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BESZÁMOLÓ A SZEGED KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR
EGYESÜLET,
MINT PREFERÁLT SZERVEZET 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Az 1929-ben alapított Klebelsberg-telepi Polgári Kör hagyományait követő, 1999-ben alakult
Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 20 éves működése során következetesen
Klebelsberg-telep civil, közösségi életének szervezését, fejlesztését tartotta feladatának, a
politikamentes működés jegyében. A Szeged Klebelsberg-telepen végzett egyesületi 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. Szeged ezen városrészében nem működik kulturális
intézmény, ezért munkánk hiánypótló jelentőségő, a helyi közösség közösségi életének
biztosítéka.
A 2019. év eddigi programjai minden korosztály számára lehetőséget biztosítottak 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. A ház működtetését az egyesület elnöksége és Papes Fanni önkéntes alapon
oldották meg.
A 2019-es évben a NEA-hoz benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert. Az
Önkormányzat támogatásának, jó gazdálkodásunknak és a lakosság kiemelkedő
önkéntes munkájának köszönhetően az épület infrastruktúráját, a közösségi házban működő
csoportok eszköztárát 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
A 2019-es 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:
Iroda:
Az iroda bútorzatát felajánlásból kapott szekrénysorral tettük esztétikusabbá, modernebbé és
mindenekelőtt helykihasználás szempontjából praktikusabbá.
Klebelsberg emlékszoba:
A Klebelsberg Kuno munkásságát és Klebelsberg-telep történetét bemutató emlékszobában
található ideiglenesen kapott üveges kiállító tárolókat saját tárolókra cseréltük. A 4 darab
tárolóban a közel százéves múltra visszatekintő telep emlékeit láthatják a látogatók, alsó
részeikben praktikus tárolók találhatók, ahol a további történeti dokumentumok és fotók
kerültek elhelyezésre.
Udvari raktár:
Az udvari raktár rendszerezését szintén felajánlásból kapott polcrendszer segítségével tettük
átláthatóbbá és praktikusabban használhatóvá.
Tárgyi fejlesztések:
2019-ben több tárgyi fejlesztés is megvalósult. Az Összefogás Háza bejárata mellett található
hirdetőtáblát egy új, nagyobb táblára cseréltük, melyre közérdekű információink és
programjaink kerülnek kihelyezésre.
Az épületbe lépve már kihelyezetett vízadagoló automata fogadja a betérőket, melyet
rendszeresen töltünk.
A házban működő Baba-mama klub környezete otthonosabbá, programja tartalmasabbá vált
egy egészen kicsiknek való, beltéri csúszda, valamint játékdobozok, párnák, apró székek és
asztalok vásárlásával.
A 2018. év második felében újdonságként indított szövőkör számára az alapanyagokat és
szövőkereteket,

körmöcskéket

és

egyéb

eszközöket

folyamatosan

beszerezzük.

Az ifjúsági szobában található számítógépeket is fejlesztettük, ahol a gyerekek így
délutánonként tanulásra és játékra használhatják ezeket, illetve az IKSZ-es diákok
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segítségével itt tartottuk meg ismét nyugdíjas számítógépes tanfolyamunkat.
Az Összefogás Házában használt textíliák mosását ezentúl a faházban elhelyezett mosógéppel,
helyben tudjuk tisztítani.
Az udvar teljes fűnyírása tavaszi, nyári és őszi hónapokban több napot vett igénybe, így egy
önjáró fűnyíró traktort vásárolt az Egyesület a gyorsabb és alaposabb munkavégzés érdekében.
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2. KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK AZ „ÖSSZEFOGÁS HÁZÁ”-BAN, A SZEGED KLEBELSBERGTELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN ÉS KOORDINÁLÁSÁVAL

2.1. Heti rendszerességgel tartott szakkörök és sportprogramok:
Szövőkör
Zumba
Jóga
Képzőművészeti szakkör
Olasz nyelvtanfolyam
Asszony torna
Baba – Mama Klub
Jóga
Zumba
Zarándok Pont
Jóga
Nyugdíjas számítógépes tanfolyam
Asszonytorna

hétfő: 17:30 – 19:00
hétfő: 18:30 – 19:30
kedd: 08:30 – 10:00
kedd 14:00 – 17:00.
kedd 16:30-18:00
kedd: 18:15 – 19:15
szerda: 9:30 – 11:30
szerda: 17:15 – 18:30
szerda: 18:45 – 19:45
szerda: 18.00 – 19.30
csütörtök: 08:30 – 10:00
csütörtök: 15:30 – 16:30
csütörtök: 18:15 – 19:15

A sportprogramok és a tanfolyamok 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, a várossal kötött szerződésben foglaltak szerint térítésmentesen. A rendszeres
programoknak köszönhetően élettel telik meg a közösségi ház, mindennap különböző
csoportok veszik birtokba a ház termeit. Az Összefogás Házában működő csoportok nem csak
edzéseiken, foglalkozásaikon vesznek részt, hanem fontos részei a telep életének is. Például
2019-ben a sportcsoportok – már-már hagyományként – interaktív bemutatókat tartottak a
Majálison, illetve a szövőkör és a képzőművészeti szakkör is saját kiállításokon mutatta meg a
tagok éves fejlődését.
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2.2. Rendszeres klubprogramok
Harangláb Nyugdíjas Klub
A telepi szépkorúak klubja – 60 fő részvételével – immár 15 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.

Kiállítások az Összefogás Házában
A Összefogás Házában két állandó tárlat látható, valamint a 2019-es évben öt időszaki
kiállítást szervezett 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. 2019-ben igen sokszínű kiállításokat láthattak a látogatók:
rajzok, ikonok, festmények, nemezelt képek és tárgyak is szerepeltek a kiállítási tárgyak
között.
Február 19-től a Hattyas Festőkör évzáró kiállítását tekinthették meg az érdeklődők,
amelyen az utóbbi évben a foglalkozások során készült műveket mutatták be. A kiállításon,
képeken remekül megfigyelhető a lelkes alkotók fejlődése, egyedi látásmódja.
Második időszaki kiállításunk május 6-án nyílt meg, melyen Bartáné Papp Andrea –
festő és szövő, valamint Aba P. Ákos - nemezkészítő, hagyományőrző, népi iparművész
Bulik Ágnes – nemezkészítő munkáit csodálhatták meg a látogatók.
Június 8-tól, a telep alapításának ünnepén ismét büszkélkedhettünk a hagyománnyá
való „Telepi alkotóink” kiállítással, melyen a helyi kötődésű művészek minden korosztálya
képviseltette magát.
A szintén a Telep napján megrendezett iskolai öregdiák találkozón a tagiskola
8

indításától az utolsó évfolyamig eltelt majd száz esztendő diákjai jelentek meg. Ez alkalomból
rendeztünk kiállítást a Klebelsberg emlékszobában, ahol régi iskolai rajzok, újságcikkek,
diákmunkák kerültek kiállításra, illetve a rengetek kiállított fotón mindenki megkereshette
magát és régi tanárait, osztálytársait.
2019. november 28-án induló kiállításon az Összefogás Házában működő szövőkör
mutatta be egész éves munkáját, rengeteg szövött kép, szőnyeg és különböző használati tárgy
tekinthető meg a kiállításon.

A Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub
2015 szeptemberében indult el a helyi Baba-Mama Klub. Bár a társaság természetesen
kicserélődött a kezdetekhez képest, hiszen a babák hamar felcseperednek, a klub 2019-ben is
folytatta sikeres működését. Több meghívott előadó érkezett, 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 énekes9

játékos foglalkozások Ábrahámné Kati és Baricz Zsoltné Magdolna, nyugdíjas ének-zene
tanár, nagymama vezetésével. A résztvevő édesanyák fontos és érdekes témákba nyerhettek
betekintést előadóink segítségével. Az év során több kézműves délelőttöt is tartottunk, ahol a
gyermekek és az anyukák együtt alkothattak 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): 7 fő.

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. 2019-ben is rendszeresen fogadtunk látogatókat. Közös
társasjátékozás, beszélgetés és csapatépítő játékok várták a fiatalokat. Az alkalmakra változó
létszámban járnak: 5-10 fős részvétel a jellemző.
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Szövőkör az Összefogás Házában:
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 kiállítás került megrendezésre.

ZarándokPont:
A Zarándokpont egy önkéntesekből álló közösség, ahol igyekeznek mindenkit támogatni
abban, hogy bátran nekivághasson útjának: lelki útravalót, gyakorlati tanácsokat kaphat
minden zarándok, valamint zarándokútlevelekhez és információs anyagokhoz (térképekhez,
útleírásokhoz stb.) is hozzájuthatnak. Az Összefogás Házában minden szerdán 18 órától
várják az útra készülőket.

HMAG csoport:
A HMAG csoport havi 1-2 alkalommal tartja az Összefogás Házában változatos,
ismeretterjesztő előadásait. Az eseményeken rendszerint 20-30 fő résztvevő jelenik meg. Az
előadások témái a hagyományőrzés, történelem témaköréből válogatnak.
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.
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A Klebelsberg-telepi katolikus hívekből álló Szent Mónika Imakör minden hónap első
keddjén tartja összejövetelei
2.3. A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület által szervezett programok
Újévi ajándék koncert (2019. január 10.):
2019 januárja is muzsikával indult. 2019. január 10-én, csütörtökön 18 órai kezdettel
egyesületünk, Újvári István és Újváriné Illés Mária szervezésében, már-már hagyományként
csendült fel az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium diákjainak
újévi ajándék koncertje. A konzis diákok mellett idén egy neves egy telepi vendégművészt is
köszönthettünk Szauer Bianka személyében.
A műveket Újváriné Illés Mária érdekes ismertetőkkel vezette fel. A műsor egészen a barokk
kortól a 20. századig válogatott a zeneirodalom különböző korszakaiból, egy csokorba szedve
a legszebb dallamokat.
Hazaindulás előtt a kis vidám csapat és a vendéglátó Összefogás Háza segítői, dolgozói együtt
énekeltek. Szép zárása volt ez az újévi koncertnek!
A koncerten körülbelül 50 fő vett részt.
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A Hattyas Festőkör kiálltása (2019. február 19. – 2019. április 15.):
2019. február 19-én az Összefogás Házában tartotta évzáró kiállításának megnyitóját a
Hattyas Festőkör.

A képeket és a művészeket a csoport szervezője, Nacsa Jánosné mutatta

be a résztvevőknek, szakmai tanáruk Vinkó Leó. A csoport alakulása óta számos taggal bővült,
jelenleg 16 főt számlál. A kiállított képek igen változatosak voltak, hiszen minden művész
szabadon dolgozik, saját stílusában alkot. A 2018-as évben rengeteg mű készült a heti
rendszerességgel működő festőkörön. Sajnos ennek csupán a töredékét tudtuk megmutatni,
ám így is több, mint 40 kép került kiállításra.
A megnyitón Krizsány Csenge gitározott, aki az SZTE Vántus István Gyakorló
Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója.
A megnyitón körülbelül 30 fő vett részt.
A kiállítást kb. 100 fő látogatta.

I.Klebelsberg-kupa (2019. április 6.):
2019. április 6-án került megrendezésre az első Klebelsberg-kupa. A csapatok régi
ismerősökként üdvözölték egymást, az időjárásra való tekintettel a röszkei sportcsarnokban
találkoztak. Az újratalálkozás öröme után a csapatok 10 órakor kezdték meg a tornát. A
mérkőzések jó hangulatban, izgalmakkal teltek. Az eredményhirdetésre és díjátadásra az
Összefogás Házában került sor, amiben Nógrádi Tibor, a Csongrád-megyei Labdarúgó
Szövetség elnöke volt segítségünkre, aki kedves és bíztató szavakkal köszöntött bennünket. A
díjak átvétele után következett a jó hangulatú ebéd, - szürkemarhapörkölt – és az estig tartó
kötetlen beszélgetés.
A rendezvényen nagyjából 70 fő vett részt.
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Húsvétoló (2019. április 18.):
2019. április 18-án délután Húsvétolót tartottunk az Összefogás Házában. 16:30-tól a GrimmBusz Színház előadását láthattuk Az okos nyuszi húsvétja címmel. Jó volt látni a gyerekek
örömét az előadás közben, de a felnőttek is jól szórakozhattak. A résztvevők éppen elfértek a
faházban rendezett előadáson. Köszönjük a művészeknek a lelkes, igazán jó előadást!
Az előadás után csokitojás keresés volt az udvaron és a Rendező téren, korosztály szerint
három csoportra bontva, hogy a sikerélményben minden gyereknek része legyen.
A rendezvényen nagyjából 100 fő vett részt.
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Nyugdíjas számítógépes tanfolyam (2019. április–május):
2019 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 6 fő nyugdíjas és 2 fő diák vett részt.

XX. Klebelsberg-telepi Majális (2019. május 1.):
2019. május 1-én ismét felpezsdült a hattyasiak élete, színültig megtelt a Zentai utca és
környéke. A XX. Klebelsberg-telepi Majális a már hagyománnyá vált főzőversennyel indult,
26 csapat versenyzett birkapörkölt és marhapörkölt kategóriában, így már a reggeli órákban
ínycsiklandó illatok terjengtek az Összefogás Háza környékén.
A programok a gyerekeknek is tartogattak élményeket; lehetett íjászkodni, forgózni,
ugrálóvárazni, kézműveskedni vagy ha valaki egy napra kedvenc mesehősévé szeretett volna
válni, arcfestésre is jelentkezhetett.
Az egész napos programok nyitószámaként a házban működő zumba csoport tartott bemutatót,
amihez sokan csatlakoztak az óvodástól a nyugdíjas korosztályig. Ezután az óvodások
mutatták be néptánctudásukat, majd a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai boszorkánytáncukkal
kergették el az előző nap esőfelhőit, azután 11 órától a Behán tánccsoport mutatkozott be.
12 órától ebéd következett, mialatt a főzőverseny zsűrije visszavonult értékelni a pörkölteket.
A már visszatérő Parlando énekegyüttes és Fábián Péter műsora ismét nagy sikert aratott és a
majálisozó tömeg együtt énekelt a művészekkel. A Klebelsberg-telepi Majális másik
hagyományos versenye következett, mely nem más, mint a sörivó verseny. Bár valamivel
kevesebben jelentkeztek idén, így is két fordulós verseny került megrendezésre, majd a
pörköltfőző verseny eredményhirdetése következett. Nem maradt más hátra, mint a mulatozás.
A Traubi zenekar koncertje minden korosztályt megmozgatott, majd egész este Dj Gregusék
játszották a talpalávalót.
Nagy öröm volt látni, hogy a versenyző csapatok és a családi/baráti társaságok együtt
mulattak, így a sok kisebb családból ismét egy nagy, telepi család kovácsolódott össze.
A programon körülbelül 500 fő vett részt.
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Nemez és akvarell kiállítás (2019. május 6. - 2019. május 31.):
2019. május 6-án újabb kiállítás nyílt az Összefogás Házában. Lélekemelő alkotások díszítik
falainkat, a kiállító művészek:
Aba P. Ákos - nemezkészítő, hagyományőrző, népi iparművész
Bulik Ágnes – nemezkészítő
Bartáné Papp Andrea - festő és szövő
A kiállítás megnyitóját Barta András festőművész beszélt a művészekről, mintegy 25 fő
hallgatta szavait.
A megnyitón kb. 25 fő vett részt.
A kiállítást kb. 120 fő látogatta.
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Erdélyi kirándulás (2019. május 10-12.):
2019. május 10-12-ig önköltséges kirándulást szerveztünk Baricz Zsolt és Gáspár Ferencné
vezetésével. A buszos utazás első állomása Temesvár volt, majd Várhely, Nagypestény,
Demsus, Csernakeresztúr, Vajdahunyad, és így tovább. Az igen tartalmas programban Baricz
Zsolt útikalauzolta a kirándulókat, mely a városnézésen túl rövid túrákat, közös vacsorát és
táncházat is tartalmazott.
Az utazáson 44 fő kiránduló vett részt.
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A Bartók Béla Nőikar hangversenye (2019. május 27.):
2019. május 27-én 19 órakor a Bartók Béla Nőikar Szeged és a Nagyárvíz címmel adott
koncertet az Összefogás Házában. A műsort versek, várostörténeti érdekességek és Szeged
máig tartó alakulását bemutató képek színesítették, az elhangzó műveket pedig az árvíz után a
város újjáépítését segítő országok neves zeneszerzőitől válogatták össze. A rendezvényen
teltház volt, mintegy 50 fő vett részt.

Klebelsberg-telep napja ünnepség (2019. június 8.):
Klebelsberg-telep napja, tagiskolai öregdiák találkozó és Telepi alkotóink kiállítás
2019. június 8-án ismét megrendezésre került Klebelsberg-telep napjának ünnepsége, melyet
idén a 90 éve megnyitott telepi iskola öregdiák találkozójával egybekötve tartottunk meg. A
volt tanulók és tanárok nagy létszámban jelentek meg, közel 200 fő tette tiszteletét a régi
iskola udvarán.
A rendezvény műsorra tűzte a Behán testvérek balett bemutatóját és édesanyjuk, Balogh
Ildikó hegedűművész is közreműködött. Ezután szokásos módon átadásra került a
Klebelsberg-telepért díj, melyet minden évben egy, a közösségért kiemelkedő munkát végző
telepi lakos kap meg, idén Kocsmáros Ferencné lett a díjazott. A már-már hagyománnyá váló
Telepi alkotóink című kiállításon pedig a Klebelsberg-telepi kapcsolódással rendelkező
művészek munkáiból láthattunk összeállítást. A Telep napjának megünneplését a Tótkomlósi
Ifjúsági Koncert Fúvószenekar zárta, ezután a tagiskola 90. jubileumi műsora következett. Az
emlékező régi diákok és pedagógusok egészen a legelső végzett osztályoktól a bezárás előtti
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néhány évig felsorakoztak és elmesélték egykori emlékeiket. A Klebelsberg-teremben az
állandó kiállítás mellett helyet kaptak a majdnem egy évszázad során összegyűjtött rajzok,
füzetek, fényképek is, mindenki megkereshette magát és ismerőseit a régi fotókon és egy-egy
képet útravalóul haza is vihettek. A „Telepi alkotóink” kiállítás is ezen a napon nyitott meg a
ház kiállító termében, melyen a helyi kötődésű művészek minden korosztálya képviseltette
magát. Az esemény közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult, mindenki bejárhatta az
egykori tantermeket volt osztálytársaival.
Remek élmény volt ezt a nagy családnak számító közösséget együtt látni, reméljük a 100 éves
évfordulóra is méltóképpen emlékezhetünk majd.
A rendezvényen nagyjából 350 fő vett részt.

19

Nyári gyerektábor (2019. július 1-5.):
2019. július első hetében az Összefogás Háza gyerekzsivajtól volt hangos, ismét nyári
gyerektábor került megrendezésre. Az idei 24 táborozó gyermek tanító szakember
vezényletével élvezhette Klebelsberg-telep családias hangulatát. Minden napra tematikus
programokkal is készültünk. Az első nap ismerkedéssel, udvari játékkal telt, a második
„kalóz” napon minden csapat elkészítette saját zászlóját, kincset is kerestek a kincses térkép
megfejtésével és egy közös, nagy zászlóval is dicsekedhettek a „Szegedi kalózok”. A
harmadik napon is volt alkalom az udvaron felállított párakapu alatt hűsölni a focimeccsek
szünetében és a számháborút is rengeteg nevetést kísérte. A negyedik, Harry Potter nap csupa
varázslattal telt: varázsszöveget fordítottak a gyerekek, legendás állatokat rajzoltak és a saját
varázspálcáikat is elkészíthették egyedi díszítéssel. Az utolsó napon közös vadasparki
látogatáson vettek részt, ahol a gyerekek párosan töltöttek ki 1-1 feladatlapot az ott található
egzotikus állatokról és azok érdekességeiről.
A táborban 24 fő gyermek vett részt.
Festőtábor Mártélyon 2019. szeptember 05-15.
Önköltséges festőtábort szervezett az egyesületünk Mártélyra Sáska Tibor festőművész
művészeti vezetésével. Az országosan meghirdetett táborban 23 fő vett részt, a Hattyas
festőkör tagjai közül 5 fő, de voltak a résztvevők között Székesfehérvárról, Budapestről,
Tatáról, Érdről, Kecskemétről érkezők is. Kicsit kalandos volt a kezdet, hiszen az ismerkedés
utáni 3. nap egy nagy vihar érkezett, melyet 2 napos áramszünet követett, így a résztvevők a
fák között a természetre és a művészetre tudtak koncentrálni. A többi nap sok humorral, sok jó
alkotás születésével telt. Megszavazta a társaság, hogy jövőre ismét találkoznak a parton!
A táborban 23 fő vett részt.
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XXII. Hattyas Kupa Foci Gála és I. Klebelsberg-telepi „Tiszta Holt-Tiszát” Futóverseny
és Családi Sportnap (2019. szeptember 7-8.):
2019. szeptember 7-én és 8-án megrendezésre került, már-már helyi hagyományként a
Hattyas Kupa Foci Gála, melynek második napján hagyományteremtő céllal szerveződött az I.
Klebelsberg-telepi „Tiszta Holt-Tiszát” Futóverseny.
A hétvégi program a régóta vágyott műfüves focipálya átadásával kezdődött, majd a 7 helyi
csapat mérte össze tudását. Az izgalmas meccsek késő délutánig folytak, majd a nap végén
ízletes vacsorával és önfeledt mulatozással zárták a tornát a versenyzők és a nézők.
A vasárnapi futóversenyen 7 kategóriában indulhattak a versenyzők korosztályok szerint,
egészen az óvodásoktól a szépkorúakig, illetve a verseny utolsó kategóriája a közös családi
futás volt. Összesen mintegy 60 versenyző érezte szükségesnek, hogy futásával felhívja a
figyelmet a Holt-Tisza tisztaságának fontosságára. Természetesen a családi sport nap
keretében egyéb sportokban is megmérettethették magukat a résztvevők; volt hetesrúgó
verseny, ping-pong, tollas, gyerekfoci.
Köszönjük szépen a segítőknek, szervezőknek, résztvevőknek, hogy létrejöhetett a
rendezvény, jövőre ismét találkozunk.
A rendezvény két napján összesen kb. 500 fő vett részt.

III. Szüreti Mulatság (2019. szeptember 28.):
2019. szeptember 28-án 15 órától került sor a hagyományosan kétévente megrendezett szüreti
mulatságra az Összefogás Házában. A központi téma természetesen a bor és a borkészítés volt,
mindemellett a nem borissza résztvevők is nagyon jól szórakoztak. A bejáratnál frissen facsart
must fogadta a résztvevőket, a gyerekek ki is próbálhatták a préselést. A program kezdeteként
Nacsa József borlovag szakmai bemutatót tartott az egyes szőlőfajtákról és borokról,
amelyekből mindenki kedve szerint ingyen kóstolhatott, ezúton is köszönjük, hogy elfogadta
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meghívásunkat. A vendégek a Gedeon Pincészet és az Újvári pincészet boraiból válogathattak,
de jelen voltak Szabó Zsolt és Kadnár Emil helyi borkészítők is szőlőből és meggyből készült
italokkal, továbbá volt sajt és pogácsa, de ekkor már elkészült és fogyasztható volt a
juhászpörkölt is. Volt ügyességi játék: szalmabála-gurítás, medicinlabda-hajítás, célbadobás,
talicskatoló-verseny. A tornát a gyermek kategóriában Borsos Blanka, a felnőtt kategóriában
Szabó Zsolt nyerte. Kötélhúzás is volt a felnőttek és a gyermekek között, amelyet
természetesen az utóbbiak nyertek meg! Rózsa Lászlóné előadta Vörösmarty Mihály Fóti Dal
c. borkölteményét, a nyugdíjas klub dalárdájának színvonalas műsora vastagon hozzájárult a
jó hangulathoz. Kispéter Juliannának köszönhetően és az ő vezetésével táncházzal zárult a
program. A résztvevők - az ismeretterjesztés jegyében - igen komoly tartalmat képviselő
bortotót tölthettek ki, amelyet végül Somogyi László nyert meg.
A rendezvényen kb. 100 fő vett részt.

Klebelsberg megemlékezés és Idősek napja (2019. október 4.):
Sehol az országban nem emlékeznek meg éves rendszerességgel és olyan hálával gróf
Klebelsberg Kunóról, mint ahogy ezt településünk teszi, immár 21 éve. A szépen felújított
Klebelsberg-telepi Óvoda épületénél, az eredeti helyére visszahelyezett táblánál kezdődő
október 4-i ünnepségünk nyitányaként a középkori eredetű Ősi székely himnuszt hallottuk
Vass Ildikó csodálatos előadásában, aki egy moldvai dalt is előadott. Nacsa Jánosné, a
Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnöke köszöntője után röviden felidézte
Klebelsberg halála napját, hisz ehhez a naphoz, október 11-éhez kötjük megemlékezéseinket.
Az óvodások is részt vettek a megemlékezésen, Gerencsér Janka óvónő vezetésével énekeltek
nekünk. A koszorúzás után Rózsa Lászlóné Rózsika mesélt a 90 évvel ezelőtti napról, amikor
először és elsőként lépte át az óvoda küszöbét. A régi és új Klebelsberg emléktábla avatásról
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Kismárton Barnabás és Tóth Jakab olvasott fel részleteket korabeli dokumentumokból. Az
emlékbeszédet dr. Marjanucz László egyetemi tanár tartotta, aki Klebelsberg nemzetmentő
tevékenységét méltatta. Zárásként Bariczné Magdi azon a harmóniumon kísért bennünket a
himnusz eléneklése közben, melyen az első iskolaigazgató, Wéber József is játszott. Nagyon
sokan megtisztelték ünnepségünket jelenlétükkel, többek között B. Nagy László országgyűlési
képviselő is. A műsort Gáspárné Hegyi Zsuzsa egyesületi tag állította össze. Az ünnepséget
követően, szintén hagyományosan, a faházban az Idősek Napja rendezvényét tartottuk meg,
ahol

a

nyugdíjasoknak

fiatalkoruk

filmjeiből

összeállított

játékos

kvízzel

és

néptáncbemutatóval kedveskedtünk nekik.
A rendezvényen kb. 100 fő vett részt.

Első világháborús megemlékezés (2019. november 11.):
2019. november 11-én 11 óra 11 perckor, csatlakozva a már rendhagyó globális
kezdeményezéshez, az első világháborúban elesett katonák emlékére megemlékezést
tartottunk a Szeged Klebelsberg-telep Rendező téren található Haranglábnál. Gyóni Géza
Csak egy éjszakára című versét Rózsa Lászlóné olvasta fel és egy-egy gyertyát gyújtottunk az
elesett magyar és külföldi katonák emlékére.
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Az Összefogás Háza szövőkörének kiállítása (2019. november 28.):
A Klebelsberg-telepi Közösségi ház Szövőköre 2019. november 28. - 2020. január 31. között
kiállítást rendezett a a szövőköri tagok munkáiból. A kiállítást Kiss Márta textiltervez
iparművész nyitotta meg. A műveken megfigyelhető, hogy a kör tagjai mennyit fejlődtek a
foglalkozások indulása óta. A csoport igen termékeny, így rengeteg kiállított tárgyat
tekinthetnek meg a látogatók az egészen apró használati tárgyaktól a nagyobb, csodálatos
művészi értékkel bíró szőttes faliképekig.
A megnyitón kb. 30 fő vett részt.
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Adventi Programok az Összefogás Házában (2019. november-december)
Adventi koszorúkészítés (2019. november 30.)
2019. november 30-án, szombat délelőtt rengeteg család gyülekezett az Összefogás Háza
Faházában, hogy elkészíthessék saját adventi koszorújúkat. Az egyesület 25 család részére
tudta biztosítani a koszorúalapból, tűből és 4 gyertyából álló alapcsomagot és a kreatív
résztvevők a kihelyezett termésekből és díszekből válogathattak, hogy megkomponálják saját
koszorújúkat. Nagy örömünkre sok új arccal is találkoztunk és rengeteg gyermek vett részt a
rendezvényen. A családias hangulatú, beszélgetős kézműves délelőtt közös teázással
végződött, majd a résztvevők és az Egyesület vezetősége együtt meggyújtotta a már
hagyományosan a Rendező téri haranglábnál elhelyezett közös, Klebelsberg-telepi koszorú
első gyertyáját.
Köszönjük a szervezőknek és a lelkes résztvevőknek, jövőre reméljük még többen leszünk.
A rendezvényen kb. 50 fő vett részt.

Találkozás a Mikulással a Haranglábnál (2019. december 6.):
2019. december 6-án 16 órakor izgatottan köröztek az óvodából hazafelé tartó családok,
hiszen ígéretéhez híven a Mikulás idén is meglátogatta a Klebelsberg-telepieket. A Rendező
téren ülve várta a versmondó és éneklő gyerekeket a Télapó és mindenki (természetesen az
egész évben jól viselkedő szülők is) szaloncukorral a zsebében mehetett haza. A bátortalanabb
gyerekek közösen énekeltek, verseltek, de megígérték a Mikulás bácsinak, hogy jövőre is
eljönnek és akkor már egyedül mondanak verset.
A program részeként a jelenlévők közösen meggyújtották Klebelsberg-telep adventi
koszorújának második gyertyáját.
A rendezvényen nagyjából 60 fő vett részt.
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Adventi hangoló koncert (2019. december 14.):
2019. december 14-én közösen hangolódtunk az ünnepre: a Szeged Classic Trió ide illő
gyönyörű zeneválogatásával. Vizsolyi Lívia fagott művészt, Varga Laura fuvola művészt és
Klebniczki György zongoristát hallgathattuk meg, s a felhangzó darabokat egy-egy arra
vonatkozó, érdekes történettel kísérve színesítették az előadást. A hangverseny után közösen
meggyújtottuk a telep koszorúján a harmadik gyertyát.
A rendezvényen kb. 40 fő vett részt.
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Telepi karácsony (2019. december 20.):
Szép napunk volt 2019. december 20-án, amikor a Telep, mint nagy család gyűlt össze ismét a
Harangláb mellett megrendezett Telepi karácsonyon! A Baricz Magdi által összeállított
megható műsort sütis-teás-forraltboros, jó hangulatú beszélgetés követte és a telep
koszorújának negyedik gyertyáját is meggyújtottuk közösen. 17 órától a gyerekek a GrimmBusz Színház Karácsonyi mese című előadását tekinthették meg a Faházban.
A rendezvényen kb. 100 fő vett részt.

2.4. Az Egyesület egyéb rendezvényei 2019-ben:
„Te szedd!” takarító akció (féléves önkéntes köztéri takarítás):
2019. március 23.
2019. október 5.
2019 tavaszán és őszén a klebelsberg-telepi lakosok közül 30-40 fő - köztük nagy örömünkre
kb alkalmanként 10-12 gyerek - vett részt a „TeSzedd” szemétgyűjtő akcióban. Köszönjük a
lelkes csapatnak a kitartó munkát, bár jobban örülne mindenki, ha nem lenne ennyi
erőfeszítésre szükség, s nem a kiserdőben rakná le és nem az út mellett dobálná el senki a
szemetét, hiszen közel van a gyálai hulladéklerakó, ahova ingyen szelektíven bevihető.
Jellemzően az italos dobozok, üvegek, a cigarettásdobozok, cigaretta csikkek, papír
zsebkendő és csoki papír volt a meghatározó. Meglepetésünkre találtunk több darab hűtőt, tv-t
a vasút melletti erdőben. Összességében nagyon eredményes volt az akció, tavasszal 110
zsáknyi szemét és további egyéb hulladék került összegyűjtésre, ősszel valamivel kevesebb,
de sajnos egyelőre úgy néz ki, szükség van a környezettudatos helybeliek munkájára.
A rendezvényeken 35 fő vett részt.
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Ingyenes Ruhagyűjtés és börze:
2019. április 8-10.
2019. október 7-9.
Szintén félévente kerül megrendezésre az Összefogás Háza ruhabörzéje. A 3 nap alatt
fogadtuk az otthon feleslegessé vált ruhákat és bárki vihetett haza a beérkezett adományokból.
Szerda délutánra rengetek női, férfi és gyermekruha gyűlt össze; tavasszal mintegy 84 zsákot,
ősszel pedig 60 zsákot sikerült átadnunk Mezőtúr Önkormányzatának, akik csak két
fordulóban tudták elvinni a rászorulóknak szánt ruhákat.
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Papírgyűjtés és fáradt sütőolaj gyűjtés:
2019. április 15-17.
2019. október 14-17.
A Klebelsberg-telep lakosai által behozott papírért kapott összeg nagy részét az Egyesület
ismét a Klebelsberg-telepi Óvoda részére ajánlotta fel. Tavasszal mindegy 3200-3400 kg papír
és 150 kg fáradt étolaj gyűlt össze, ősszel már csak 1500 kg papír, viszont étolajból 200 kg,
így a jelek szerint az olaj gyűjtésére egyre jobban odafigyelnek a lakosok.

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

3.1. A Klebelsberg-Telepért Alapítvány programjai
Segítők Köszöntése (2019. március 9.):
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 (2019. június 2.):
Az Alapítvány idén is megrendezte a Jótékonysági gyermeknapot. Szerencsés ötlet volt egy
héttel eltenni a rendezvényt, mert így nagyon sokan tudtak kilátogatni, ez volt a rendezvény
története során a legsikeresebb év. A gyermekeknek szokás szerint minden ingyen volt: frissen
facsart gyümölcslé és palacsinta várta a szomjas és éhes gyermekeket. A tavalyi évhez képest
újdonság volt a póni fogatozás, íjászat, kavics festés. A rég bevált körhinta, ugráló vár,
arcfestés, lufi hajtogatás, óvó nénik mesejátéka, Bene Icuka néni meséje, táncosok előadása
természetesen ismét nagy sikert aratott. Délutánra ki lehetett tenni a táblát „Az udvar
megtelt!” Az ügyességi versenyen részt vevő gyermekek ingyen fagyi jegyet kaptak
ajándékba, melyet a közeli fagyizóban lehetett beváltani. Szintén köszönet jár a rengeteg
adományért, melyből az óvoda is részesült, a többit rászorulók kapják meg.
A programon körülbelül 450 fő vett részt.
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A helyszín és eszközök biztosításával, valamint társadalmi munkával segítette Egyesületünk a
rendezvényt.

IV. Klebelsberg-telepi Mini Halfőző Fesztivál (2019. július 13.):
Ismét nagy érdeklődés kísérte a Klebelsberg Telepért Alapítvány által negyedik alkalommal
megrendezett Mini Halfőző Fesztivált. Borongós idő és egy kis szitáló eső borzolta a
résztvevők idegeit, viszont 10 óra után a Nap is kíváncsi volt, mi is történik, és teljes erőből
sugározni kezdte a melegét. 15 csapat nevezett a megmérettetésre, köztük sokan visszatérők,
voltak, akik már az első rendezvény óta minden évben megjelennek. A szokásos reggeli
üdvözlő koccintás után elkezdődött a bográcsozás. Persze mindenütt a reggeli készítés volt az
első. Volt itt minden: sült hurka, kolbász, füstölt szalonna, füstölt kolbász, szalámi, disznósajt,
tehát senki nem maradt éhen, amíg a finom halászlevek elkészültek. Délre szinte minden
résztvevő leadta zsűrizésre a finom ételeket. Elkezdődött az Alapítvány által készített 140 liter
halászlé, 5 kg túrós csusza, 20 kg sült hal kiosztása, mind el is fogyott. A szegedi, bajai,
tésztában töltött halfilé és túrócsuszás halászlé kóstolásával a nyolctagú zsűri is elkezdte az
értékelést, és megszületett a végeredmény. A díjkiosztón minden résztvevő tálaló bográcsot
kapott ajándékba serlegként, míg az első három helyezett halat ábrázoló trófeát vihetett haza.
A rendezvényen kb. 250 fő vett részt.
A helyszín és eszközök biztosításával, valamint társadalmi munkával segítette Egyesületünk a
rendezvényt.
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VI. Jótékonysági Disznótoros (2019. november 9.):
Ismét hatalmas sikere volt a 2019. november 9-i, hatodik jótékonysági disznótoros
rendezvényünknek, összességében mintegy 430-450 fő fogyasztotta el a finomabbnál
finomabb ételeket. A szervezők már csütörtökön elkezdték a munkát. A két disznó 433 kg-ot
nyomott a mérlegen, felpucolva kerültek be az Összefogás Háza hűtőkamrájába. Szombat
kora reggel a segítők disznókörömbe töltött pálinkával koccintottak a kilátogató vendégekkel.
Az alapítvány és az Egyesült közösen készítette és intézte a reggelit és a vacsorát, a csomagok
készítését, terítést, mosogatást és kenyér beszerzést, majd segítettek az ajándékcsomagok
előkészítésében Szombaton fél kilenckor már sorban álltak a finom, kiadós, reggeliért, több
mint 200 fő ült le az asztalokhoz. A reggeli után csak annyit lehetett hallani a vendégektől
„Bőséges és fantasztikusan finom volt”. A reggeli mellé kapott „4 cent étvágygerjesztő”
pálinka igazi meglepetés volt számukra. Déltől kemencében sült a kolbász és a hurka, délben
elkezdték a leves főzését. Két óra után a pörkölt készítésében jeleskedett a társaság. Délután
hat órára, mire a vendégek megérkeztek, minden készen volt, a felszolgálásban a Piarista és a
Kőrösy IKSZ-es diákjai és tanárnőjük is sok segítséget nyújtott. Gregusék zenéjére
mulathattak a résztvevők, ám közben az adományok szétválogatása következett. Rengeteg
tartós élelmiszert kaptunk kedves vendégeinktől a rászorulóknak szánt adományként.
A rendezvényen kb. 450 fő vett részt.
A helyszín és eszközök biztosításával, valamint társadalmi munkával segítette Egyesületünk a
rendezvényt.
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3.2. Telepi és városi intézmények munkájának segítése helyszín biztosításával
Az Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola vendégeskedése (2019. január 21-24.):
2019. januárjában a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola fűtéskorszerűsítés miatt nem tudta
biztosítani termeit a diákok részére, így megkeresésükre két alsó tagozatos osztálytan tudtunk
erre az időre helyet biztosítani.
A helyszín biztosításával, társadalmi munkával és eszközökkel segítette Egyesületünk az
iskolát.

Klebelsberg-telepi Óvoda ballagása (2019. május 31.):
A Klebelsberg-telepi Óvoda felújítási munkálatai miatt az idei ballagásnak a szomszédos
Összefogás Háza adott helyet.
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A helyszín biztosításával, társadalmi munkával és eszközökkel segítette Egyesületünk a
rendezvényt.
A programon körülbelül 200 fő vett részt.

Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró
értekezlete (2019. június 28.)
A 2019-es tanév zárását követően a Tarjáni iskola nálunk tartotta évzáró értekezletét, mely
során a tanárok találkozhattak egy régi iskola légkörével is, hiszen a Klebelsberg
emlékszobában a régen itt működő tagiskola történetét is bemutatta számukra a telep alapítása
és Klebelsberg munkássága mellett. A kiállításon egy helyi lakos kalauzolta őket személyes
történetekkel kiegészítve a kiállítás anyagát.

Az ATIVIZIG a Gyálai Holt-Tisza kármentesítéséről szóló lakossági fóruma
(2019. november 29.):
2019. november 29-én 18 órakor hatalmas tömeg gyűlt össze az Összefogás Háza faházában,
ahol az ATIVIZIG képviselői és hivatalos szakértők tájékoztatták a lakosokat a Gyálai HoltTisza rehabilitációjának helyzetéről és a friss mérések eredményéről.
A helyszín biztosításával, társadalmi munkával és eszközökkel segítette Egyesületünk az
eseményt.
Az eseményen kb. 80 fő vett részt.
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A 2019-es évben megvalósult programok remek lehetőséget nyújtottak, hogy minden
korosztály

megismerkedhessen

munkánkkal

és

állandó

kiállításainkkal,

újabb

kapcsolatokat alakíthassunk ki más intézményekkel, így remélhetőleg programjainkat is
egyre többen látogatják meg a város más részeiről.

3.3. Szeged kulturális életéhez kapcsolódó programok
Városi Kulturális Piac (2019. január 19.):
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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Egy csónakban evezünk – árvízi emlékséta (2019. március 30.):
A szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház főszervezésében, a négy településrész
(Gyálarét, Kecskés-telep, Klebelsberg-telep és Szentmihály) emlékező sétálónapján fogadtuk
a résztvevőket az Összefogás Házában. Sütikkel, ásványvízzel és természetesen sok-sok
szeretettel vártuk az érkezőket.

Nyári Vakáció program (2019. augusztus 13.):
A szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra által szervezett és összeállított Nyári vakáció sorozata
a nyári szünet minden napjára biztosít a gyerekeknek valamilyen programot a városban.
Ennek részeként augusztus 13-án délelőtt szabadfoglalkozást hirdettünk az Összefogás
Házába.
EP választás (2019. május 26.)
Önkormányzati választás (2019. október 13.):
Egyesületünk a 2019-es Európai Parlamenti és Önkormányzati választásokhoz is helyszínül
szolgált, mint minden hasonló alkalomkor.
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Összegzés
A 2019. év igen tevékenyen telt a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület számára.
A közösségi házhoz kötődő, összetartó helyi csoportok egyre több új, illetve újból
rendszeresen bekapcsolódó taggal bővültek. A kis gyermekes családok és a közelmúltban a
telepre költözöttek aktívabb részvételét sikeresen kezdeményezte az elnökség.
A havi rendszerességű egyesületi elnökségi üléseken újabb és újabb ötletek,
megvalósítandó programok, projektek merülnek fel. A továbbiakban tervezünk például
Szentivánéji mulatságot, esetleg további évfordulókhoz kapcsolódó, gyerekeknek szóló
rajzversenyeket, illetve a Holt-Tisza rehabilitációjának fontosságára és a környezetvédelemre
is szeretnénk fokozottan felhívni a lakosok figyelmét.
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.
Az önkormányzat támogatásával és az önkéntes munka koordinálásával a
következőkben is folytatni szeretnénk Szeged Klebelsberg-telep közösségi életének
szervezését.
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