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FELHÍVÁS 
 

KÉRJÜK A SZEGED KLEBELSBERG-TELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLETI TAGOKAT, 

NYITVATARTÁSI IDŐBEN SZÍVESKEDJENEK BEFÁRADNI AZ ÖSSZEFOGÁS 

HÁZÁBA, HOGY ALÁÍRJÁK AZ EGYESÜLET TAGSÁGI JELENLÉTI ÍVÉT! 

TOVÁBBÁ SZERETNÉNK FELHÍVNI A FIGYELMET, HOGY AKI AZ IDEI ÉVBEN MÉG 

NEM FIZETTE BE A TAGSÁGI DÍJAT, AZ MEGTEHETI! 
Köszönettel a Szeged Klebelsberg-telepi PKE elnöksége 

 

 

ÁLLÁSAJÁNLAT 

A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület keresi új irodai munkatársát, heti 30 

órában. Főbb feladatok irodai adminisztráció, elszámoltatás előkészítés, rendezvényszervezés, 

kapcsolattartás. Elvárások: min. érettségi, előnyt jelent: közösségi tevékenységekben, 

szervezésben szerzett tapasztalat. A munka végzés helye az Zentai utca 31. szám alatti Összefogás 

Háza. Az önéletrajzzal ellátott jelentkezéseket a hirharang1999@gmail.com címre várjuk, 

legkésőbb 2021.július 31.-ig.  
 

A Hírharang terjesztői: 

Gyémánt Károly: Zentai u; Tóthné Zsulán Katalin: Sínpár sor, Kisvasút sor, Váltó u., Császár Istvánné: Kamarási u, Fűtőház köz, Somogyiné 

Gizike: Verseci u; Leinwéber Ernő: Sziget u., Örvény u., Fórizsné Bakaity Mariann: Szigony u Titeli u; Lázár István: Harangláb u., Nagy 

Czirók Emőke: Rendező tér Palicsi u., Varga Károly: Vaskapu u Marosi Ildikó: Mokrini u, Kundombi u.; Sipos József: Óbébai u., Terjék 

Csabáné: Mozdony u.; Kismárton család: Kece u., Varsa u., Orbán, Zsuzsanna, Varga Sándor, Kadnár Emil: Tompaszigeti kiskertek. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szeged, Zentai u. 31. Tel.: 62/668-082 

Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com 

az egyesület honlapja: http://klebelsberg-egyesulet.hu/ 

fb oldal: https://www.facebook.com/klebelsberg  

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 

 
2021. július         XXII. évf. 3. szám  

HÍREK 
EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS 

A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület tisztújító közgyűlését 2021. 

június 20-án 16:00 órai kezdettel tartották az Összefogás Háza közösségi színtér 

faházában. Az egyesületi Alapszabálynak megfelelően jelenléti többséggel, a 92 tagból 

61-en tudtak eleget tenni a meghívásnak és a döntésképesség megállapítása után 

Somogyi László levezető elnök ismertette a napirendi pontokat. 

Az egyesületi tagság egyöntetűen elfogadta az elnöki, szakmai és gazdasági 

beszámolókat. A 4. napirendi pontnál Nagy-Czirók Emő ismertette az elnök és az 

elnökségi jelöltek névsorát. Szó esett a Holt-Tisza projektről, amit Csete Csaba 

ismertetett, Újvári Edit és Nacsa Jánosné pedig vállalták, hogy a projekt sikere 

érdekében az elnökválasztás kimenetelétől függetlenül továbbra is részt vesznek ennek 

koordinálásában és kommunikációjában. Az 5. napirendi pont értelmében nyílt 

választással létrejött a választási szavazóbizottság: Gáspár Ferencné, Gyetvainé Terék 

Aranka és Nagy-Czirók Emőke személyében. A szavazólapok előkészítése után 

megtörtént a szavazás, amely eredményét véglegesítve a szavazóbizottság 

megállapította, hogy az Egyesület elnöke Kismárton Zsolt. Következtek az elnökségi 

tagjelöltek bemutatkozásai. A választás előtt a leköszönő elnök, Nacsa Jánosné három 

festményt sorsoltatott ki. Az elnökségi tagok megválasztását követően Gáspár Ferencné 

hirdette ki az eredményt: Dr. Baricz Zsoltné, Farsang Tamás, Ferencz Lajos és Somogyi 

László kapták meg a tisztségeket. Az új vezetőség elfogadta a pozíciókat. Somogyi 

László bejelentette, hogy az alapszabály javasolt módosításáról, a vezetőség 

kibővítéséről szóló indítványról már nem lehet érdemben dönteni, mert az ehhez 

szükséges 3/4-es határozatképesség már nincs meg, mivel túl kevés tag maradt a 

közgyűlés végén. Ezután Kismárton Zsolt elnök megköszönte az előző, leköszönő 

elnökségi tagok munkáját és elmondta, továbbra is bízik a közös és hatékony 

szerepvállalásban. Ismertette a 2021. évre tervezett programokat, ezekről a jövőben is 

mindenki tájékozódhat a továbbra is megjelenő Hírharangban és plakátokon. 

Hangsúlyozta, hogy az újjáalakult elnökséggel együtt várja a tagság rendezvényekre 

vonatkozó javaslatait és a közreműködését is. Az utolsó napirendi pontban Gáspár 

Ferencné elmondta, hogy mindkét elnökjelöltet támogatta, mivel remek munkát végzett 

Nacsa Jánosné is. Újvári Editnek megköszönte a munkáját, amit az alapítástól idáig 

végzett. A 2021.06.22-én kedden megtartott alakuló elnökségi ülésen Dr. Baricz Zsoltné 

a titkári, Somogyi László pedig a pénztárosi tisztség betöltését vállalta el.  

 

KÖSZÖNJÜK! 
   

Gerencsérné Dr. Újvári Edit az 1999 óta a Klebelsberg–telepi PKE vezetőségi tagja volt, amely 

pozícióra való ismételt jelölését nem vállalta. Dékánhelyettesi és vezető egyetemi tanári munkája 

mellett a Hírharang és a Helytörténeti Kiadvány (Szeged- Klebelsberg-telep története) 

szerkesztését végezte és a legmagasabb fokon járt közben a kulturális és környezetvédelmi 

projektek létrejöttében, részt vett a Klebelsberg-emlékszoba megvalósításában is, a Klebelsberg 

vetélkedők, karácsonyi valamint az újévi koncert ötletadója volt az elnök asszonnyal, Nacsa 

Jánosnéval együtt. A Holt-Tisza rehabilitációjának élharcosa. Kedves, megbízható egyéniségéért, 

szakmai tudásáért a közösség hálával adózik neki. 
 

Nacsa Jánosné Kovács Mária 2015 óta a polgári kör elnöke, aki rendkívüli vezetői tapasztalattal 

vállalta a tisztséget. Nagyszerű kiállításokat hozott a házba. A helyi festőkört és a közösség életét 

hat éve szervezi meg. Második helytörténeti kiadványunk, a Múltidéző az ő szerkesztésében jelent 

meg. Nyári és hétvégi gyerektáborokat vezetett. Az Összefogás Háza fejlesztései, felújítási 

valósultak meg a vezetése alatt. Felvállalta a Holt-Tisza és a telepi posta ügyét is, valamint a 

Klebelsberg-emlékmű projektet is. 

  Köszönjük a pótolhatatlan, színvonalas és sok, áldozatos önkéntes munkáját, és reméljük, hogy 

teendőik mellett továbbra az Egyesület és a lakosság segítségére lesznek! 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres csoporttevékenység, amelyekbe be lehet 

kapcsolódni: 
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RENDEZVÉNYEINK 
 

BICIKLIS KRESZ-TANFOLYAM ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 

Kedves Telepiek! 

Szeretettel ajánljuk Szabó Zsolt példamutató kezdeményezését: 2021.július 24-én, 

szombaton 8:00–13:00 óra között játékos kvízzel, versennyel egybekötött Biciklis KRESZ-

tanfolyamot hirdetünk az általános iskolások részére, de a kerékpározás szerelmeseit minden 

korosztályból szeretettel várjuk. A foglalkozást Gombos Tibor, KRESZ-szakoktató tartja. A 

helyszín a Zentai utca 31. szám alatti Összefogás Háza udvara és faháza. A résztvevőket 

és a versenyzőket is meglepetések és díjak várják! 

A jelentkezés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A hirharang1999@gamil.com 

címre várjuk a jelentkezők nevét, életkorát, valamint a szülők adatait, elérhetőségét, de 

személyesen is meg lehet adni a kért adatokat a közösségi házban. A jelentkezés határideje 

2021. július 21., szerda. 

II. KLEBELSBERG KUPA 
A Klebelsberg-telep Szeged focicsapata várja a szurkolókat 2021. július 31-én 

szombaton 10:00 órakor kezdődő II. Klebelsberg Kupára. A baráti megmérettetéseken a 

szervezőkön túl összemérik erejüket a Szentes öregfiúk, a Békéscsaba öregfiúk és az 

Amperfestők Szeged csapatai. A meccseket követően baráti hangulatban vár mindenkit 

Kismárton Zsolt elnök. Érdeklődni a 06 70/389-22-86-os telefonszámon lehet. 

NYÁRI CSALÁDI PIKNIK 
2021. augusztus 14-én, szombaton 10:00–18:00 óra között minden kicsit és nagyon várunk 

a NYÁRI CSALÁDI PIKNIKRE, amelyre az Összefogás Háza udvarán kerül sor. A családi 

vetélkedőket, a már jól ismert sport karmester tartja meg, Guba Pál. De lesz társasjáték, 

kézműves foglalkozás, sok-sok móka és kacagás. A Hársfa Söröző jóvoltából egész napos 

büfé áll rendelkezésre, mivel a támogatói jegy ellenében megváltható bográcsos 

krumplipaprikáshoz jól esik a nagy melegben egy frissítő. További információk hamarosan, a 

Facebook oldalon és a honlapon!  

 

SOMOGYI-KÖNYVTÁR KLEBELSBERG-TELEPI 

FIÓKKÖNYVTÁRÁBAN 
2021. július hónaptól megtekinthetőek Tokaji Lili képzőművészeti alkotásai 2021. 

szeptemberéig, a fiókkönyvtár nyitvatartási idejében. 

Kötelező olvasmány olvasókör: július 15–augusztus 30. között. 

NYÁRI ZÁRVATARTÁS 2021. augusztus 2–8. között! 

Minden érdeklődőt szeretettel vár Ferenczi Zita könyvtáros.  

Infók a FB: facebook.com/klebelsbergtelepifiokkonyvtar és a 06 62/635-402 telefonszámon. 

ELKÖSZÖNŐ 

KEDVES KLEBELSBERG-TELEPI LAKOSOK, SEGÍTŐINK, 

BARÁTAINK! 
2021. június 20-án az egyesületi tisztújító közgyűlésen a jelenlévő tagság három 

szavazatkülönbséggel a változás mellett döntött, így elnökségi munkánk, elnöki és titkári 

feladataink befejeződtek.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni azt a sok segítséget, amelyet az utóbbi elnökségi 

időszakban kaptunk, és amelynek segítségével az elnökségi tagokkal együtt sikeresen 

működtetni tudtuk a közösségi házat. A járvány miatti leállást megelőzően a segítő 

tevékenységek nyilvántartása azt bizonyította, hogy 1.5-1.3 millió Ft értékben zajlott az 

önkéntes munka, amely a ház működését biztosító Szegedi Önkormányzat elismerését is 

kiváltotta. Köszönjük a lakosoknak a rendezvények lebonyolításában, az udvar és a Ház 

rendben tartásában, takarításban végzett munkájukat, külön köszönet illeti a gyerektáborok 

segítőit, akik több éven át minden iskolai szünetben helyt álltak gyerekeinkért. 

A fejlődés az Összefogás Házában jól látható, évről-évre szebbek lettünk, a 

csoportjaink működéséhez szükséges feltételeket egyre jobban tudtuk biztosítani. Jó volt látni 

az elégedettségüket és örültünk, ha jelezték felénk gondjaikat, amelyekre az elnökség 

igyekezett megoldást találni. Az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a faház 

komfortosabbá, szebbé tételére is gondot tudtunk fordítani, így a közösségi és családi 

rendezvényekre igényesebb környezetet tudtunk biztosítani. 
 

Köszönjük a Szegedi Önkormányzatnak, hogy biztosítják a Klebelsberg-telepi 

Polgári Kör Egyesület számára a volt iskolaépület közösségi és kulturális célú használatát, 

valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges pénzügyi keretet. Ugyancsak köszönet 

illeti az önkormányzat Kulturális Osztályának munkatársait a sok segítségért, amit a napi 

munkánkhoz adtak, ennek köszönhetően mindent a jogszabályoknak megfelelően 

intézhettünk, az éves szakmai és gazdasági beszámoló is példaértékű lehetett. Az 

önkormányzati képviselőkkel korrekt volt a kapcsolatunk, kéréseinket, a lakosok jelzéseit 

lehetőségeik szerint igyekeztek teljesíteni, vagy a megfelelő helyre továbbítani.  

Az irodai munkatársak szakszerű és odaadó munkájáért is hálásak vagyunk, ennek 

köszönhetően a ház ügyeinek nyilvántartása, intézése, a rendezvények szervezése is 

gördülékeny és sikeres volt. Minderről az egyesületi honlapon és Facebook oldalon 

igyekeztünk tájékoztatást nyújtani, emellett az 1999 óta megjelenő egyesületi újságban, a 

Hírharangban is összefoglaltuk a programjaink és az Összefogás Háza információit. 

Klebelsberg-telep történetét két kötetben örökítettük meg, ehhez is sok segítséget kaptunk a 

lakosoktól. 

Most más feladatok várnak ránk, munkánk, családunk kerül előtérbe. 

Az új egyesületi elnökségnek sok sikert és kitartást kívánunk! 

Nacsa Jánosné és Újvári Edit 
 

ROYAL BALETTISKOLA 

A Royal Balettiskola Szegeden fennállásának immár 20. évét ünnepli és 

képzései bővülnek a Klebelsberg-telepi Közösségi Házban. Kicsiknek 3 

éves kortól felmenő rendszerben, iskolások számára kezdő és haladó szinten 

gimnasztika és tánc-balett kurzusokat indít, heti rendszerességgel, a felnőttek 

pedig erőnléti gimnasztikát és táncot tanulhatnak korhatár nélkül, Farkas Erika klasszikus 

balett oktató és kitüntetéses pedagógus vezetésével.  

Jelentkezés módjai: royalsuli888@gmail.com; tel.: 06 62/445-959; FB: Royal Balettiskola. 

FELHÍVÁS: 

LEGYÉL TE AZ IKSZ-MANÜNK! 
Az Egyesületünk várja a középiskolások jelentkezését a kötelező közösségi szolgálatra. Nem kell 

mást tenned, mint magaddal hozod a közösségi szolgálati naplót, és nálunk rugalmasan letudhatod 

ezt a kötelezettséged, MÉG AZ ÉRETTSÉGI ELŐTT! A következő 3 feladatkört tudod majd 

teljesíteni: 

 számítógépkezelés oktatása a telep nyugdíjasainak; 

 kertészeti feladatok, együtt szépítjük a környezetünket; 

 rendezvényeken segítői feladatok, a tipikus tedd-ide tedd oda, fogjuk meg együtt; 

Minden elérhetőségünk szerepel a kiadvány végén. Keress bennünket bizalommal! 
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