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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 18 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 2018. 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 két fő kulturális
közfoglalkoztatott – Kaszper Blanka február végéig és Papes Fanni június végéig– segítették
művelődésszervezőként, az NMI támogatásával. A közfoglalkoztatotti program befejezése után az
egyesület elnöksége és Papes Fanni önkéntes alapon oldották meg a további munkát, illetve 2018
júliusa és októbere között Herczog Evelin egyetemi gyakorlata teljesítéseként segítette munkánkat.
A 2018-as évben a NEA-hoz benyújtott pályázatunkból az egyik nyert. Sikeres pályázatunknak, jó
gazdálkodásunknak

és

a

lakosság

önkéntes

munkájának

köszönhetően

az

épület

infrastruktúráját fejleszteni tudtuk és eseménynaptárunkat a hagyományos programjaink mellett új
kikapcsolódási lehetőségekkel tovább is bővítettük.
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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 2018. évi programjai
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3. KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSULT
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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 2018-as évben megjelent „Múltidéző – Szeged
Klebelsberg-telepi visszaemlékezések” című helytörténeti kiadvány, amely az itt élő lakosok
telephez köthető személyes történeteit foglalja egy csokorba.
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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 érdeklődők kényelmesebb és modernebb környezetben
élvezhessék programjainkat.
A közösségi házban:
Tornaterem:
A tornaterem tavalyi, nagyobb beruházásai után kisebb tárgyi eszközök beszerzése volt szükséges a
2018-as évben. A betérő és táborozó gyerekeknek labdákat vásárolt az Egyesület, illetve a Házban
működő torna és jóga csoportoknak jóga matracokat és pilates labdákat szereztünk be.
Udvari melléképület:
Az Összefogás Háza udvarán található raktárként használt melléképület régi, nehezen zárható fa
bejárati ajtaját műanyag ajtóra cserélték.
A Faház:
A 2018-as évben a Faház (a nagyobb rendezvényekre, hangversenyekre használt terem) ismét
tovább szépült, újult. Az összes (azaz három) ajtót januárban modern, műanyag nyílászárók
váltották fel, valamint a teremben található összes kárpitozott szék tisztítása is megtörtént. A
hangversenyekre és előadásokra felszerelt, dekoratív háttérül szolgáltató drapéria beszerzésével
emeltük a rendezvények prezentálásának színvonalát.
A Harangláb:
A lakossági kezdeményezésre, és támogatássukkal 2017-ben megújult Harangláb
harangszerkezetének javítása az Egyesület költségén 2018. decemberében megtörtént.
Tárgyi fejlesztések:
2018-ban több tárgyi fejlesztés is megvalósult. 5 darab sörpad garnitúra beszerzésére került sor,
mivel a meglévő keret kevésnek bizonyult egyre nagyobb számmal látogatott rendezvényeink
lebonyolítására. A programok népszerűsítéséhez szükségessé vált lamináló gép és fotószkenner
beszerzése is megtörtént, hogy a plakátok terjesztése gördülékenyebben mehessen. A konyha
edénykészlettel és a régi, adományként kapott (de hibás és zajos) hűtőszekrény lecserélésével vált
modernebbé és energiatakarékosabbá. Az udvar mérete indokolttá tette egy lombszívó – ágaprító
gép beszerzését is, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az Összefogás Háza külső és belső udvari
környezetének és közeli köztér, a Rendező tér rendben tartását. A házban működő baba-mama klub
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otthonosabbá és biztonságosabbá tételét színes párnák és ágytakarók vásárlásával értük el, illetve az
év második felében újdonságként indított szövő kör számára az alapanyagokat és szövőkereteket,
körmöcskéket és egyéb eszközöket beszereztük.

Udvari melléképület

Faház
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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: 16:45 - 18:20
hétfő: 17:30 - 19:00
hétfő: 17:00 – 18:00
hétfő:18:30 - 19:30
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
csütörtök: 17:00 – 19:00
péntek: 18:00 – 20: 00

Karate
Szövő kör
Olasz nyelvtanfolyam
Zumba
Jóga
Képzőművészeti szakkör
Asszony torna
Baba – Mama Klub
Jóga
Zarándok Pont
Jóga
Asszonytorna
HMAG-csoport
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 megteremtettük és megteremtjük a lehetőséget, így indultak a 2018-as évben
Zumba órák és Szövő kör is alakult. A rendszeres programoknak köszönhetően élettel telt meg a
közösségi ház, mindennap különböző csoportok veszik birtokba a ház termeit. Az Összefogás
Házában működő csoportok nem csak egyéni edzéseiken, foglalkozásaikon vesznek részt, hanem
fontos részei a telep életének is. Például 2018-ban a sportcsoportok interaktív bemutatókat tartottak
a Majálison.
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2.2. Rendszeres klubprogramok
Harangláb Nyugdíjas Klub
A telepi szépkorúak klubja – 58 fő részvételével – immár 14 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. 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 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.

Kiállítások az Összefogás Házában
A 2018-as évben az Összefogás Házában két állandó és öt időszaki kiállítást hozott létre
egyesületünk.
A 2015-ben létrehozott Klebelsberg-szobában tekinthető meg a Gróf Klebelsberg Kuno életét és
munkásságát szemléltető, valamint a Klebelsberg-telepet bemutató gazdag helytörténeti kiállítás,
állandó jelleggel.
A Kiállító-teremben felszerelt képfüggesztő rendszer segítségével lehetőségünk nyílik időszaki
kiállítások lebonyolítására. 2018-ban igen sokszínű kiállításokat láthattak a látogatók: rajzok,
ikonok, festmények és fényképek művészeti, történelmi és természeti témakörökben.
Március 1-én „Ecsettel a békéért” címmel, Szegeden elsőként Klebelsberg-telepen mutatkozott be a
Krajczáros Alapítvány utazó tárlata, melynek képeit hazai és külföldi festők pro bono készítették, s
az első világháború végének centenáriumára emlékezik.
Második időszaki kiállításként május 19-én (a gyereknap részeként), az egyesület által a Hunyadi
Mátyás emlékév apropóján hirdetett Mátyás király rajzversenyre beérkezett rajzok kerültek
kiállításra.
Június 9-én, a főként helyi gyerekek rajzai mellé a telepi vagy telepi kötődésű felnőttek művei
csatlakoztak „Telepi alkotóink” kiállítással, így minden korosztály és minden technika képviseltette
magát. A helyi festőkör néhány tagja is részt vett a kiállításon, képeken remekül megfigyelhető a
lelkes alkotók fejlődése, egyedi látásmódja.
A szeptember 8-9-én megrendezésre kerülő Hattyas kupa eseményeinek részeként nyílt meg a helyi
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lakosoknak hirdetett Kertszépségverseny nevezőinek fotóiból összeállított kiállítás, mely bemutatta
a közösség természetszeretetét és a nevezőktől mindenki motivációt és ötletet gyűjthetett a
következőtavaszra.
Az év utolsó kiállítása november 19-én nyitott. Dr. Molnár Gyula természetfotós képeiből
összeállított „Természeti értékeink” című kiállítás folyamatosan látogatott, 2019. január 15-ig
tekinthető meg.
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Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub
A 2015 szeptemberében elindult Baba-Mama Klub. Bár a társaság kicsit kicserélődött a
kezdetekhez képest, hiszen a lurkók felcseperedtek, 2018-ban is folytatta sikeres működését. Több
meghívott előadó érkezett az év 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.
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. Az év során
több kézműves délelőttöt is tartottunk, ahol a gyermekek és az anyukák együtt alkothattak.
Természetesen a Mikulást és a Karácsonyt is megünnepeltük közösen, majd profi fényképész
segítségével baba-fotózást tartottunk, ahol az elkészült képeket ajándékként vihették haza a
nagyszülőknek, dédszülőknek. A programok alkalmával a tornaszobát a babák számára megfelelő
módon rendezzük be, színes párnákat szereztünk be a babák biztonsága érdekében. Rendszeresen
járó klubtagjaink száma: (anyukák): 5 fő.
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Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub
Az Ifjúsági Klubszoba rendszeres, hétköznapi nyitva tartással az érdeklődők rendelkezésére áll,
ahol szabadidős és tanuláshoz kapcsolódó tevékenységeket lehet végezni, illetve számítógéphasználatra is lehetőségük nyílik. 2018-ban is rendszeresen fogadtunk látogatókat. Közös
társasjátékozás, beszélgetés és csapatépítő játékok várták a fiatalokat. Az alkalmakra változó
létszámban járnak: 5-10 fős részvétel a jellemző.

Szövőkör az Összefogás Házában:
A helyi érdeklődés hatására 2018 őszén új klubként szövőkör indult az Összefogás Házában. A heti
rendszerességgel működő kör kezdeti lelkesedése nem hagyott alább, 8 fővel működik. Barta
Andrea vezetésével különböző szövőtechnikákat tanulnak a kör tagjai.
Az egyesület szövőkeretekkel, eszközökkel támogatja a működést, az elkészült munkákból kiállítást
tervezünk.
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ZarándokPont 2018. évi programjai:
2018.04.23. – 2018.04.26. Szt. László zarándoklat
Minden évben húsvét ötödik vasárnapján hagyományosan megrendezett Szent László
egyházmegyei zarándoklat. Szent László sírja az általa építtetett nagyváradi székesegyházban a
szentté avatása után vált Európa-szerte ismert zarándokhellyé. Ebben az évben április 23.án
indultunk el Gyomaendrődről – Nagyváradra, hogy csatlakozhassunk ehhez a zarándokláshoz.
A Szt. Lászlózarándokút101 kilométeres távját a gyomaendrődi Szt. Antal közösségi ház
szervezéshez csatlakozva, 4 napos zarándoklást jelent a Kőrös töltésen.

Szent Erzsébet zarándokút 05.22 - 05.27.
Magyarország egyik legszebb hegyvidékét, a Zemplént átszelő út kis településeken és mesebeli
erdőkön vezet keresztül. A legrövidebb magyarországi zarándokút sok meglepetést tartogat a
zarándok számára. Ebben az évben próba képen visszafele jártuk meg a Szt. Erzsébet zarándokutat.
Sárospatakon, a szokásos pünkösdi ünnepi mise után elvittek bennünket az országhatárra, a NagyMilic hegyre. A trianoni határ itt vágja ketté az Eperjes–Tokaji-hegyláncot. Innen kezdtük meg
zarándokutunkat Füzér felé. Majd Telkibánya, Komlóska, Bodrogolaszi, és ismét Sárospatak. A
zarándokút teljes hossza kb. 100 km, amit egy jelképes vörös rózsa jelez. Az idén kaptunk hideget,
meleget, esőt az út során, de csodálatos vezetőnk volt.
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2018.07.18.-2018.07.25. Szent Benedek (Benedictus) zarándokút.
2017. tavaszán egy új zarándokutat jelöltek ki a szervezők a Szt. Jakab út alternatív teljesítéseként,
Tihany-Pannonhalma-Lébény útvonalon. Ezt az útvonalat céloztuk meg hogy mint úttörők segítsük
a szervezők munkáját az út véglegesítésében. Nagy, érdekes és csodálatos feladat volt. A
zarándokszállások már megvoltak, csak út pontos leírását kellett nap mint nap felírni, hogy
valamikor egy új útikönyvet lehessen összeállítani belőle.

2018.08.25. 1Úton zarándoknap az Édesanyákért
Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint
Ausztriában, Erdélyben a Felvidéken, Szlovéniában és Magyarországon egyaránt. A Mária Út teljes
szakaszán egy közös, Közép-Európa nemzeteit összekötő, annak közösségeit fejlesztő célért szervez
zarándoklatot a Mária Út Egyesület minden év augusztusának végén, Nagyboldogasszony ünnepe
után. Az 1Úton zarándoknap sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt, melyen keresztül
életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és
egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki
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jelentőséggel bír. Csatlakozva a Máriaút szervezőkhöz, az idén az Édesanyákért ajánlottuk fel
zarándoklásunkat. Szentmihályról indulva a Dóm volt a végcél. Minden állomáson, pihenőn egyegy édesanyákról szóló verset olvastunk fel.

2018. 09.30. Jerikó zarándoklat 08.15. - 09.30.
Az országhatár mentén járták körbe hazánkat a Jerikó zarándoklat résztvevői, akik
negyvennapos,2100 km-es gyaloglás után érkeznek Szegedre. „Azarándoklat alkalmat ad arra, hogy
helyreálljon a harmónia ember és Isten között. A szegedi zarándokok az utolsó napon csatlakoznak
a hosszú uthoz és méltó alázattal várják őket.
2018.12.09. Mikulástúra Budapest, Normafa- Páty 15 km. Szent Jakab zarándokúton.
2018.12.13.Szegedi ZarándokPont karácsonya
Az idén záró összejövetelünk pont Luca napjára esett, így ezt kihasználva ennek a népszokásnak
megfelelően bonyolítottuk le a találkozónkat. Mint megtudtuk egyik önkéntesünktől Svédországban
sokkal nagyobb ünnep, mint Európában bárhol. Szent Lucia történetét elmesélve mi is
felelevenítettük az ottani szokásokat. Mécsesek gyújtása, Luca pogácsa osztása, melybe lelki
útravalók voltak belesütve. Meglepetésként egy spanyol zarándokszállást vezető házaspár látogatása.
Meghatott és boldog zarándokok találkoztak itt akik már szövögetik a következő évi terveiket.

Tartalmas, hasznos és fejlődő évet zártunk. Több mint 100 ember fordult meg a szegedi
zarándokpontban, hogy segítséget, tájékoztatást, tanácsot kérjen merre,és milyen felszereléssel
induljon el zarándokolni.
Úgy érezzük mi, akik minden szerdán várjuk a hozzánk betérő zarándokjelölteket, nem hiábavaló az
önkéntes munkánk, hiszen mikor az útról visszaérve ismét meglátogatnak bennünket a zarándokok
és elmesélik élményeiket, az arcuk mindent elárul.
Terjék Csabáné a szegedi ZarándokPont vezetője.
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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 összejövetelei.
Az Összefogás Házában működő HMAG csoport rendezvényei:
1. Szent György napi határjárás - 2018.04.24 16.00
Helyszín: Klebelsberg-telep
2. Alexandriai műveltség, a magyar hagyomány tükrében előadássorozat - 2018.10.18 18.00
Helyszín: Klebelsberg emlékszoba
3. A Fekete Madonna - 2018.10.30 17.00
Helyszín: Klebelsberg emlékszoba
4.

Alexandriai műveltség, a magyar hagyomány tükrében előadássorozat - 2018.11.09 18.00

Helyszín: Klebelsberg emlékszoba
5.

Alexandriai műveltség, a magyar hagyomány tükrében előadássorozat - 2018.11.29 18.00

Helyszín: Klebelsberg emlékszoba
6.

Alexandriai műveltség, a magyar hagyomány tükrében előadássorozat - 2018.12.13 18.00

Helyszín: Klebelsberg emlékszoba
7.

Szállást keres a Szentcsalád - 2018.12.13-23.

Az Alsóvárosi Ferences Látogató Központ közreműködésével.
Helyszín: Hattyas telepi családok,
8.

Telepi regölés - 2018.12.28. 18.00

Helyszín: Klebelsberg emlékszoba
Közreműködők: Békéscsabai Regősök
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2.3. A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület programjai
Újévi ajándék koncert (2018. január 4.):
A 2018-as év is muzsikával kezdődött Klebelsberg-telepen. Január 4-én 18 órakor az SZTE Vántus
István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói adtak ajándékkoncertet. A hangversenyen
gitárra, hegedűre írt darabok csendültek fel, valamint egy népi énekes diák is bemutatta tudását. Az
iskola egyik tanára, Újváriné Illés Mária rövid zenetörténeti háttérrel és érdekességekkel együtt
ismertette az elhangzó műveket. A már tavaly is megrendezett újévi ajándékkoncert talán
hagyománnyá formálódni látszik, hiszen idén is igen sok érdeklődő jelent meg, s már érdeklődtek a
jövő évi folytatásról. A nézők vastapssal jutalmazták a tehetséges fiatalokat, de természetesen
üdítővel, egy kis süteménnyel és szendvicsekkel is kedveskedtünk nekik. Köszönet a szervezésért
Újvári Editnek és az iskola igazgatójának, Újvári Istvánnak. Reméljük továbbra is megrendezésre
kerülnek ezek a koncertek, s valóban hagyománnyá formálódik az újév muzsikával való köszöntése.
A koncerten körülbelül 40-45 fő volt jelen.

„Ecsettel a békéért” kiállítás (2018. március 1.):
2018. március 1-én 17 órakor „Ecsettel a békéért” címmel, Szegeden elsőként Klebelsberg-telepen
mutatkozott be a Krajczáros Alapítvány utazó tárlata. A megnyitón mintegy 30-32 fő jelent meg s
tette tiszteletét a hősök emléke előtt. A kiállítás, melynek képeit hazai és külföldi festők pro bono
készítették, az első világháború végének centenáriumára emlékezik. A kiállítás muzsikával indult, a
Dél-alföldi Harmonikabarátok képviseletében Antal János énekes és Bakos József harmónikás
repített vissza bennünket a háború idejére. A Krajczáros Alapítvány kurátora, Németh István
folytatta a megnyitót érdekes előadásával, amelyben megismerhettük az Alapítvány tevékenységét,
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sőt, a festmények háttértörténetéről is részletes tájékoztatást kaphattunk. Tóth István történész a
háború szegedi vonatkozásairól tartott előadása, - amely a témában jobban tájékozottaknak is
nyújthatott újdonságokat - igen tartalmas és alapos volt. A megnyitó zárásaként újabb nóták
hangzottak el, sőt, a nagy sikerre való tekintettel egy operett dala is felzendült, s a látogatók együtt
énekeltek a zenészekkel. A megnyitót a jelenlévők igen elismerően illették a képek alapos
szemügyre vétele közben.
A megnyitón körülbelül 30 fő vett részt.

Tavaszi Gyerektábor és Húsvétoló (2018. március 29.):
Húsvétoló gyerektábor került megrendezésre az Összefogás Házában. A kissé hűvös idő nem szegte
kedvét senkinek. 14 gyermek egész napos felügyeletét és szórakoztatását biztosította a Polgári Kör
kézműveskedéssel, ping-ponggal, társasjátékozással, számháborúval. Terjék Csabáné és Kismárton
Zsolt segítségével a ház körüli fákra madárodúk kerültek kihelyezésre. 15 órától kicsik és nagyok
egyaránt csatlakoztak a programokhoz. A gyerekek lelkesen keresték az udvaron elrejtett húsvéti
tojásokat, majd az elfogyasztott csokit a Csergő Banda segített lemozogni, akik játékos moldvai
táncházukkal szórakoztatták a jelenlévőket, népi hangszerbemutatójukkal pedig nagy érdeklődést
keltettek. Köszönjük a segítséget Bene Ilonának és Laucsek Andrásnénak. Öröm volt végre hallani a
tél utáni első gyerekzsivajt a ház udvarán, bár reméljük, jövőre kegyesebb lesz hozzánk az időjárás.
A programon körülbelül 50 fő vett részt.
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Nyugdíjas számítógépes tanfolyam (2018. április 4-től június 7-ig):
2018 tavaszán ugyan kisebb létszámmal, de ismét sor került egy számítógépes tanfolyam
elindítására az Összefogás Házában. A tanfolyamon résztvevő szépkorúakat gimnazisták segítik
személyesen, a kötelező Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretein belül Szeged több
középiskolájából. A közösségi ház számítógépéit használva mindenki önállóan, a maga tempójában
haladhat és a saját érdeklődési körében fejlődhet. Az eddigi tanfolyamokat mind a két korosztály
pozitív élményekkel és tapasztalatokkal zárta.
A programon 12 fő nyugdíjas és 5 fő diák vett részt.
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Egészségnap (2018. április 9.):
2018. április 9-én a Dóm patika szakemberei látogattak el az Összefogás Házába. Érdekes
tájékoztató prezentációkat hallhattunk a cukorbetegségről, magas vérnyomásról és a
gyógyszerkezelésről, majd ezután ingyenes vércukor és vérnyomásmérést tartottak a
megjelenteknek, ahol kb. 50 fő kaphatott tájékoztatást egészségi állapotáról. Köszönjük a Dóm
patika munkatársainak közreműködését!

Költészet napja – Mátyás vers- és mesemondó verseny (2018. április 11.)
2018. április 11-én, a Költészet napján, a Hunyadi Mátyás emlékévre való tekintettel 15 órára
gyermekeknek szóló Mátyás király vers- és mesemondó versenyt hirdetett a Szeged Klebelsbergtelepi Polgári Kör Egyesület. A versenyzők fél 3 körül kezdtek gyülekezni az Összefogás Házában.
A 7 nevező három, korosztályuknak megfelelő kategóriában indulhatott.
A verseny szervezője, Gáspár Ferencné Hegyi Zsuzsanna rövid ismertetést tartott a gyerekeknek
Hunyadi Mátyás életérő, majd Bene Ilonától és Rózsa Lászlónétól, a Harangláb Nyugdíjas Klub
tagjaitól hallhattunk verseket. A verseny a legkisebbek kategóriájával kezdődött, s így haladtunk
korcsoportok szerint a nagyobbakig. Amíg a bírák visszavonultak értékelni, a vendégek
süteménnyel és pogácsával csillapíthatták izgalmukat. A résztvevő gyerekek kitettek magukért, a
zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, így megosztott helyezések is kiosztásra kerültek.
Reméljük jövőre, egy újabb évforduló apropóján ismét rendezhetünk hasonló versenyt.
A versenyen 7 nevező és körülbelül 15-20 néző volt jelen.
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XIX. Klebelsberg-telepi Majális (2018. május 1.):
2018. május 1-én megrendezésre került a XIX. Klebelsberg-telepi Majális az Összefogás Háza
udvarán.
A TRB főzőverseny résztvevői már kora reggel tüsténkedtek a bográcsok mellett, 22 csapat
mérettetett meg. A színpadi műsort a telepi óvodások nyitották meg szép dalokkal. A Harangláb
Nyugdíjas Klub fellépése is nagyon megható volt, versekkel és dalokkal készültek. Dél körül
mindenki elkészült a főzéssel, amíg a zsűri meghozta nehéz döntését, a Parlando énekegyüttes Te,
rongyos élet! című operett műsorát tekinthettük meg, ami nagy siker volt, a nézők együtt énekelték
a slágereket az énekesekkel. Ezután kiosztásra kerültek a TRB verseny díjai. A házban edző
karatésok bemutatója nagyon érdekes volt, az érdeklődők próbára tehették erejüket, cserepek
törhettek össze technikai instrukciók segítségével. A melegben nagy népszerűségnek örvendett a
sörivó verseny is. A Majális fénypontja a népszerű Indigó zenekar élő nagykoncertje volt 16 órától a
’80-as évek magyar rock slágereivel. A dalokat természetesen mindenki kívülről fújta, a zenekar
több, mint 2 órát játszott, a majálisozók nagy örömére.
Mondhatjuk, hogy a XIX. Klebelsberg-telepi Majális igen népszerű volt, valamivel többen fordultak
meg az Összefogás Háza udvarán, mint tavaly. Reméljük a 2019-es jubileumi alkalommal még
többen leszünk.
A programon körülbelül 450 fő vett részt.
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Mátyás király rajzverseny és kiállítás (2018. május 27.):
A Mátyás király vers- és mesemondó verseny mellett Mátyás rajzversenyt is hirdetett az Összefogás
Háza. A beérkezett pályaművekből készült kiállítás megnyitóját és az eredményhirdetést a
Gyereknap egyik programjaként hirdettük meg. A díjazottak könyvekkel, színes ceruzával és némi
édességgel gazdagodtak. A versenyre mintegy 30 rajzzal neveztek.
A programon körülbelül 25 fő vett részt.
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Klebelsberg-telep napja ünnepség (2018. június 9.):
Helytörténeti- és Klebelsberg-vetélkedő döntő, könyvbemutató és ünnepi műsor
Méltóképpen emlékeztünk telepünk avatásának 90 éves évfordulóján. Az időjárás átrendezte a
helyszínt, az udvar helyett az egyetlen nagytermünk zsúfolásig telt. A telep megalapítását segítő
névadó Klebelsberg Kuno emléktáblájának koszorúzását követően kezdődhetett a helytörténeti- és
Klebelsberg-vetélkedő öt csapattal. A csapatok két írásbeli beadandó forduló után mérettették meg
magukat a közönség előtt. A Bűnmegelőzési csoport csapata, a Szitakötők csapata az óvodából, a
Gyütt-möntök csapata, mint betelepülők, a Nyugdíjas Klub Harangláb csapata és a kezdetektől itt
élők leszármazottai, az Őslakosok versenyeztek egymással. Majd az ünnepi műsor következett:
Altorjay Tamás operaénekes hangjában gyönyörködhettünk, majd a Nacsa Jánosné által
összegyűjtött helyi történetekből összeállított Múltidéző – Szeged-Klebelsberg-telepi
visszaemlékezések című könyv bemutatója következett, melyből részletet olvasott fel Nagy Czirok
Emőke és Nacsa Péter. A vetélkedő eredményhirdetése következett. Az első két forduló eredményei
nagyon szorosan alakultak, így a harmadik, interaktív forduló volt a döntő, ahol az Őslakosok
csapata bizonyult a legügyesebbnek, de mindenki értékes díjakkal gazdagodott (minden csapat
kapott belépőt a Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben, sétálójegyet a Móra Ferenc Múzeum
intézményeibe, a Dóm Látogatóközponttól belépőt és ajándékokat, az első három helyezett pedig a
Libri könyvesboltból kapott könyveket és ezen felül 10.000, 20.000, illetve 30.000 Ft értékű kultúra
utalványt). A Telepért érmet közösségi munkáért dr. Baricz Zsoltné Tihanyi Magdolna és a
Várkonyi család kapta.
Az udvaron a helyi galambászok feleresztéssel bemutatkoztak / Birkás Géza, Nacsa János, Smányi
János/. Következett a Szeged Classic Trió koncertje, akik ismét csodálatos műsorral készültek
nekünk. Majd kötetlen beszélgetés a múltról egymás között állófogadás mellett. A Hansági Ferenc
Szakképző Iskola diákjai készítették a finom hidegtálakat és ők segítettek a felszolgálásban Antal
Csaba irányításával.
A Szeged Klebelsberg-telep avatásának 90. évfordulója ünnepsége méltóképpen a hagyományos
szentmisével zárult, melyen Zatykó László atya celebrált, segítőik és vendégeink voltak az
Alsóvárosi Ferences Templom énekkara és vezetőjük, Surinás István kántor-karnagy.
A rendezvényen körülbelül 150 fő vett részt.
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Nyári gyerektábor (2018. június 18-22.):
Ismét nyári gyerektábort tartott a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület Nacsa Jánosné
vezetésével. Június 18-án, hétfőn reggel különjáratú busszal elindultak a táborozók. Nagyon jó
helyet találtunk a gyerekek számára az "ott alvós" részhez, az ásotthalmi Majoros tanyán nagy
szeretettel fogadtak bennünket. A rengeteg kiváló játékkal és a fejlesztő foglalkozásokkal a
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gyerekeket abszolút le tudtuk kötni, egy perc nem telhetett unatkozással. Az Ásotthalmi Erdészeti
Iskola egyik vadász-tanárának előadása az erdőben élő állatokról és növényekről, kürtőskalács
készítés, kézműveskedés, nyárson sütögetés, a Ki Mit Tud vetélkedő igazán gazdag program volt. A
csütörtöki visszaérkezés után a gyerekek lelkesen mesélték kalandjaikat. A tábor utolsó napján,
pénteken állatvédők interaktív előadást tartottak a felelős állattartásról, majd délután a Múzeumok
Éjszakája programsorozat keretein belül a szegedi MÁV Fűtőházban voltunk és minden
megtudhattuk telepi nagyapáink munkájáról, a vasutasságról és a vonatokról. Jól elfáradtunk
mindannyian.
A programon 20 fő gyermek vett részt.
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Klebelsberg koszorúzás (2018. július 17.):
Klebelsberg-telep nevében kis csoportunkkal leróttuk tiszteletünket gróf Klebelsberg Kuno sírjánál
a telep megalakulásának 90. évfordulója alkalmából. Mint kultuszminiszter támogatta és segítette
Klebelsberg-telep létrejöttét. A Harangláb Nyugdíjas Klub és a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári
Kör Egyesület tagjainak jelenlétében elhelyeztük apró koszorúnkat a Dóm altemplomában.
Köszönjük a megjelenők részvételét és a Szegedi Dóm Látogatóközpont munkatársainak a
lehetőséget.

Mártélyi Festőtábor (2018. szeptember 6-16.)
Egyesületünk szervezésében országosan meghirdetett önköltséges alkotótábor volt Mártélyon. A
szép őszi időben 18 fő alkotott a csodálatos vízparton, remek alkotások születtek Sáska Tibor
művésztanár irányításával. Jöttek tanulni Veszpémből, Budapestről, Szolnokról, Békéscsabáról,
Debrecenből, Szegedről és természetesen a Hattyas festőcsoport tagjai is jelen voltak . A szállást az
ebédet nyújtó éttermet, reggeliztetést sikerült rutinosan megoldani . A csapat jól összekovácsolódott
és a szervezést megköszönve kérték a jövő évi tábor megszervezését is.
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XXI. Hattyas Kupa (2018. szeptember 8-9.):
A XXI. Hattyas kupa idén ismét két napon át zajlott. Szombaton a helyi csapatok tornája, vasárnap
pedig családi sportnap került megrendezésre.
Az első nap már reggel 8 órától gyülekeztünk, a megnyitó és a Himnusz eléneklése után 9 órától
már elindultak a mérkőzések a pályán, ami a képviselők ígérete ellenére még az idén is salakos volt.
A jelentkező 8 csapat két 4-es csoportban kezdett neki a csatáknak. A csoportokból az első két
helyezett jutott tovább, ők játszották az elődöntőket, az itt vesztettek a bronz meccset, a győztesek
pedig a döntőt. A mérkőzések sok izgalmat és magas színvonalat hoztak.
A torna után az este eredményhirdetéssel kezdődött, majd extra finom és nagy adag vacsorával
folytatódott, amit hajnalig tartó disco party követett.
A vasárnapi családi Sportnapot 10 órakor kezdtük, ahol mindenki megtalálhatta a neki tetsztő
sportágat. Volt itt tollas, ping-pong, teqball, gyerek foci, hetes rúgó verseny és élő csocsó pálya is.
Közben finom ebédet lehetett fogyasztani, a programok 17 óráig tartottak.

Klebelsberg-emlékünnepség és a Klebelsberg-emléktábla koszorúzása (2018. október 5.):
2018. október 5-én Klebelsberg-telepen a településrész névadójáról, gróf Klebelsberg Kunoról
emlékeztek meg a helyiek. Az egykori kultuszminiszter által építtetett óvoda falán lévő
domborművet ünnepi műsor keretében koszorúzták meg a mostani óvodások, az első, 1929-ben
induló óvodás csoport itt élő tagjai, és a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnöksége.
Kismárton Barnabás és Borsos Blanka olvasott fel részleteket a telep avatásával foglalkozó egykori
újságcikkből, majd Bariczné Tihanyi Magdolna énekelt népdalcsokrot. Végül Dr. Marjanucz László
tanszékvezető főiskolai tanár mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen igen számos tömeg gyűlt
össze, s tette tiszteletét gróf Klebelsberg Kuno emléke előtt.

26

Idősek Napi Ünnepség (2018. október 5.):
A megemlékező koszorúzás után, az Összefogás Házában a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjait látta
vendégül a Polgári Kör Egyesület. A műsor Nacsa Péter és Nacsa Gábor kedves és humoros
szavalatával indult, majd Kispéter Julianna és Sipos József néptáncosok fokozták a hangulatot. Az
agytornáztató retro kvízek előtt bemelegítésként a Kismárton Zsolt által elkészített pörkölttel
vendégelte meg az egyesület a nyugdíjas klub tagjait. A vacsora után a csapatoknak régi szegedi
fotókról szóló kérdésekkel is készültek a szervezők, a kvíz TV műsorokra és dalokra épülő kérdései
nosztalgikus hangulatot ébresztettek mindenkiben. A hangulat igazán viszont akkor hágott a
tetőfokára, amikor a feladat a ’60-as évek slágereinek csoportos éneklése volt, itt már a klub összes
tagja együtt nótázott. Nógrádi Tibor képviselő úr is tiszteletét tette, s mindenkinek virághagymákat
adott ajándékként.
A programon körülbelül 70 fő vett részt.
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Szakrális táncok Klebelsberg-telepen (2018. október 5-7.):
2018. október 5. és 7. között Kovács Ágnes jógaoktató szervezésével jöhetett létre a négy alkalmas
jóga- és tánctábor az Összefogás Házában. A Holland Táncművészeti Akadémia oktatója, Jos
Galdermans koordinálta a jelentkezőket, hogy a tánc és zene segítségével belsőjükre figyelhessenek,
hiszen tánc közben az elme nem kalandozhat el, ha a lépésekre és bensőnkre koncentrálunk.
A lélekemelő körtáncokra 20 fő gyűlt össze, felcsendültek csodálatos népzenék és a világ legszebb
klasszikus zenéi is. Meditatív, gyógyító hatású, lassú és vidám ritmusok váltották egymást, feloldva
a mindennapok feszültségét.
Köszönjük a segítséget a szervezőknek és a segítőknek, hogy az Összefogás Háza ilyen különleges
rendezvénynek is helyet adhatott.
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Őszi gyerektábor és színházi előadás (2018. október 29-31.):
13 résztvevő gyerekkel indult nem előre tervezett programmal a kis létszám miatt. Próbáltuk
biztosítani a korosztálynak megfelelő játékokat és mellette egy kis játékos tanulást is beiktattunk.
Minden délután egy órát mehettek a nagyobbak az ifjúsági szobába számítógépezni. Most 5 új
részvevő volt, de mindenki könnyen beilleszkedett a csapatba.
Délelőttönként kézműves foglalkozás, rajz, kisebbeknek színezés, társasjáték volt a program, a
lányok tanultak horgolni és kötni. A jó idő kedvezett az udvari játékokhoz: délután tollasozás, foci,
labdajátékok. Nagy örömmel futkároztak a gyerekek a szép napsütésben. Kedden napzárásként a
Grimm-busz színház előadása, a „Hetet egy csapásra” nyitott programként várt minden telepi
gyerekek és felnőtt kísérőt. A tornaterem változott át színházteremmé: mintegy 50 gyerek ült a
földre tett tatamin és 25 felnőtt is részt vett az előadáson, alig fértek be a terembe. Szerdán délelőtt
lányok részt vettek a baba-mama klub foglalkozásán. Jó volt látni a kiskamasz lányokat, ahogy
dajkálták a piciket. Mindkét korosztály nagyon élvezte, az anyukák külön örültek, hiszen így
nyugodtan mehetett a tapasztalatcsere.
A tábor és nyitott programok résztvevői összesen: körülbelül 100 fő
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Nyugdíjas Számítógépes Tanfolyam (2018. november 22-től):
2018 év végén ismét szerveztünk IKSZ-es diákok és nyugdíjasok részvételével számítógépes tanfolyamot. A
létszám egyelőre alacsonyabb az eddigieknél, amit a karácsony és iskolai félév zárásának közelsége
magyaráz, de a jelentkezés még folyamatban van.

Adventi programok az Összefogás Házában (2018 november-december)
Adventi koszorúkészítés (november 30.):
Az Adventi készülődés idén is az adventi koszorúk közös elkészítésével kezdődött az Összefogás
Házában. A meleg tea és a kedves, mosolygós fogadtatás mellett minden résztvevő család 1-1
koszorúalapból és gyertyákból álló egységcsomagot is kapott ajándékba, majd a díszítéshez
szabadon válogathattak a különféle termésekből és fenyőágakból. Nagy öröm, hogy idén sok
kisgyerekes család is részt vett a közös kézműveskedésben. Az apróbbak színezhettek,
hajtogathattak, rajzolhattak. 18 órakor a szorgos nép együttesen kivonult a Harangláb alatt
elhelyezett Telepi koszorúhoz, s néhány ünnepi dal mellett egy bátor jelentkező kislány
meggyújthatta az első gyertyát.
A rendezvények körülbelül 50 fő vett részt.
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Telepi Mikulás (december 6.):
Idén is járt nálunk a Mikulás. A gyerekek a Rendező térre érkező Télapót csodaszép versekkel és
dalokkal köszöntötték, cserébe pedig mindenki kapott szaloncukrot. A Mikulás nagyon örült, hogy
sok új mosolygós arccal is találkozhatott.
Az események körülbelül 40 fő vett részt.

Adventi kamara koncert (december 15.):
2018. december 15-én 16 órakor Adventi koncerttel próbáltuk sürgetni a Karácsony jöttét.
Az előző éjjel leesett hatalmas hó és a hivatalos munkanap ellenére 60 fő érdeklődő gyűlt össze. A
hangverseny felépítését tekintve különleges volt, hiszem minden zenemű előtt egy karácsonyhoz
kapcsoló vers is elhangzott, melyet maga a műsorvezető, Németh Andrea írt. Csikós-Szelezsán
Beáta zongorista és barátai minden kort és stílust elhoztak a hallgatóknak, egészen Bachtól John
Williamsig. A koncert után a jelenlévők együtt kivonultak a Rendező térre a Harangláb alatt
elhelyezett telepi koszorúhoz, hogy közösen meggyújtsák azon a harmadik gyertyát.
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Telepi Karácsony (december 21.):
December 21-én megrendezésre került a
már-már helyi hagyományként számon
tartott Telepi Karácsony. A Harangláb előtt
zajló műsor igen sokszínű és megható volt,
a telep apraja-nagyja kivette a részét, az
ünnepi hangulatú népzenét a Mester
Tanoda diákjai szolgáltatták, a versekkel és prózai előadásokkal a Klebelsberg-telepi óvodások,
tornászok, nyugdíjasok kápráztatták el a nézőket. A műsor után közös gyertyagyújtás következett,
majd a pattogó tűz melegénél forralt borral és teával, valamint aprósüteményekkel várta a
karácsonyra készülődőket a Klebelsberg-telepért Alapítvány.
A rendezvények körülbelül 100 fő vett részt.

2.4. Az Egyesület egyéb rendezvényei 2018-ban:
„Te szedd!” takarítóakció (önkéntes köztéri takarítás):
2018. április 07.
2018. október 20.
A program alkalmanként kb. 20 résztvevővel valósult meg, jóval kevesebb szeméttel kellett
bajlódniuk, mint a tavalyi alkalommal. A játszótér mögötti kiserdőtől egészen a vasúti átjáróig
megtisztították a környéket. Sok család és fiatal is részt vett az akcióban, ami nagy öröm mindenki
számára.
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Papírgyűjtés és fáradt sütőolaj gyűjtés:
2018. április 16-19.
2018. október 15-18.
A Klebelsberg-telep lakosai által behozott, alkalmanként mindegy 3200-3400 kg papírért kapott
összeg nagy részét az Egyesület a Klebelsberg-telepi Óvoda részére ajánlotta fel.
Ingyenes Ruhagyűjtés és börze:
2018. április 03-05.
2018. október 08-10.
A lakosság felmerült igényeinek megfelelően idén is két alkalommal rendeztünk meg a ruhagyűjtést
és börzét az Összefogás Házában. 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. Az összegyűlt ruhaneműk idén is a rászorulóknak segítettek: tavasszal 30 zsákot juttattunk el
az Ágota Alapítványnak, ősszel pedig 65 zsák ruhával gyűlt össze ruhanemű, melyet a Szegedi
Karitász vett át.
Lakossági Fórumok 2018-ban:
2018. október 20. Lakossági Fórum – Holt-Tisza rehabilitációja III.

33

3.KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSULT
PROGRAMOK:

3.1. A Klebelsberg-Telepért Alapítvány programjai
Segítők Köszöntése (2018. február 24.):
A hagyományokhoz híven a Klebelsberg-telepért Alapítvány vacsorát rendezett az alapítvány egész
éves munkájában segítőknek.
A programon körülbelül 40 fő vett részt.
A helyszín biztosításával, szervezéssel és társadalmi munkával segítette Egyesületünk a
rendezvényt.
Klebelsberg-telepi Jótékonysági Gyereknap (2018. május 27.):
2018. május 27-én az Összefogás Házában rendezett gyereknap ismét jól sikerült. Volt minden, ami
a jó kedvhez szükséges: óvó nénik mesejátéka, Ritmus táncegyüttes, rajzkiállítás, sok-sok játék,
zsonglőr, lufihajtogatás, arcfestést, ugrálóvár, forgó, állatsimogató, palacsinta, zsíros kenyér, sült
kolbász, gulyás leves, frissen facsart gyümölcslevek és persze napsütés. Mindenki megtalálta a
kedvére való elfoglaltságot, a jótékonysági gyűjtésen sok játék és gyerekruha gyűjt össze.
A programon körülbelül 300 fő vett részt.
A helyszín biztosításával és társadalmi munkával segítette Egyesületünk a rendezvényt.
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Klebelsberg-telepi Mini Halfőző Fesztivál (2018. június 23.):
Nagy sikere volt a második alkalommal megrendezett Mini Halfőző Fesztiválnak 28 csapat nevezett
a megmérettetésre a környező városrészekből és közeli településekről. Közel 500 liter fogyott el a
finomabbnál finomabb halászlevekből. A hét tagú zsűrit, akik az előkészítést, a halászlék színét,
illatát és nem utolsó sorban az ízét pontozták, nehéz feladat elé állították a versenyzők. A
Délmagyarország tudósítója is részt vett a zsűrizésben és különdíjat is átadott.
A programon körülbelül 450 fő vett részt.
A helyszín biztosításával és társadalmi munkával segítette Egyesületünk a rendezvényt.

VI. Jótékonysági Disznótoros (2018. november 3.):
A VI. Jótékonysági Disznótoroson a szervezők és önkéntes segítők már reggel 6 órakor nekiláttak a
reggeli előkészítésének, hiszen a 9 órától fogyasztható reggelire már jóval hamarabb hatalmas sor
várakozott. A vacsora is remek hangulatban telt, mindenki jól mulatott, volt tánc, zene, mulatozás. A
2018-as évben is a program része volt a jótékonysági gyűjtés. A résztvevők idén is jelentős
mennyiségű tartós élelmiszert ajánlottak fel, melyeket különböző méretű csomagokba készítve a
telepen élő több, mint 50 rászoruló családnak osztott szét az alapítvány.
A programon körülbelül 500 fő vett részt.
A helyszín biztosításával és társadalmi munkával segítette Egyesületünk a rendezvényt.
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3.2. A Klebelsberg-telepi Óvoda programjai
Klebelsberg-telepi Óvoda nyíltnap (2018. április 21.):
Nyílt napot szervezett a telepi óvoda a szülőknek, gyerekeknek, mely jó hangulatban, finom ételeket
fogyasztva telt.
Társadalmi munkával, sörpad garnitúrákkal és eszközökkel segítette Egyesületünk a rendezvényt.
A programon körülbelül 60 fő vett részt.
3.3. Szeged kulturális életéhez kapcsolódó programok
Városi Kulturális Piac (2018. január 20.):
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 érdeklődő volt, emellett lehetőségünk nyílt más intézményekkel, csoportokkal is
beszélgetni, esetleges együttműködéseket megvitatni.
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Gyalogolni jó… túra (2018. április 22.):
A szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház főszervezésében, a négy településrész (Gyálarét,
Kecskés-telep, Klebelsberg-telep és Szentmihály) közös futó-, bicikliző-, sétálónapján fogadtuk a
résztvevőket az Összefogás Házában. Sütikkel, ásványvízzel és természetesen sok-sok szeretettel
vártuk az érkezőket.
Közösségek Napja az Összefogás Házában (2017. május 8.):
Közösségek Hete programjainak keretein belül Színes Világ címmel

május 8-án 9 és 17 óra között

festőnapot tartottunk az Összefogás Házában. Az egész napos festést (ahol mindenki személyesen
kiválasztott témával, szakmai felügyelettel, eszközök biztosításával vehetett részt), csak a közösen
főzött bográcsos ebéd elfogyasztásával szakították meg a lelkes résztvevők. Voltak, akik pár órára
csatlakoztak, de a legelhivatottabbak egész nap pingáltak és megosztották egymással szakmai
tapasztalataikat. A program résztvevői nagyon barátságos és családias légkörről számoltak be,
örömünkre szolgál, hogy jó élményekkel gazdagíthattuk őket.
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2018 igen tevékenyen telt a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület számára, ami fárasztó,
de annál örömtelibb és motiválóbb évet jelent számunkra. A már-már nagy családként összetartó
helyi közösség egyre több új, majd újból rendszeressé váló taggal bővült. A fiatal családok,
kisgyerekek egyre aktívabb részvétele roppant lelkesedéssel tölti meg az egyesület elnökségét, havi
rendszerességű üléseinken újabb és újabb ötletek merülnek fel. A továbbiakban tervezzük például a
farsangi időszakban a Farsang megünneplését, ősszel szüreti mulatságot, esetleg további
évfordulókhoz kapcsolódó gyerekeknek szóló rajzversenyeket. Az idén felmerült igényeket
figyelembe véve indított zumba órák, a szövőkör és a nyári szüneti társasjátékozások mintájára a
célunk továbbra is a látogatók igényeit felmérni, s ezekhez is alkalmazkodva alakítani
programjainkat, szakköreinket, klubjainkat, így bevonva a közösségi életbe az óvódásoktól,
kisiskolásoktól, kisgyermekes anyukáktól kezdve a nyugdíjas korosztályig mindenkit, akár sportolni,
kézműveskedni, táncolni szeretne, vagy éppen nyelvi vagy számítógépes területen szeretné
elmélyíteni tudását. Hatalmas lelkesedéssel várjuk a következő évet, s kitűzött célunk az utóbbi
évek felfelé ívelő tendenciájának túlszárnyalása.
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