendszeres klubprogramok 

 

Harangláb Nyugdíjas Klub 

A telepi szépkorúak klubja – 55 f  részvételével – immár 13 éve működik rendkívül sikeresen, 

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

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

ünnepek alkalmával tartanak összejövetelt. Emellett rendszeres segít i, résztvev i az Egyesület által 

szervezett telepi programoknak. A klub tagjai mindig készek egy kis vidámságra és mókára, minden 

a Klebelsberg-telepi Polgári Kör által szervezett programon ott vannak, és segítenek, műsort adnak, 

szerveznek. 
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Hattyas Fest kör 

A Fest kör hetente egy alkalommal tartja alkotóművészeti célból összejöveteleit, 15 f  

részvételével zajlanak a foglalkozások Vinkó Leó művésztanár irányításával. A Fest kör vezet je 

Nacsa Jánosné, aki társaival rendszeresen tart alkotótáborokat is gyerekeknek (ld. 2.3. 2017. évi 

programok).  

 

Kiállítások az Összefogás Házában 

A 2017-os évben az Összefogás Házában két állandó és és hat id szaki kiállítást hozott létre 

egyesületünk. 

A 2015-ben létrehozott Klebelsberg-szobában tekinthet  meg a Gróf Klebelsberg Kuno életét és 

munkásságát szemléltet , valamint a Klebelsberg-telepet bemutató gazdag helytörténeti kiállítás, 

állandó jelleggel. 

A Kiállító-teremben felszerelt képfüggeszt  rendszer segítségével lehet ségünk nyílik id szaki 

kiállítások lebonyolítására. 2017-ben nemcsak művészeti témájú (fényképek, festmények), hanem 

történelmi témájú kiállításra, is invitáltuk az érdekl d ket. 

Január 24-t l Szegeden el ször nálunk volt megtekinthet  Bibó István, a 20. század meghatározó 

politológusának életér l, munkásságáról szóló kiállítás, mely az ’56-os bizottság támogatásával 

készült el a leányfalui Faluház és Ravasz László Könyvtárban. 

Második id szaki kiállításunk a Hattyas Fest kör amat r művészeinek kiállítása volt, mely február 

21-én nyílt meg. A képeken remekül megfigyelhet  a lelkes alkotók fejl dése, egyedi látásmódja. 

Május 1-én, a Telepi Majális délel tti programja a Klebelsberg-telepr l elszármazott Kárpáti Tibor 

„MESE” című kiállításával kezd dött el. A kiállítást Kárpátiné Várkonyi Zsóka nyitotta meg, Török 

Nikolett és Nacsa Péter, pedig a kiállító munkáival illusztrált, hazai és nemzetközi sikereket elért 

könyvekb l szavaltak és mondta mesét. 

A Telep Napjához kapcsolva jótékonysági célból, úttör  szándékkal szervezte meg egyesületünk az 



9 

 

I. Hattyasi Fest versenyt 2017. június 10-én. Kilenc fest  vett részt a versenyen, akik vállalták, 

hogy a reggeli regisztráció után egy nap alatt a választott helyszínen elkészítik a festményeiket. 

Délutántól már a kész képeket a kiállítóteremben tekinthették meg az érdekl d k. Pataki Ferenc 

fest művész vállalta a zsűrizést, a kiállítás rendszerezését és a díjazottak kiválasztását. 

A 2017. szeptember 30-án a második alkalommal rendezett Szüreti Mulatságon nyitottuk meg az év 

utolsó id szaki kiállítását. A tárlat témája: sz, szüret, a kiállított fényképeket és festményeket a 

Klebelsberg-telepi lakosok ajánlották fel kiállításra. 
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Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub 

A 2015 szeptemberében elindult Baba-Mama Klub, bár a társaság kicsit kicserél dött a kezdetekhez 

képest, hiszen a lurkók felcseperedtek, 2017-ben is folytatta sikeres működését. Több meghívott 

el adó érkezett az év során, akikt l sok érdekes és fontos információt kaphattak az édesanyák a 

gyerekneveléssel és gondozással kapcsolatban. Illetve tartalmasan, jó hangulatban és társaságban 

tölthették el a szerda délel ttjeiket.  

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 résztvev  

édesanyák fontos és érdekes témákba nyerhettek betekintés el adóink segítségével. Programjaink az 

év során: Ringató Hegyi Ritával, Konráth Kata óvón  az óvódás korról, az óvódába szoktatásról 

beszélgetett az édesanyákkal, megismerkedhettünk a papírszínház rejtelmeivel Németh Szilvia 

könyvtáros-tanár segítségével és az állatokról és járművekr l is tanultunk közösen (mondókákkal 

énekekkel). Az év során több kézműves délel ttöt is tartottunk, ahol a gyermekek és az anyukák 

együtt alkothattak. Természetesen a farsangot és a Mikulást is megünnepeltük közösen. A 

programok alkalmából a tornaszobát a babák számára megfelel  módon rendezzük be. 

Rendszeresen járó klubtagjaink száma: (anyukák): 12 f . 
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Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub 

Az Ifjúsági Klubszoba rendszeres, hétköznapi nyitva tartással az érdekl d k rendelkezésére áll, 

ahol szabadid s és nem-formális, tanuláshoz kapcsolódó tevékenységeket lehet végezni, illetve 

számítógép-használatra is lehet ségük nyílik. 2017-ben is folytatódtak a rendszeres klubalkalmak. 

Közös társasjátékozás, beszélgetés, csapatépít  játékok és filmklub várta a fiatalokat. Az alkalmakra 

változó létszámban járnak: 5-12 f s részvétel a jellemz . 

 

 

Hitélet a közösségi házban 

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

véd szentje, Páduai Szent Antal napjának (június 13.) alkalmából rendezett szentmiséknek is. 

 

A Klebelsberg-telepi katolikus hívekb l álló Szent Mónika Imakör minden hónap els  keddjén 

tartja összejöveteleit. 
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ZarándokPont 2017. évi programjai: 
 

Zarándoklás: 
Az életben nem lehet mindenre felkészülni, hiába is szeretnénk. Nincs az az iskola, könyv, 
tanfolyam, vagy mester, aki képes lenne felkészíteni bennünket. Tanulni persze lehet saját magunk 
és mások tapasztalataiból, hibáiból, és ett l felkészültebbek, bátrabbak és magabiztosabbak 
lehetünk, de nem ez véd meg minket az élet megpróbáltatásaitól. Kapaszkodókat keresünk a 
gyökereinkben, családunkban, a vallásban. Egy zarándoklás is lehet kapaszkodó, ami nemcsak 
bölcsebbé tesz, hanem el re mutat. Elindul az ember, megy el re egy kitűzött cél felé, miközben 
átéli az út minden egyes percét és elmélyed gondolataiban. 
 

Idén a már harmadik éves ZarándokPont önkéntesei lelkes munkát végeztek 2017 évben is. A tavasz 
beköszöntésével együtt, márciusban indult meg igazából az érdekl dés a zarándoklás iránt. Nagyon 
szép és mozgalmas volt az évünk, 70-80 f  volt, aki ellátogatott hozzánk, érdekl dni, mi is az a 
zarándoklás, mi az, amit mi képviselünk. De 48 f  ezek közül biztosan tudjuk, hogy el is indult 
valamilyen zarándokúton, hiszen nálunk vásárolta meg a magyarországi vagy spanyolországi 
gyalogláshoz szükséges útlevelét (credenciált). 
Saját magunk is szerveztünk zarándokutakat. 
 

1. Tavaszi nyitásként minden évben csatlakozunk városi felhíváshoz, 2017. március 30-án 
megrendezésre kerül  Sziki túrához. Kiskundorozsma – Kulipintyó csárda – Kiskundorozsma 16 

km távon. Remek id ben 11 zarándok tette meg ezt a távot. Baráti találkozónak is vehetjük a 
zarándokok megjelenését, a tél elmúltával ismét a szabadban lehetünk.  

 

2. Szent László zarándokút (2017. 05. 11. – 05. 14.) 

 Nagy várakozással készültünk, hogy 3 napi gyalogos zarándoklaton, és ünnepi Szentmisén 
vegyünk részt. Már május 10-én megérkeztünk Gyomaendr dre. Szonda István a zarándokút egyik 
szervez je végig kalauzolt az épületben. Meglep en kulturált, igényesen kialakított szállás. Közben 
folyamatosan érkeztek a zarándokok az ország minden tájáról. Ismerkedtünk, szétnéztünk a 
Tájházban, majd gyülekeztünk az esti Szentmisére. Czank Gábor atya szeretettel köszöntött 
bennünket a Szent Imre Templomban. Egy kedves helybéli végigvezetett minket a templom minden 
helységén. Vacsorát is közösen fogyasztottuk el, beszélgettünk, majd igyekeztünk gyorsan 
nyugovóra térni. Másnap reggel Szentmise és zarándok áldás után az endr diek kikísértek énekelve 
a Körös töltésére, ahonnan útra bocsátották 25 f s csoportunkat. A legid sebb zarándok 70 év 

feletti, míg a legfiatalabb mindössze 6 éves volt. Hosszú, de annál szebb út vezetett a Körösök 
mentén Körösladányig. A körösladányi plébánián Lengyel Antal atya nagy örömmel üdvözölte a 
zarándokokat. A bográcsban már rotyogott a finom halászlé. Kialakítottuk a hálótermeket, majd 
indultunk a Szentmisére. Mise után Antal atya bemutatta a Szepl telen Fogantatás Templomot, 
majd a plébániára visszatérve elfogyasztottuk a mennyei vacsorát, sokáig beszélgettünk, majd 
nyugovóra tértünk. Reggel gyors összerendez dés és a közös reggeli után útrakeltünk. Az id  is 
kegyes volt hozzánk. Nem volt túl meleg, de a nap végig derűsen mosolygott felettünk a lágy szell  
pedig hűsített, simogatott. 5-6 megtett km után mindig megpihentük, majd énekelve, imádkozva, 
elmélkedve haladtunk Újiráz felé. Újiráz közelében megható fogadtatásban volt részünk.  

Dr. Dénes Zoltán plébános egyetemi docens, híveivel várta érkezésünket. Zoltán atya f  szervez je 
Szonda Istvánnal karöltve e zarándoklatnak. Süteményt, frissít t kínáltak a megfáradt 

zarándokcsoportunknak. Volt, akiket ismer sként öleltek át. Innen együtt gyalogoltunk, énekeltünk, 
míg megérkeztünk a Magyarok Nagyasszonya Templomba. Itt volt a Szentmise és a 3. 
lelkigyakorlat.  

Szentmise után fejedelmi vacsora és egy újabb meglepetés következett. Zoltán atyát köszöntöttük 
60. születésnapján.  
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Reggel Komádiba szállítottak át bennünket, hogy a helybéliek gazdag és kiadós reggelivel 
vendégelhessenek meg bennünket. A Szentmise után Dénes atya elmesélte a templom érdekes és 
szomorú történetét. Majd Velük együtt indultunk tovább végs  célunkig Nagyváradra. 
Körösszegapátiban óriási es ijeszt  fekete fellegek gyülekeztek, ezért az atya autókba parancsolt 
minket, és a határátkel ig így jutottunk el. Innen ki autóval - mert már zuhogott az es -, ki mégis 
gyalogosan érkezett Köröstarjánba. Itt volt az utolsó lelkigyakorlatunk, majd a zarándokokat fogadó 
helyiek leírhatatlanul finom vacsorája. Elfogyasztása után autókkal szállítottak tovább a nagyváradi 
Kanonok soron lév  szállásunkig.  

Az utolsó nap a nagyváradi Szent László Székesegyházban ünnepi Szentmisén és az azt követ  
körmenettel gyalogosan jutottunk el a Várig. Szent László szentté avatásának 825. évfordulóját 
ünnepeltük. Felejthetetlen lelki élménnyel és lelkünket díszbe öltöztetve tértünk haza családunkhoz. 

       
 

3. Szent Erzsébet zarándokút (2017. 06. 04 - 06. 12.) 

Árpád-házi Szent Erzsébet 810 éve (1207-ben) született Sárospatakon II. András magyar király 
harmadik gyermekeként. Élet szeretete, kedvessége, a szegények iránti jósága, férje iránti szerelme 
és Isten utáni vágya méltán tette t az egyik legismertebb és legkedvesebb szentté Európában. A 
2011-ben megnyíló zarándokút Szent Erzsébet szül városát, Sárospatakot köti össze Kassával. A 
zarándokút teljes hossza kb. 100 km, amit egy jelképes vörös rózsa jelez. 
Magyarország egyik legszebb hegyvidékét, a Zemplént átszel  út kis településeken és mesebeli 
erdökön vezet keresztül. A legrövidebb magyarországi zarándokút sok meglepetést tartogat a 
zarándok számára. Sárospatakon a Bodrog folyó partján magasodó Rákóczi-vár sejteti az egykor itt 
élt és az Erdélyi Fejedelemséget is elnyer  Rákócziak hatalmát. A középkorban vallonok telepedtek 
le errefelé (Bodrogolaszi), kés bb ruszinok érkeztek e tájra (Komlóska), miközben Regécnél a dics  
múltat idéz  Rákóczi-vár vagy az erd vel ben tt pálos kolostortemplom (Telkibánya) meghitt 

romjaival találkozhatunk. Hollóházán a magyar porcelángyártás remekműveit csodálhatjuk meg, 
egy meredek kaptató után pedig felfedezhetjük azt a várat (Füzér), ahol a Szent Koronát rizték, 
miután a Magyar Királyság elbukott a Török Birodalommal folytatott élethalálharcában. Füzér 
váránál végül elhagyja zarándokutunk az országhatárt, ahol egy kicsit megpihenve körül álltuk a 
határkövet, elénekeltük a Himnuszt és immár Szlovákiában folytattuk zarándoklásunkat. 
Szlovákiában gazdag bronzkori lel helyen át vezet az utunk (Alsómislye, Nižná Myšla), A Hernád 
folyó melletti hosszú, kissé monoton gyaloglás után érkezünk meg utunk végpontjához, Kassához. 
Az óváros egyszerre üde és ódon hangulatával veszi körbe a csaknem százötven éven át épült, 
Európa legkeletibb gótikus katedrálisát, a Szent Erzsébet-dómot, ahol leróhatjuk Szent Erzsébet 
iránti tiszteletünket, ezután el is kell búcsúznunk zarándoktársainktól. 
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4. Zarándok karácsony (2017. 12. 15.) 
Most már mondhatjuk, hogy hagyomány jelleggel szerveztük meg a szegedi ZarándokPont 
karácsonyt. Az elképzelésünk az volt, hogy azok, akik ebben az évben, vagy talán már el bb de a 
mi indíttatásunkra, a mi segítségünkkel járták meg zarándokútjukat az év lezárása ként újra 
találkozzanak, meséljenek, éljék át saját vagy zarándoktársaik elbeszéléséb l az élményeiket. 
Nagyon szép, kedves, és szeretetteljes délutánt töltöttünk el. Két fényképes el adást hallgattunk 
meg, majd kötetlen beszélgetéssel, sütemény és zsíroskenyér elfogyasztásával folytatódott. Jó volt 
látni, hogy senki sem sietett haza, mindenkinek volt mit mesélni, vagy éppen a másiktól kérdezni. 
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Úgy érezzük mi, akik minden szerdán várjuk a hozzánk betér  zarándokjelölteket, nem hiábavaló az 
önkéntes munkánk, hiszen mikor az útról visszaérve ismét meglátogatnak bennünket a zarándokok 
és elmesélik élményeiket, az arcuk mindent elárul.  

 

 

 

Az Összefogás Házában működ  HMAG csoport rendezvényei: 
A HMAG csoport programjait, különböz  témájú el adásokait az Összefogás Házában lév  

Klebelsberg teremben tartotta.  

El adások:  

 Dr. Kalmár Gergely magkutató: „Az stönköly élettani hatásai” (2017. 02. 25.) 

 Fekete Pál történész: „Magyarország Európa közepén” (2017. 05. 17.) 

 Botos Eszter és Szögi Tibor: „Éleszt- , Kódfejt- , Zenél- ” (2017. 06. 13.) 

 Fekete Pál történész: „Magyarország Európa közepén” (2017. 09. 27.) 

Filmvetítés: 

 „Álom Hava” film megtekintése (2017. 04. 30.) 

A programokon alkalmanként 8-25 f  vett részt. 
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2.3. A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület programjai 

 

Újévi ajándék koncert (2017. január 5.): 
Bár Klebelsberg-telep nem nagy hely, mégis mennyi-mennyi értékes ember lakik itt. Például a 

Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium tanárai, nekik is köszönhet en a 2017-es 

évet egy komolyzenei ajándék koncerttel kezdhettük meg. Telt ház várta az ifjú zenészeket, akik az 

Összefogás Házába érkeztek hangversenyt adni az érdekl d knek. Nagyon szép, lelket melenget  

ajándék el adás volt, a komoly és népzenei dallamok megnevettették és meghatották a közönséget. 

A nagy érdekl désre és a jóhangulatú, gyönyörű el adásra való tekintettel jöv re ismétlést 

tervezünk. 

A programon körülbelül 70 f  vett részt. 

 

Bűnmegel zési el adás (2017. január 20.): 
2017. 02. 20-án a Csongrád Megyei Rend r-f kapitányság Bűnmegel zési Osztálya el adást tartott 

az Összefogás Házában (Szeged, Zentai utca 31.) „Áldozattá válás megakadályozása” címmel. A 

szép számmal megjelent érdekl d k sokrétű tájékoztatást kaptak a bűnmegel zéssel (betörések és 

besurranások megakadályozásával, átverések kezelésével...). 

A programon körülbelül 30 f  vett részt. 

Tavaszi hárfa és gitár koncert (2017. március 23.): 
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Tavaszköszönt  hangversenyt rendeztünk az Összefogás Házában. Megtelt zenekedvel kkel a 

legnagyobb termünk, a Faház, hogy meghallgassák Razvaljajeva Anasztázia (hárfa) és Környei 

Miklós (gitár) színvonalas el adását. A koncerten nem csak gyönyörű dallamok hangzottak el, 

hanem érdekes bevezetéseket is hallhattunk a művekkel kapcsolatban. A közönség biztosan jól 

érezte magát, hiszen az el adás után még sokan maradtak beszélgetni a művészekkel. 

A programon körülbelül 70 f  vett részt. 

 

 

Tavaszi Tekercs II. (2017. április 2.):  

Második alkalommal került megrendezésre azt Összefogás Házában tavaszköszönt  mulatságunk a 

Tavaszi Tekercs. a fergeteges hangulatról DJ Nagy Jani gondoskodott, a résztvev k pedig egész este 

mulattak és ünnepelték a tavaszt. 

A helyszín biztosításával, szervezéssel és társadalmi munkával segítette Egyesületünk a 

rendezvényt. 

A programon körülbelül 80 f  vett részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Tavaszi Gyerektábor (2017. április 13-14.): 

A tavaszi szünetben ismét csak összegyűlt a telep apraja-nagyja a Tavaszi Gyerektáborunkba. A 

társasjáték, festegetés, foci és az elmaradhatatlan számháború volt a kedvenc az Összefogás 

Házában! A gyerekek a jó id t is élvezhették az udvaron. A tábor végén a résztvev  fiatalok a 

Klebelsberg-telepieknek rendezett Húsvétolón vehettek részt. Az finom ebédr l Laucsekné Ilona és 

Bene Ilona, a Harangláb nyugdíjas Klub tagjai gondoskodtak. 

A programon körülbelül 15 f  vett részt. 

 

Húsvétoló (2017. április 14.): 
Sokan jöttek el a második alkalommal megrendezett tavaszköszönt , Húsvét-váró családi 

programunkra. A telepiek részt vehettek tojáskeresésen az Összefogás Házának kertjében, 

nyuszisimogatón és gyönyörű húsvéti tojásokat lehetett készíteni Blahóné Ungár Ágnessel, 

köszönjük a segítséget! A délután legnagyobb sztárja mégis a Húsvéti Telepi Kvíz volt, ahol a 

húsvéti nyuszinak kellett segíteni összegyűjteni a tojásokat, amelyek kigurultak a kosarából. A 

játékos Húsvéthoz kapcsolódó feladatok során az egész telepet bejárhatták a résztvev k.  

A programon körülbelül 60 f  vett részt. 
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Tavaszköszönt  Haditábor (2017. április 22.): 

A H sök Kapuja hagyomány rz  egyesület tavaszköszönt  Haditáborba hívott kicsiket és nagyokat 

egy áprilisi szombatra a közösségi ház udvarára. A délel tt folyamán gyerekek és feln ttek az 

íjászatot és a középkori vívást próbálhatták ki. Az „ rjárat: H sök Kapuja és Oroszlánszív 

Lovagrend” hadi bemutatójára és a haditábori élet bemutatására is sokan voltak kíváncsiak. Délután 

hangszeres műsor és kézműves foglalkozás várta az érdekl d ket. A gyerekek lisztet rölhettek és 

az abból helyben készült finomságokat fogyaszthatták. Kellemes napot tölthettünk együtt és sokat 

tanulhattunk. 

A programon körülbelül 50 f  vett részt. 

 

XVIII. Klebelsberg-telepi Majális (2017. május 1.): 

Immár XVIII. alkalommal került megrendezésre 2017. május 1-én a nagysikerű Klebelsberg-telepi 

Majális az Összefogás Házának udvarában. A résztvev k már reggel 7:30-kor gyülekeztek, hiszen a 

„Tárcsa-Rács Bogrács” F z verseny csapatai megkezdték a f z st, hogy finomabbnál finomabb 

fogásokkal kápráztassák el az öttagú zsűrit. Az ételek már javában rotyogtak a bográcsokban és 

forogtak a nyársakon, amikor megérkezett a látogatók nagyobbik része. Kárpáti Tibor „MESE” 

című kiállításával kezd dtek el a délel tti programok, Török Nikolett és Nacsa Péter, pedig a 

kiállító munkáival illusztrált, hazai és nemzetközi sikereket elért könyvekb l szavaltak és mondta 

mesét. A színpadon Klebelsberg-telephez és az Összefogás Házához köt d  csoportok váltották 

egymást, mind-mind nagy tapsot kiérdemelve. A telepi óvodások verseltek és énekeltek, és az ott 

működ  Napraforgó néptánccsoport szerepelt, Nagy Sarolta vezetésével, a kicsik ügyesen énekeltek, 

táncoltak és játszottak. Thai-boxosok tartottak bemutatót, nem csak feln ttek, de „ifjú titánok” is 

bemutatták tudásukat. A szépkorúak is elfoglalták a színpadot: a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai 

mutatták be boszorkány táncukat. A Paralando Énekegyüttes énekelt operett slágereket 

„Cintányéros cudar világ” címmel, nagy sikert arattak a közönség velük együtt énekelt és tapsolt. 
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Ezután következett a f z verseny eredményhirdetése: három kategóriában hirdetett gy ztest a zsűri. 

Karate bemutatót láthattak az érdekl d k, az Összefogás Házában működ  karatésok jóvoltából. 

Volt botos bemutató, harc és cseréptörést is láthattunk. Sörivó verseny folyt a színpad el tt, a 

szerencsés nyertes egy szép korsóval gazdagodott. A színpadi programok mellett állandó 

programokkal is vártuk a telep apraja-nagyját: szebbnél szebb formák és képek kerültek a gyerekek 

arcára, kezére az arcfest k jóvoltából, a Faházban anyák-napi kézművessel várták a kicsiket és 

nagyokat, illetve a rovásírás rejtelmeibe is betekintést kaphattak az érdekl d k! Természetesen nem 

maradhatott el a forgó és az ugrálóvár sem a programok sorából! A délel tt folyamán a 

versenyz kkel együtt sütött, f zött a „Reneszánsz udvar” is, korhű ételekkel. 

A programon körülbelül 400 f  vett részt. 
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Klebelsberg-telep napja ünnepség, vacsora és bál (2017. június 10.):  

Az idén 2017. június 10-én megrendezett Klebelsberg-telep Napját a művészetek jegyében 

töltöttük. Már kora reggelt l fest k foglalták el az Összefogás Házát, akik az I. Hattyasi 

fest verseny résztvev iként Klebelsberg-telep látványosságait festették. A versenyművek zsűrizve 

és díjazva lettek, majd újabb kiállítást nyitottunk a résztvev  amat r és profi fest k munkáiból. 

Zenei élmény következett, Szeged Classic Trió (Vizsolyi Lívia, Varga Laura és Klebinczki György) 

kápráztatott el minket kiváló muzsikájával. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk! A koncert után a 

Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület vezet sége a hagyományoknak megfelel en 

átadta a Klebelsberg-telepért emlékérmet a közösségben és a közösségért végzett áldozatos 

munkájáért Laucsek Andrásné Ilonának. Ezúton is gratulálunk! Ezután a gasztronómiai élvezeteké 

lett a f szerep, a már megszokott Klebelsberg-telepi Bálon, ahol remek hangulatú zene mellett 

mulathattak a telepi lakosok.  

A programon körülbelül 70 f  vett részt.  
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Nyári gyerektábor (2017. június 19-23.): 

Idén nyáron is megrendezésre került nagysikerű nyári gyermektáborunk az Összefogás Házában. 

Hétf  reggel 20 izgatott gyerk c készül dött, hogy felszálljon a buszra, ami egyenesen Öttömösre, 

az Erdei Iskolába vitt minket, ahol a táborunk els  3 napját töltöttük. Az udvarban lév  hintákért 

szinte harc folyt a gyerekek között, de a társasok, a tollaslabda és a ping-pong is el került a 

dobozokból. Az erdei iskola vezet jének jóvoltából a gyerekek el ször „Népmese a ládafiában” 

címmel egy több szempontból is mesés délutánon vehettek részt, majd másnap igazi vadonlakókká 

válhattak, hiszen feny tű teát kóstolhattak és igazi bunker/menedéket építhettek a szabadban 

található anyagok felhasználásával. Az utolsó természet közelben töltött nap is tartogatott 

izgalmakat, mivel egy nagyon érdekes méhészeti bemutatón vehettek részt a gyerekek: többféle, 

különböz  mézet kóstolhattak, méhviaszgyertyát készíthettek, s t a méheket és a kaptárt is 

megvizsgálhatták közelebbr l. A szerencsésebbek vagy bátrabbak meg is simogathatták a füstt l 

kissé kábult apró munkásokat. Összességében kellemes három napot tölthettünk együtt természet 

közelben és sok-sok új és izgalmas élménnyel és tudással gazdagodva.  

Csütörtökön már az Összefogás Házában fogadtuk a már összeszokott kis csapatot. Sokat 

játszottunk, rajzoltunk és kézműveskedtünk. A gyerekek, akik fényképeztek a tábor Öttömösön 

töltött három nap során, egy egyszerű számítógépes program segítségével saját maguk 

szerkeszthették meg a legjobb képeiket. Pénteken reggel a Szent-Györgyi Albert Agórába indultunk, 

ahol egy csodálatos és izgalmas kiállításon vehettünk részt: megtapasztaltuk milyen az élete a 

látássérülteknek és vakoknak, hiszen egy láthatatlan kiállítást „tekintettünk” meg. Majd a szobában 

bennünket kalauzoló látássérült hölggyel beszélgettünk a vakok életér l, hétköznapjairól és arról, 

hogy látókként hogyan tudjuk segíteni ket. A jóid re való tekintettel egy kis pancsolás és 

locsolkodás is belefért az udvarunkon. A táborban résztvev  gyerekek sok új élménnyel gazdagodva, 

új barátságokat kötve, vidáman mentek haza pénteken, fogadkozva, hogy k jöv re is biztosan 

jönnek! Várjuk is ket szeretettel! 

A programon körülbelül 20 f  vett részt. 
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Mártélyi Fest tábor (2017. szeptember 2-10.) 

Egyesületünk második alkalommal szervezte meg feln ttek részére szeptemberben az alkotótábort. 

Az országosan meghirdetett fest táborban a Hattyas Fest kör tagjai 6 f vel vettek részt, a többiek 

Budapestr l, Dunántúlról jöttek. A különböz  foglakozású és más tájakról jelentkezett feln ttek 

rövid id  alatt csapattá kovácsolódtak. Egymást segítve alkottak a vízparton a szép szi id ben és a 

szállás biztosította közös helyiségben a maguk által választott technikákkal, saját anyagaikkal. 

Esténként szakmai megbeszélések voltak más korban élt és a mai kor fest i műveir l, 

színkeverésr l, stílusokról, anyagismeretr l. Napi egyszeri „képmutatás” a mesternek, a közös 

kiértékelés, javítás megbeszélése szép eredményeket hozott. 

 Színvonalas munkák készültek Sáska Tibor veszprémfajszi fest művész irányításával. Utolsó 

értékel  napunkat megtisztelte látogatásával id. Holler László hódmez vásárhelyi fest művész, 

ahol  is korrigálásával segítette munkát. A záró napon kiterített összes alkotás nagy meglepetés 

volt mindenkinek. A képek száma és a fejl dés mindenkinél látványos volt. 

A programon körülbelül 20 f  vett részt 
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XX. Jubileumi Hattyas Kupa (2017. szeptember 9-10.): 

A XX. Hattyas Kupa ismét két napon át zajlott. Szombaton a helyi csapatok, vasárnap a 

meghívottak tornája került megrendezésre. 

Az els  nap már reggel 8:00 órától gyülekeztünk, a megnyitó és a Himnusz eléneklése után 9:00-t l 

már rúgták is a b rt a pályán a csapatok. A sok jelentkez  miatt a szombati torna 2 csapatban zajlott.  

11:00 órától nem csak a láb, de a kéz is szerepet kapott, hiszen elindult a ping-pong bajnokság is. 

Kora délután négy gyerekcsapat két meccset játszott, így az ifjabb generáció is helyet kapott a 

pályán. Az el dönt k el tt hetes rúgóversenyen is reszt vehettek a vállalkozókedvűek. 

Az el dönt k és a dönt  is nagyon izgalmas volt, a fináléban a szoros meccs után csak hetesekkel 

tudtak dönteni a gy ztesr l. A meccsek melletti szórakozást az egésznapos ugrálóvár, büfé és zenei 

aláfestés nyújtotta. Az este eredményhirdetéssel kezd dött majd extra finom és nagy adag 

vacsorával folytatódott, amit látványos tűzijáték koronázott meg. Ezt követ en reggelig tartó Retró 

Disco Party következett. 

Kevés alvás után, de nagy lendülettel indult a vasárnapi torna, ahol a meghívott csapatok mellett, a 

helyieket a Klebelsberg-telep csapata képviselte. A mérk zések után következett az 

eredményhirdetés, majd egy kései ebéd. A délután beszélgetéssel és jó hangulatban telt. 

A programon körülbelül 400 f  vett részt. 
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II. Szüreti Mulatság (2017. szeptember 30.): 
Mozgalmasan telt a hétvége az Összefogás Házában, hiszen Szüreti Mulatságot tartottunk immár 

második alkalommal. A feln ttek borokat fogyaszthattak, a gyerekek pedig a mustkészítésben 

próbálhatták ki magukat, majd meg is kóstolhatták az általuk készített finomságot. A borhoz, hogy 

jobban csússzon sajtokat fogyaszthattak az érdekl d k, illetve a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai 

által készített finomabbnál finomabb borkorcsolyákat. Köszönjük a sok munkát nekik!  

A kultúra sem maradt ki a programok közül, hiszen a Harangláb Nyugdíjas klub tagjai Bordalokat 

énekeltek nekünk, Rózsa Lászlóné Cuncika pedig verset szavalt, köszönjük a felkészülést! Kiállítást 

is nyitottunk sz, szüret témában, köszönjük a képeket, amelyeket behoztak a tárlatra! 

A délután folyamán, amíg a juhászpörkölt f tt, a vállalkozó kedvűek mókás vetélked kön vehettek 

részt: gurítottak szalmabálát, toltak talicskát és hajítottak labdát. A versenynek egy gyerek és egy 

feln tt kategóriás gy ztese lett, ezúton is gratulálunk Kismárton Barnabásnak és Borsos Máténak.  

A kevésbé vállalkozó kedvűek is találtak maguknak programot: hiszen Czinkóczi György 

ostorfonást és népviseleteket mutatott, míg Tánczos Sándor (Tűzpadka) gyümölcsöt faragott az 

érdekl d knek. Köszönjük, hogy eljöttek és megmutatták tudományukat! 

Elkészült a finom juhászpörkölt, ami az utolsós cseppig el is fogyott, köszönjük az el készítést és a 

f zést: Takács Péter, Borsos Máté, Novák Csaba, Szabó Tamás, Kismárton Zsolt! 

A Szüreti Mulatságot néptánccal zártuk, köszönjük a Délikert Táncegyüttesnek, hogy eljöttek, hogy 

bemutatták tudásukat és megtáncoltatták a közönséget. 

A programon körülbelül 70 f  vett részt. 
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Klebelsberg-emlékünnepség és a Klebelsberg-emléktábla koszorúzása (2017. október 6.): 

2017. október 6-án, pénteken délután megemlékezést tartottunk Gróf Klebelsberg Kuno, telepünk 

névadójának halálának 85. évfordulója alkalmából, mivel ünnepségünk erre a történelmünkben 

jelent ségteljes, de szomorú napra esett természetesen az aradi vértanúkra is emlékeztünk. 

Az ünnepséget a Klebelsberg-telepi Óvoda falánál lév  emléktábla koszorúzásával kezdtük, ahol 

Borsos Blanka szavalatát, valamint az óvodások éneklését hallgattuk meg, majd közösen 

elénekeltük a Himnuszt. A megemlékezés az Összefogás Háza Klebelsberg termében folytatódott, 

ahol az állandó kiállításunk mellett Márfai József jóvoltából az 1948-49-es Szabadságharcról szóló 

tablókat is megtekinthettek az érdekl d k. A Klebelsberg teremben két fiatal (Kismárton Barnabás 

és Hajdú Levente) idézett Klebelsbergt l és Klebelsbergr l, majd az emlékbeszéd következett, 

melyet dr. Tóth István történész tartott. Ezután Márfai József numizmatikus mutatta be különleges 

érmeit és pénzeit mind Klebelsberghez, mind a szabadságharchoz kapcsolódva. 

A programon körülbelül 40 f  vett részt. 
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Id sek Napi Ünnepség (2017. október 6.): 

Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntjük minden évben id seinket az id sek napja alkalmából, 

2017. október 6-án tartottuk az Id sek Napi ünnepségünket is itt az Összefogás Házában. Jó 

hangulatban folyt a telepi id sek és a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjainak köszöntése. Nacsa Péter 

és Gábor gyönyörű szavalatát hallgathattuk meg a köszönt beszéd után, majd táncosok vették át a 

„színpadot”, akiknek jóvoltából kicsit nosztalgiázhattak a megjelentek. Az ünnepi vacsora el tt még 

egy kis játékos versenyen is részt vehettek a bátrabbak. A finom vacsorát (pörkölt, krumpli, 

savanyúság) a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület a desszertet (krémes) pedig Nógrádi Tibor 

jóvoltából fogyaszthatták az ünnepeltek. 

A programon körülbelül 70 f  vett részt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyugdíjas Számítógépes Tanfolyam (2017. október 14 – december 14.): 

A Klebelsberg-telepi nyugdíjasok kezdeményezésére 2017 szén ismét sor került egy tanfolyamra 

az Összefogás Házában. A tanfolyamon résztvev  szépkorúakat gimnazisták segítették személyesen, 

a kötelez  Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretein belül Szeged több középiskolájából. A 

nyugdíjasok nagy létszámának köszönhet en mind a képzés során négy csoportot tudtunk elindítani. 

A közösségi ház számítógépéit használva mindenki önállóan, a maga tempójában haladhatott és a 

saját érdekl dési körében fejl dhetett. A tanfolyamot mind a két korosztály pozitív élményekkel és 

tapasztalatokkal zárta. 

A programon 27 f  nyugdíjas és 10 f  diák vett részt.  
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szi gyerektábor (2017. november 2-3.): 

A tábor mindkét napja vidáman, sok játékkal, kézműveskedéssel telt a résztvev  15 gyermek 

számára. Most a társasjátékoké és a frissen elkészült tatami sz nyegé volt a f szerep. A gyerekek 

ugráltak, játszottak, színeztek, festettek egész nap. 

A programon körülbelül 15 f  vett részt. 

 

„Adventi Hangoló” a Szeged Classic Trio koncertje (2017. november 24.): 

Klebelsberg-telepen idén korábban kezd dött az adventi készül dés. 2017. november 24-én, a 

Szeged Classic Trio „Adventi Hangoló” koncertje nyitotta meg az ünnepi id szakot. Az együttes 

korábbi fellépése után nyilvánvaló volt, hogy sok érdekl d  lesz fellépésükön, s k is várták a 

viszontlátást. Vizsolyi Lívia (fagott), Varga Laura (fuvola) és Klebniczki György (zongora) triója 

sokrétű klasszikus darabokkal készült, s minden műsorszám el tt rövid tájékoztatással, humoros 
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magyarázatokkal segítették a darabok megértését. A művészek darabválasztásai nagy 

népszerűségnek örvendtek, mi több, a koncert végén szűnni nem akaró tapsnak köszönhet en egy 

extra darabbal is megajándékozták a néz ket.  

A programon körülbelül 50 f  vett részt. 

 

Adventi programok az Összefogás Házában (2017. december): 

Az Összefogás Házában gazdag közösségi programkínálat várta a 2017. évi adventi id szakban a 

lakosokat. 

Adventi koszorú kötés – 2017. december 1.: 

Adventi koszorúkészítést tartottunk az Összefogás Házában, hogy az els  gyertya meggyújtására 

mindenkinek készen legyen az egyedi koszorúja. Korcsmárosné Magdi segítségével szebbnél szebb 

művek születtek. Az eseményen meglep en sokan voltunk, a családias légkör és a közös teázással 

egybekötött beszélgetések megalapozták az ünnepi hangulatot. 18 órakor a Haranglábnál együtt 

meggyújtottuk az els  két gyertyát a telep koszorúján, az este közös énekléssel zárult. 

A programon körülbelül 55 f  vett részt. 

Telepi Mikulás - 2016. december 6. 

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 harmadik gyertyáját. 

A programon körülbelül 50 f  vett részt. 

Telepi Karácsony – 2016. december 16.  

Családias, meghitt hangulatban töltötte a szombat délutánt a telep apraja-nagyja az immár sok-sok 

évre visszanyúló Klebelsberg-telepi Karácsonyi ünnepség alkalmából. Az ünnepség meghitté 

tételében a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai segítettek közös énekekkel, Török Niki és Borsos 

Blanka pedig szép verseket szavaltak és énekeltek a Karácsonyon. Ezután meggyújtottuk a telepi 
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adventi koszorú gyertyáit, majd mindenki nekiláthatott a Klebelsberg-telepért Alapítvány és az 

Egyesület jóvoltából el készített süteményeknek, forralt bornak és teának. A telepi Karácsony most 

is, mint mindig, jó hangulatban, sok beszélgetéssel és vidámsággal telt.  

A programon körülbelül 65 f  vett részt. 
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2.4. Az Egyesület egyéb rendezvényei 2017-ben:  

 

 „Te szedd!” takarítóakció: 

2017. március 26. 

2017. október 7. 

Papírgyűjtés és fáradt süt olaj gyűjtés: 

2017. április 18-20. 

2017. október 9-12. 

 

Ingyenes Ruhagyűjtés és börze (2017. április 3-4. és 2017. október 24-26.): 

A lakosság felmerült igényeinek megfelel en idén két alkalommal rendeztünk meg az Összefogás 

Házában a ruhagyűjtést és börzét az Összefogás Házában. Rengeteg felajánlott ruha érkezett: a 

baba- és gyerekruháktól kezdve a feln tt kabátokig. A Harangláb Nyugdíjas klub tagjainak 

segítségével zajlott le akció, akik mindennap szívvel-lélekkel dolgoztak, hogy rendet tartsanak az 

egész Faházat elfoglaló ruhák között. A tavasszal több mint 20 zsákkal, télen pedig több mint 60 

zsákkal gyűlt össze ruhanemű, melyet rászorulókhoz juttattuk el a Fatima Ház és a Máltai 

Szeretetszolgálat munkatársainak segítségével. 

 

Lakossági Fórumok 2017-ben: 

2017. február 3. Lakossági Fórum – Holt-Tisza rehabilitációja I. 

2017. július 1. Lakossági Fórum – Könyvtár telekkérdése 

2017. szeptember 29. – Holt-Tisza rehabilitációja II. 
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3. KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSULT 

PROGRAMOK: 

 

3.1. A Klebelsberg-Telepért Alapítvány programjai 
 

Segít k Köszöntése (2017. március 25.) 
A hagyományokhoz híven a Klebelsberg-

telepért Alapítvány vacsorát rendezett az 

alapítvány egész éves munkájában 

segít knek. 

A programon körülbelül 40 f  vett részt.  

A helyszín biztosításával, szervezéssel és 

társadalmi munkával segítette 

Egyesületünk a rendezvényt. 
 

III. Klebelsberg-telepi Jótékonysági Gyereknap (2017. május 28.): 
Immár harmadik alkalommal rendezte meg az 

Összefogás Házában a Klebelsberg-telepért Alapítvány a 

Jótékonysági Gyermeknapot a Szeged Klebelsberg-telepi 

Polgári Kör Egyesület segítségével. A rendezvény most 

is sok embert szólított meg, itt volt a telep nagyja, de 

legf képpen az apraja. Volt minden, mi a szem-szájnak 

ingere: ugrálóvár, forgó, arcfestés, lufihajtogatás, ping-

pong, aszfaltrajz verseny, biciklis akadálypálya és 

zsongl rködés is várta a szórakozni vágyókat. Egész nap lehetett finom palacsintát és óriás 

palacsintát enni, és szomjas sem maradt senki, hiszen frissen facsart gyümölcs levelet is ihattak a 

lurkók. Sok-sok adomány érkezett, amiket rászoruló gyerekeknek juttattunk el. Fellép ink: a 

Tarjáni kéttannyelvű Ált. Isk. tánccsoportja és a Ritmus Tánc és Fitness Studio. A Klebelsberg-

telepi Óvoda óvón i bábel adását élvezhettük és a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai mesét olvastak. 

Igazán tartalmas és felejthetetlen nappal ünnepelhettük a gyerekeket!  

A programon körülbelül 300 f  vett részt. 

A helyszín biztosításával és társadalmi munkával segítette Egyesületünk a rendezvényt. 



33 

 

II. Klebelsberg-telepi Mini Half z  Fesztivál (2017. július 1.) 
Nagy sikere volt a második alkalommal megrendezett Mini Half z  Fesztiválnak 28 csapat nevezett 

a megmérettetésre: Gyálarétr l, Kecskés-telepr l, 

Alsóvárosról, Deszkr l és még Bajáról is érkeztek 

résztvev k. Közel 500 liter fogyott el a finomabbnál 

finomabb halászlevekb l. A hét tagú zsűrit, akik az 

el készítést, a halászlék színét, illatát és nem utolsó 

sorban az ízét pontozták, nehéz feladat elé állították a 

versenyz k. A Délmagyarország tudósítója is részt 

vett a zsűrizésben és különdíjat is átadott. 

A programon körülbelül 450 f  vett részt. 

A helyszín biztosításával és társadalmi munkával segítette Egyesületünk a rendezvényt. 

 

V. Jótékonysági Disznótoros (2017. november 4.): 

Minden várakozást felülmúlt az új helyen és új 

id pontban megtartott V. Jótékonysági Disznótoros 

rendezvényünk! Rengetegen jöttek el, hogy 

elfogyasszák a finomabbnál finomabb ételeket! 

Két egyenként 245 kg-os disznó került 

feldolgozásra a mulatság el tt. Nagy számú 

önkéntes csapat segítette a munkát, készítette a 

reggelit és a vacsorát. Hat órakor vendégeinket 

Újvári Edit köszöntötte és megköszönte a segít k 

munkáját a szombat hajnalig tartó mulatozás után 

vasárnap reggel az adományok szétválogatása, 

húsok, zsír, tepert  csomagolása következett. 52 

csomagot osztottunk szét ajándékként a 

Klebelsberg-telepen él  nagycsaládos és egyedül 

él , kis nyugdíjasok számára. 

A helyszín biztosításával és társadalmi munkával 

segítette Egyesületünk a rendezvényt. 

A programon körülbelül 500 f  vett részt.  

3.2. A Klebelsberg-telepi Óvoda programjai 



34 

 

 

Klebelsberg-telepi Óvoda nyíltnap (2017. április 21.) 
Nyílt napot szervezett a telepi óvoda a szül knek, gyerekeknek, 

mely jó hangulatban, finom ételeket fogyasztva telt. 

Társadalmi munkával segítette Egyesületünk a rendezvényt.  

A programon körülbelül 40 f  vett részt. 
 

3.3. Szeged kulturális életéhez kapcsolódó programok 

 

Városi Kulturális Piac (2017. január 21.): 
Egyesületünk részt vett az Agórában megrendezett Városi 

Kulturális Piacon. Népszerűsítettük a Szeged Klebelsberg-

telepi Polgári Kör Egyesület és az Összefogás Házának 

programjait. Az eseményen sok érdekl d  volt, emellett 

lehet ségünk nyílt más intézményekkel, csoportokkal is 

beszélgetni, esetleges együttműködéseket megvitatni.  

 

Gyalogolni jó… túra (2017. április 21.): 
A szentmihályi Móricz Zsigmond Művel dési Ház 

f szervezésében, a négy településrész (Gyálarét, 

Kecskés-telep, Klebelsberg-telep és Szentmihály) 

közös futó-, bicikliz -, sétálónapján fogadtuk a 

résztvev ket az Összefogás Házában. Sütikkel, 

ásványvízzel és természetesen sok-sok szeretettel 

vártuk az érkez ket. 
 

Közösségek Napja az Összefogás Házában (2017. május 9.): 
A Közösségek Hete rendezvénysorozatba kapcsolódott be idén az 

Összefogás Háza Klebelsberg-telepi Közösségi Központ. 

Nyíltnapot szerveztünk az Összefogás Házban, meghirdetett 

programjainkból a Képz művészeti szakkörünk és megtekinthet  

kiállításunk (Kárpáti Tibor: „Mese” című kiállítása) örvendett a 

legnagyobb érdekl désnek. 


