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BESZÁMOLÓ A SZEGED KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR 

EGYESÜLET,  

MINT PREFERÁLT SZERVEZET 2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 

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

Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 21 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 2020. év megrendezett 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, Ferencz Lajos és Papes Fanni 

önkéntes alapon oldották meg. 

A 2020-as évben a NEA-hoz benyújtott pályázatunk sikeres elbírálásban részesült. 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 igyekeztünk bővíteni, ám a 2020 tavaszán kezdődő, a 

covid-19 járvány és az ennek következtében hozott intézkedések miatt ezek jó részét sajnos 

nem tudtuk megvalósítani. 

Ugyancsak a közösségi ház működésében némi változást hozott a Somogyi Károly 

Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtárának 2020 nyarán zajlódó áthelyezése a ház egyik 

(kiállítóteremként és közösségi térként funkcionáló) termébe. 

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


3 

 

 

 

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 2020. évi programjai 

2.4. Az Egyesület egyéb rendezvényei 2020-ban 

2.5. A 2020. évi meghiúsult rendezvényei 

3. KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSULT 

PROGRAMOK: 

3.1. Telepi és városi intézmények munkájának segítése helyszín biztosításával 

3.2. Szeged kulturális életéhez kapcsolódó programok 

3.3. Egyéb szervezetekkel való együttműködés, társszervezés 

 

Melléklet: a programok plakátjai, Hírharang (A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör 
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1. A ZENTAI U. 31. ALATTI ÉPÜLET GONDOZÁSA, FEJLESZTÉSE 

 

A 2020-as 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: 

Udvar: 

Az Összefogás Háza udvarán lévő beteg, kivágott fák gyökérzetét eltávolítottuk. Ezen felül az 

alapítók vasutas mivolta előtt tisztelegve, egy a MÁV-tól kapott vonatkereket helyeztünk el a 

kerítés mellett emlékezésként. 

Iroda: 

Az irodai munka hatékonyságát szem előtt tartva beszereztünk egy multifunkciós nyomtatót, 

illetve a munkafolyamatok gyorsasága érdekében egy papírvágó gépet is vásároltunk. Az idei 

év járványügyi körülményeire reagálva, egy fényképezőgépet is vásárolt az Egyesület, 

mellyel remek felvételeket is készíthetünk, így a későbbiekben a személyes kontaktus nélküli, 

online jelenlét is biztosítható, a felvételek az Egyesület facebook oldalán megoszthatók. 

Tornaterem: 

A kiállító terem megszűnése miatt legnagyobb befogadótérrel rendelkező teremben, azaz a 

tornateremben helyeztük el a felajánlás útján kapott pianínót, mely a jövőben rendezett 

koncerteknek, hangversenyeknek fontos szereplője lesz. 

Udvari raktár: 

Az udvari raktár rendszerezését az eddigieken felül új polcrendszer segítségével tettük 

átláthatóbbá és praktikusabban használhatóvá. 

Faház: 

A közösségi ház márciusi bezárásakor a csendes napokat kihasználva teljes felújíttattuk a 

faház mosdóját, illetve egy második mellékhelyiség kialakítására is sor került, így már külön 

női és férfi wc is található az épületben. 

Tárgyi fejlesztések: 

2020-ban több tárgyi fejlesztés is megvalósult. Az Összefogás Háza bejárata mellett található 
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hirdetőtábla mellé jól látható, logóval és elérhetőséggel rendelkező nyitvatartási táblát 

helyeztünk el.  

A nyári időszak programjainak kellemesebbé tétele érdekében ventilátorokat vásároltunk. 

Az Összefogás Háza mellett található műfüves focipályát Egyesületünk rendszeresen 

karbantartja, ám ezen felül a szeptemberben rendezett Focigála alkalmából új labdafogó hálót 

is beszereztünk a kapukra. Ezen felül a telepi csapat mezeit is biztosítottuk. 

A házban működő jóga csoport kérésére foglalkozásaikhoz hangtálat vásároltunk, illetve egy 

vérnyomásmérővel tettük egyszerűbbé egészségük megőrzését és ellenőrzését. 

A 2018. év második felében újdonságként indított szövőkör és a Hattyas festőkör számára az 

alapanyagok beszerzésében folyamatosan besegítettünk. 

 

  

  

A 2020. év tárgyi fejlesztéseinek illusztrációi 
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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: 

Zumba hétfő: 18:30 – 19:30 

Jóga kedd: 08:30 – 10:00 

Képzőművészeti szakkör kedd 14:00 – 17:00. 

Balett kedd 16:30-17:15 

Asszony torna kedd: 18:15 – 19:15 

Viking harcművészet kedd: 19:30-21:00 

Baba – Mama Klub szerda: 9:30 – 11:30 

Jóga szerda: 17:15 – 18:30 

Zumba szerda: 18:45 – 19:45 

Zarándok Pont szerda: 18.00 – 19.30 

Jóga csütörtök: 08:30 – 10:00 

Szövőkör csütörtök: 17:30 – 19:00 

Asszonytorna csütörtök: 18:15 – 19:15 

Viking harcművészet csütörtök: 19:30-21:00 

 

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 tagjai 

nem csak edzéseiken, foglalkozásaikon vesznek részt, hanem fontos részei a telep életének is. 

A 2020-as évben sajnos kevés bemutatkozási lehetőséget kaptak csoportjaink a járványügyi 

intézkedések miatt, de most az egészségügyi helyzet, a járvány visszaszorítása volt a cél, 

ennek érdekébe mellőzni kellett a jelenléti programokat. 
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2.2. Rendszeres klubprogramok 

 

Harangláb Nyugdíjas Klub 

A telepi szépkorúak klubja – 60 fő részvételével – immár 16 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 

általában 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. 

Az őszi járványügyi rendelkezéseknek megfelelően sajnos nem kerülhetett sor a 

hagyományos októberi Idősek Napja programra. 

 

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. 

 

  

A Hattyas festőkör foglalkozásai 2020 nyarán. 

 

Kiállítások az Összefogás Házában 

Az Összefogás Házában két állandó tárlat látható, ám ezek mellett is tervezett Egyesületünk 

időszaki kiállításokat, melyek közül egy valósult meg, egyet pedig online módon tettünk 

közzé. 

A 2015-ben létrehozott Klebelsberg-szobában tekinthető meg a Gróf Klebelsberg 
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Kuno életét és munkásságát szemléltető, valamint a Klebelsberg-telepet bemutató gazdag 

helytörténeti kiállítás, állandó jelleggel. 

2020. február 4-én került megrendezésre Šaršanski Vass Márta festőművész Virágom 

a világom című kiállításának megnyitója. 

A tavaszi időszakra meghirdetett, de a sajnálatos körülmények miatt meghiúsult 

Jövőnk az élő Holt-Tiszánál vetélkedő és rajzverseny képeit terveztük még kiállítani. 

Július végére tervezett kiállításunk, a Hattyas Festőkör éves bemutatkozása már a 

falakon elrendezve lógott, amikor kiderült, hogy a telepi fiókkönyvtár új otthona a kiállító 

teremben lesz. Ez azonban nem állított meg bennünket, hogy megmutassuk a képzőművészeti 

szakkör gyümölcsöző munkáját, így online kiállítást készítettünk a képekből.  

A Klebelsberg-telepen működő posta új helyének kijelölése miatt a Somogyi Károly 

Városi és Megyei Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtára az Összefogás Házában kapott 

helyet, így egy teremmel szegényebbek lettünk, ám Ferenczi Zita könyvtárossal való szakmai 

együttműködés gazdagíthatja a helyi kulturális életet. A kiállító terem felfüggesztő 

rendszerének egy részét a fogadó irodában helyeztük el és az itt működő ZarándokPont képeit 

rendeztük a falakra. A további kiállítások megrendezésére egyelőre keressük a megfelelő 

megoldást. 

  

Šaršanski Vass Márta festőművész Virágom a világom című kiállításának megnyitója. 

A Hattyas Festőkör Nyári Zápor című kiállításának online bemutatója. 

 

Klebelsberg-telepi Baba-Mama Klub 

2015 szeptemberében indult el a helyi Baba-Mama Klub. Bár a csoporttagok természetesen 

cserélődtek a kezdetekhez képest, hiszen a babák hamar felcseperednek, a klub 2020-ban is 

folytatta sikeres működését, az engedélyezett időszakokban. 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 

https://www.facebook.com/marta.s.vass
https://www.facebook.com/marta.s.vass


9 

 

 

 

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 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): 8 fő. 

A klub a zárva tartás utáni kellemes, nyári időszakban nagyrészt az udvaron, szabad levegőn 

igyekezett megtartani programjait, így is vigyázva minden korosztály egészségére. 

  

Nyári foglalkozások a Baba-mama klubban. 

 

Klebelsberg-telepi Ifjúsági Klub 

Az Ifjúsági klubszoba rendszeres, hétköznapi nyitva tartással az érdeklődők rendelkezésére áll, 

ahol szabadidős és tanuláshoz kapcsolódó tevékenységeket lehet végezni, illetve számítógép-

használatra is lehetőségük nyílik. 2020 nyarán is rendszeresen fogadtunk látogatókat. Közös 

társasjátékozás, beszélgetés várta a fiatalokat. A könyvtár beköltözésével áttekintettük saját 

könyvállományunkat is és a kötelező olvasmányoknak egy külön polcot hoztunk létre, 
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ahonnan bárki szabadon hazaviheti az éppen az iskolában feladott könyvet. Az alkalmakra 

változó létszámban járnak: 5 fős részvétel a jellemző. 

 

Szövőkör az Összefogás Házában: 

A 2018 ősz óta 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 

készült kiállítás a Szent-Györgyi Albert Agórában, az Országos Gyermek és Ifjúsági 

Néptáncfesztiválon is bemutatkozott.  

 

Szövőköri foglalkozás 2020. januárjában. 

 

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 – az engedélyezett működési 

időszakban – minden szerdán 18 órától várják az útra készülőket. 
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ZarándokPont foglalkozás 2020. szeptemberében. 

 

Hitélet a közösségi házban 

Az épület minden évben helyszínt biztosít a nagy egyházi ünnepek (Húsvét, Karácsony), 

valamint a telep védőszentje, Páduai Szent Antal napjának (június 13.) alkalmából rendezett 

szentmiséknek is. Az idei évben csupán a júniusi Szent Antal-mise kerülhetett megrendezésre 

a közösségi ház udvarán. 

 

 

Szent Antal-mise 2020. június 14-én a Klebelsberg-telepi Közösségi ház udvarán. 

 

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

keddjén tartja összejöveteleit. 
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2.3. A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület által szervezett programok 

 

Újévi ajándékkoncert, 2020. január 9. 

2020 januárját ismét a hagyományosan megrendezésre kerülő újévi ajándék koncerttel 

indítottuk. Január 9-én, csütörtökön 18 órára teljesen megtelt a Faház, mindenki izgatottan 

várta a minden évben nagysikerű hangversenyt. Az Újvári István és Újváriné Illés Mária 

szakmai közreműködésével megvalósuló rendezvényen az SZTE Vántus István Gyakorló 

Zeneművészeti Szakgimnázium diákjai léptek fel, ahol a művekről érdekes információkat 

hallhattunk Újváriné Illés Mária jóvoltából. 

A koncert befejezése után egy kis teával és szendvicsekkel vendégeltük meg a fiatal 

művészeket, akik nagyon jól érezték magukat nálunk. 

A rendezvények kb. 60 fő vett részt. 

 

  

Újévi ajándékkoncert a faházban 2020. január 9-én. 

 

Virágom a világom - Šaršanski Vass Márta kiállítása, 2020. február 4. – 2020. március 

20. 

2020. február 4-én került megrendezésre Šaršanski Vass Márta festőművész Virágom a 

világom című kiállításának megnyitója. Az eseményen rengeteg vendég gyűlt össze, akik a 

hangulat megalapozásaként Krizsány Csenge gyönyörű gitárjátékát hallgathatták meg. A 

kiállítást Szombathelyi Árpád festőművész nyitotta meg. A rendezvényen kb. 40 fő vett részt. 

A kiállítást kb. 100 fő látogatta. 

https://www.facebook.com/marta.s.vass
https://www.facebook.com/marta.s.vass
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A Virágom a világom című kiállítás megnyitója 2020. február 4-én. 

 

A Covid-19 miatti járványügyi intézkedések miatt a közösségi ház 2020. március 16-tól 

egészen június 30-ig zárva tartott. 

 

Trianon100 megemlékezés, 2020. június 4. 

2020. június 4-én, ügyelve mindenki egészségére, az udvaron rendeztük megemlékezésünket 

a Trianoni békediktátum aláírásának évfordulója kapcsán. A szerződés a telep létrejöttében 

fontos szerepet játszott, hiszen az erdélyi és vajdasági elcsatolt területekről érkeztek az első 

alapító családok. A műsort online is közvetítettük a facebookon, így mindenki megtekinthette. 

A rendezvény helyszínén nagyjából 40 fő jelent meg. 

  

Trianon emlékünnepség 2020 június 4-én. 

 

Hattyas Festőkör – Nyári zápor online kiállítás, 2020. július 28.-augusztus 31. 

Az Összefogás Házában működő Hattyas Festőkör online kiállításával szeretett volna 

egyesületünk emléket állítani a kiállítótermünknek, és üdvözölni Ferenczi Zitát, a Somogyi 

Könyvtár Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtárának munkatársát. A fiókkönyvtár 2020. augusztus 
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5-én nyílt meg, folytatva a telepi munkát, immár a közösségi házban. 

A kulturális összefogásban bízva mindannyian azt reméljük, hogy a tevékenységeink 

megerősítik a telepi csoportok működését és a telepi közösség érdeklődésének megfelelően, 

munkánkkal továbbra is sikerül mindenki igényének eleget tenni. 

A kiállított képek igen változatosak, hiszen minden művész szabadon dolgozik, saját 

stílusában alkot. 

 

Az online kiállítás linkje: http://klebelsberg-egyesulet.hu/.../nyari-zapor-online.../ 

 

Egészségvédelmi fórum, 2020. augusztus 10. 

A járvány által kiváltott, egészségünket veszélyeztető helyzetben úgy véltük, egészségünk 

preventív módon való megőrzése kiemelkedően fontos. Ezért dr. Frányó Ildikó háziorvos, 

üzemorvostan szakorvos, alapellátási szakfőorvost kértük fel tájékoztató előadás megtartására. 

A rendezvényen kb. 8 fő vett részt. 

 

Természetes életmód, egészséges táplálkozás előadás és főzési bemutató, 2020. augusztus 

22. 

2020. augusztus 22-én a Namaste Jóga Központ közreműködésével rendezett program az 

egészség megőrzését célozta meg. Többek között a táplálkozás módjának személyre szabott 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fklebelsberg-egyesulet.hu%2Frl_gallery%2Fnyari-zapor-online-kiallitas%2F%3Ffbclid%3DIwAR2U9mGhKQWRMFvksG1iaCtLMNvnSb-QVquf-En72AIvarDopEi1GSi1Tbc&h=AT0gXJ7PpCPscwaTShAcVZndsn5tXFoNoHyTa-fIK7P0U7i2DHLpjPfaB9_-1TdCAoABMnyaO4-iFQ5T3jhqyKfH9L4U0xrqgmtMee7lTCRYb4oibzhUHKdKIQEqeTPflGbZ&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1cwhPiKEjPTVlSo9ooFDAeVpT2LupTdfYTCaRZUVNyJh9aLC7UYqTEFGtQY6DFaZ1oEHbB76uPut2FMdZIxXJLUI2ck3wm3hUdGS9rw_vlyK6cJNtgGChyG4WsGwIpNtLIyrTEpia0wOiz6SBmwUQJcDa8vUFQXMuErdd3ff8HN4Yu
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kialakításáról, az egészség hatékony megőrzéséről volt szó. 

A rendezvényen kb. 16 fő vett részt. 

  

Namaste Jóga Központ egészségvédelmi programja 

 

Nyárzáró családi piknik, 2020. augusztus 30. 

2020. augusztus 30-án, vasárnap közösen zártuk a nyarat az Összefogás Háza udvarán. A 

járvány miatt elmaradt nagy családi rendezvényeinket (majális, gyermeknap) valamelyest 

pótolta a Családi Piknik, melynek során ismét egy nagy-nagy telepi családdá alakulva, jó 

hangulatban töltöttük a nyár végi vasárnapot. Az árnyékot adó fák alatt elhelyezett 

játszószőnyegen a legkisebbek találtak maguknak elfoglaltságot, a nagyobbak íjászkodhattak, 

játékos vetélkedőkön mérettethették meg magukat és a gipszöntést is kipróbálhatták. Délben 

együtt fogyasztottuk el a vasárnapi bográcsos ebédet, majd kötetlenül szórakozhatott, ping-

pongozhatott és kézműveskedhetett mindenki. Még Piszkos Fred is ellátogatott hozzánk és 

annyira megtetszett neki a telepi közösség, hogy egészen a Hattyas Kupa zárásáig velünk is 

maradt. 

A rendezvények kb. 130 fő vett részt. 

  

Családi Piknik augusztus 30-án a közösségi ház udvarán. 
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Festőtábor Mártélyon, 2020. szeptember 05-13. 

A tábor az utószezon kihasználására szerveződött a nyugdíjas festők számára. A tábor 

országos szinten volt meghirdetve, a résztvevők Székesfehérvárról, Szolnokról, Budapestről, 

Szegedről, Tárnokról jöttek. A Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor Egyesület neve alatt 

szerveztük a festőtábort, de az Egyesületünk a teljes szervezést és lebonyolítást segítette, mert 

nálunk megfelelő a technikai, szervezői háttér áll rendelkezésre. Önköltséges, teljes ellátást 

biztosító rendezvény volt.  

Délelőttönként szakmai vetítéseket követően rajzórák voltak, egymásra fokozatosan felépítve., 

majd szabad festés mindenkinek a saját választott technikájával, Lázár Éva művészeti vezető 

tanári segítségével. Esténként szakmai megbeszélések, munkák értékelése történt. 

A táborban 18 fő vett részt. 

  

Mártélyi Alkotótábor a Hattyas Festőkör szervezési támogatásával, 2020. szeptemberében. 

 

 

XXIII. Hattyas Kupa Foci Gála és II. Klebelsberg-telepi „Tiszta Holt-Tiszát” 

Futóverseny és Családi Sportnap, 2020. szeptember 12-13. 

Az idei évben immár 23. alkalommal került megrendezésre a Hattyas Kupa Focigála, amelyen 

nyolc csapat mérte össze tudását. A szeptemberi hétvége nyárias időjárással kedvezett a 

résztvevőknek. Voltak a korábbi évek kupáiról jól ismert csapatok, de újabb, fiatal társaságok 

is indultak. Minden év nyár elején kerül megrendezésre Telep napi ünnepségünk, melyet idén 

a rendhagyó helyzet miatt nem volt módunk megtartani. Az említett rendezvényen minden 

évben közösségünk egy olyan tagját díjazzuk, aki erején felül teljesít a közösség érdekében. 

Az idei évben a díjat Csete Csabának ítélte a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület, 

hiszen közbenjárásával és szakmai segítségével hatalmas előrelépés történt az évtizedek óta 
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húzódó Holt-Tisza ügyben. A kora esti eredményhirdetés után finom vacsorával és zenés 

mulatsággal folytatódott a rendezvény.  

2020. szeptember 13-án került megrendezésre a II. Klebelsberg-telepi „Tiszta Holt-Tiszát” 

Futóverseny és Családi Sportnap. A programok 9 órakor a helyszíni regisztrációval indultak, 

9:30-kor pedig elindult az első futam. A futáson kívül a részvevők ping-pong és hetesrúgó 

versenyen is megmérettethették magukat.  

A kétnapos rendezvényen összesen kb. 400 fő vett részt. 

  

Focikupa és futóverseny 2020. szeptember 12-13-án a közösségi ház szervezésében. 

 
Klebelsberg koszorúzás, 2020. október 2. 

Gróf Klebelsberg Kuno halálának évfordulóján a Klebelsberg-telepi lakosok immár 22 éve 

minden évben megemlékezést tartanak a kultuszminiszter emlékművénél. Az idei rendezvényt 

Gáspár Ferencné szervezte,n Vass Ildikó énekelt szegedi népdalokat, dr. Újvári Edit mondott 

beszédet, egyesületünk nevében pedig Nacsa Jánosné koszorút helyezett el az óvoda falán 

található emlékműnél. A rendezvény szűk körben zajlott, kb 25 fő jelent meg. 

 

Klebelsberg emlékünnepség 2020. október 2-án. 
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Első világháborús megemlékezés, 2020. november 11. 

2020. november 11-én 11 óra 11 perckor, bár szűk körben, de ismét megemlékeztünk az első 

világháború elesett hőseiről.  

  

A Hattyas Festőkör előre készült és a megemlékezés kezdeményezőjének, a Krajczáros 

Alapítványnak 11 képet ajánlott fel az Ecsettel a békéért nevű mozgalomhoz kapcsolódóan.  

 

Advent és Klebelsberg-telepi karácsony - online 

A járványhelyzet miatt a 2020. évi adventi programsorozatot és a karácsonyi ünnepséget sem 

tudtuk megtartani. Bár a haranglábra felkerültek az ünnepi díszítések a hagyományos 

Rendező téri karácsonyi köszöntés, műsor és forralt borozás elmaradt. Ennek pótlásaként egy 

online kisfilmet készítettünk, amelyben a korábbi két évtized adventi és karácsonyi 

programjainak képekből készült egy videófilm, amelyet az Egyesületünk honlapján és 

facebook oldalán osztottunk meg, így online módon megnézhető: http://klebelsberg-

egyesulet.hu/karacsonyi-

emleklapok/?fbclid=IwAR3meNg45uP91KiJliZ9Q9AZBuG15FqVxbEkO_0yb_K6oCBwnyF1uSxJsDs 

  

Klebelsberg-telepi karácsonyi emléklapok videó 

http://klebelsberg-egyesulet.hu/karacsonyi-emleklapok/?fbclid=IwAR3meNg45uP91KiJliZ9Q9AZBuG15FqVxbEkO_0yb_K6oCBwnyF1uSxJsDs
http://klebelsberg-egyesulet.hu/karacsonyi-emleklapok/?fbclid=IwAR3meNg45uP91KiJliZ9Q9AZBuG15FqVxbEkO_0yb_K6oCBwnyF1uSxJsDs
http://klebelsberg-egyesulet.hu/karacsonyi-emleklapok/?fbclid=IwAR3meNg45uP91KiJliZ9Q9AZBuG15FqVxbEkO_0yb_K6oCBwnyF1uSxJsDs
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Ugyancsak megosztottuk a Szeged Classic Trió Adventi kamaravarázs című videóját, amely 

az adventi programsorozatunkban a faházba tervezett koncertet hangulatát idézte: 

http://klebelsberg-egyesulet.hu/adventi-kamaravarazs-ekoncert-2020/ 

 

 

2.4. Az Egyesület egyéb rendezvényei 2020-ban:  

Önkéntes köztéri takarítás, 2020. november 7. 

Minden év tavaszán és őszén a klebelsberg-telepi lakosok közül 30-40 fő - köztük nagy 

örömünkre alkalmanként kb. 5–10 gyerek vesz részt a szemétgyűjtő akcióban. Az idei évben 

ezt csak az őszi időszakban tudtuk megvalósítani, érthetően valamivel kisebb létszámmal. 

Összességében nagyon eredményes volt az akció, rendszeresen szükség is van a 

környezettudatos helybeliek munkájára. 

A programon 9 fő vett részt. 

 

A 2020. november 7-i köztéri takarítás résztvevői. 

 

 

Ingyenes Ruhagyűjtés és börze, 2020. október 19-21. 

Szintén félévente kerül megrendezésre az Összefogás Háza 

ruhabörzéje, melyet idén csak ősszel tudtunk megrendezni. 

Három nap alatt fogadtuk az otthon feleslegessé vált 

ruhákat, és bárki vihetett haza a beérkezett adományokból. 

Rengeteg női, férfi és gyermekruha gyűlt össze, mindegy 

110 zsáknyi használható ruhát adtunk át a Karitáció 

Alapítványnak a rászorulók számára.  

http://klebelsberg-egyesulet.hu/adventi-kamaravarazs-ekoncert-2020/
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2.5. A 2020. évi meghiúsult rendezvényeink: 

A járványhelyzet miatt Egyesületünk nem minden tervezett programja valósulhatott meg 

ebben az évben. Az éves rendszerességgel tartott rendezvények mellett egyéb, már előkészített 

programjainkat kényszerültünk lemondani, illetve a későbbiekben is igyekeztünk úgy 

alakítani az összejöveteleket, hogy a lehető legbiztonságosabbak érezhessék jól magukat a 

telepiek.  

A 2020 márciusában bevezetett járványügyi intézkedéseink miatt az alábbi tervezett 

programok nem jöhettek létre: 

Élő Holt-Tisza vetélkedő, rajzverseny és kiállítás 

Víz világnapja túra 

Költészet napja 

Tavaszi ruhabörze 

Tavaszi köztéri takarítás 

Húsvétoló és gyerekszínházi előadás 

Húsvéti hangverseny 

II. Klebelsberg-kupa 

Majális 

Önköltséges erdélyi kirándulás 

Telep napja 

Nyári gyerektábor 

Idősek napja 

Adventi programok:  

Koszorú kötés 

 Találkozás a Mikulással 

 Adventi koncert 

 Telepi karácsony és gyerekszínházi előadás 
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3. A KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET  

SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSULT PROGRAMOK: 

 

3.1. Telepi és városi intézmények munkájának segítése helyszín biztosításával 

 

Az ATIVIZIG a Gyálai Holt-Tisza kármentesítéséről szóló lakossági fóruma  

(2020. augusztus 13.): 

2020. augusztus 13-án az Összefogás Háza faházában az ATIVIZIG képviselői és hivatalos 

szakértők tájékoztatták a lakosokat a Gyálai Holt-Tisza rehabilitációjának helyzetéről és a 

friss mérések eredményéről. A helyszínen a teremben előírt távolságtartás miatt külső 

hangfalakkal tettük érthetővé az udvaron helyet foglaló érdeklődők számára a bent zajló 

előadást, a kivetített anyagot pedig egy online felületen keresztül tettük elérhetővé. 

A szervezéssel, a helyszín biztosításával, társadalmi munkával és technikai eszközökkel 

segítette Egyesületünk az eseményt. 

Az eseményen kb. 100 fő vett részt. 

 

Holt-Tisza fórum a faházban 2020. augusztus 13-án. 

 

A 2020-as évben a nehézségek ellenére, a 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.
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3.2. Szeged kulturális életéhez kapcsolódó programok 

Városi Kulturális Piac (2020. január 18.): 

 

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. 

 

 

3.4. Egyéb szervezetekkel való együttműködés, társszervezés 

Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor Egyesület (2020.július 27.-től  2020.augusztu 05.) 

56. alkalommal megrendezésre került Hagyományos mártélyi alkotábor teljes technikai 

segítségét, szervezésben való részvételt biztosította egyesületünk. A táborban 120 fő vett 

részt. 14 éves kortól 85 éves korig, minden korosztály képviseltette magát. A tábor témája 

természet alapú, alföldi festés és alakábrázolás volt 

. 

 

 

Összegzés 

 

A 2020. év talán az eddigi egyik legszokatlanabb év volt mindenki számára, így a Szeged 

Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesületnek is. A szigorú, ám szükséges járványügyi 

intézkedések miatt számos programunk elmaradt, vagy rendelkezéseknek megfelelően szabad 

téren, kisebb létszámmal került megrendezésre. 

Mindennek ellenére 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, 

ennek egyik kiemelkedő példája volt a nyár utolsó hétvégéjén szervezett Családi Piknik. 

A programokhoz kapcsolódó online videófilmek készítése is sikeres megoldásnak 

bizonyult. 

A havi rendszerességű egyesületi elnökségi üléseken újabb és újabb ötletek, 
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megvalósítandó programok, projektek merülnek fel. A tavalyi tervhez hasonlóan 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. 

Ha ismét biztonságos egészségügyi helyzet áll elő, szeretnénk elindítani tervezett Kártya 

Klubunkat, mely minden korosztály számára kikapcsolódást nyújthat. 

Célunk továbbra is a látogatók igényeinek felmérése alapján programjaink fejlesztése, 

szakköreink, klubjaink támogatása, 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 és remélhetőleg a 2021-es évben folytatódhatnak a hagyományos programjaink, 

megvalósíthatjuk a nagy rendezvényeinket, fejleszthetjük a helyi közösségi életet. 


