
   

Zumba hétfő 18.30-19.30 

Képzőművészeti szakkör kedd 14.00–17.00  

Asszony torna kedd 18.15–19.15 

Baba-Mama klub szerda 10:00–12.00 

ZarándokPont szerda 18.00–19.30 

Zumba szerda 18.45–19.45 

Szövőkör csütörtök 17.30–19.00 

Asszony torna csütörtök 18.15–19.15 

 
A HÁZ ELÉRHETŐSÉGE: Szeged-Klebelsberg-telep Zentai u. 31., Tel.: 62/668-082 

 

 
 

A járványhelyzet elmúltával, a lakosság átoltottságával végre visszatérhetünk a 
mindennapi élet megszokott jelenléti formáihoz, újra élettel telítődhet a 
Klebelsberg-telepi Összefogás Háza.  
A fenti táblázatban látható rendszeres programjainkra várjuk az érdeklődőket, 
hamarosan a nagyobb rendezvényekre is sor kerülhet. A járvány előtt tervezett, a 
közösségek fejlesztésére, újabb programokra vonatkozó elképzelések 
megvalósítására is sor kerülhet. 
A Rendező térre, a harangláb mellé tervezett, Klebelsberg Kunóra és a telep 
alapítóira emlékeztető emlékmű felállítása sok szervező munkát igényel, amelyet 
az egyesületi elnökség és a közösségi ház munkatársa, Ferencz Lajos koordinál. 
 
 

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. április, május, június                                                        XXII. évf. 2. szám 

 

HÍREK 
A közösségi ház ismét megnyílt, a hatályos rendelkezéseknek megfelelően 
(védettségi igazolvány, maszk) látogatható. Az állandó csoportok többsége újra 
indult, szeretettel várjuk programjainkon az érdeklődőket. 
 

A vízügyi szakmai szervek tájékoztatása szerint a holtág projekt halad – a jelenleg 
zajló pilot program alapján a szakemberek kiválasztják a holtág-szakasznál 
alkalmazandó megfelelő eljárást. Amennyiben a vízügyi hatóságok tájékoztatást 
szeretnének adni, a lakossági fórum hirdetését egyesületünk is segíteni fogja. 

 
 

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS 
 
A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület tisztújító közgyűlését 2021. 
június 20-án 16:00 órai kezdettel tartjuk, jelenléti formában, a faházban. 
Szeretettel várjuk az egyesületi tagokat! 
A jelenlegi elnökség – Nacsa Jánosné elnök, Újvári Edit titkár, Farsang Tamás, 
Kismárton Zsolt, Somogyi László tagok – 2017 óta látja el az egyesület vezetését, 
és egyben koordinálja a Klebelsberg-telepi közösségi ház, az Összefogás Háza 
működését. Az egyesületi Alapszabálynak megfelelően az elmúlt négy évben 
Klebelsberg-telep közösségi, kulturális és sportéletének fejlesztése, valamint a 
környezetvédelmi programok, fejlesztések ösztönzése egyaránt rendkívül sikeres 
volt, az elnökség és a közösségi ház irodai munkatársai, Papes Fanni és Ferencz 
Lajos összehangolt munkájának köszönhetően. A munkát sok lakótársunk 
önkéntes munkája segítette. 
A közösségi ház működését az egyesületünket preferált szervezetként támogató 
önkormányzati keret biztosítja. Ennek megfelelően az egyesületi elnök, a titkár és 
az irodai munkatársak évenkénti részletes beszámolót nyújtottak be a házzal 
kapcsolatos szakmai és gazdasági ügyekről. Az önkormányzat kulturális irodájának 
visszajelzései alapján az egyesületi működés szakmai és gazdasági része egyaránt 
kimagaslóan megfelelő.  
Mindemellett pályázati támogatás is segítette a munkát, amelyet az egyesületi 
elnök és az irodai munkatársak összehangolt munkája biztosított. Mindezek 
alapján rendkívül eredményes időszak áll az Egyesület mögött. 
A következőkben a közösségi házba zajló munka áttekintése olvasható. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  

 

 

mailto:hirharang1999@gmail.com
http://klebelsberg-egyesulet.hu/
https://www.facebook.com/klebelsberg


Nacsa Jánosné: Beszámoló 
az Összefogás házban zajló munkáról 

A vezetői ciklus lezárásaként az elmúlt évek munkáját szeretném összefoglalni, azt, 
hogy a közösségi ház működtetésének kezdete óta, hat év alatt mit tettünk a 
közösségért és a közösségeknek helyet adó Összefogás Házáért.  

2014-ben történtek az első felújítások az egykori iskolában, a helyi 
szakemberek önkéntes munkájának segítségével megtörtént az épület teljes 
kifestése, a parketta felújítása. 2015-ben a megválasztott elnökség szervezésében 
megtörtént az udvari tereprendezés, füvesítés, majd az egész éves takarékos és 
átlátható gazdálkodásunknak köszönhetően a ház új, energiatakarékos 
konvektorokkal lett felszerelve. Létrehoztuk állandó kiállításunkat, mely 
Klebelsberg Kuno életét és Klebelsberg-telep történetét mutatja be. Ezen felül 
kaptunk irodai bútorokat, pianínót, csináltattunk kiállítási tárolókat, hirdetőtáblát, 
vásároltunk nyomtatót, hűtőt, színpadot, szerszámokat, fűnyírót, fűkaszát, 
ágdarálót. A MÁV-tól kapott mozdonykereket elhelyeztük az udvarban, illetve az 
egyesület két helytörténeti könyvet is megjelentetett. 

A 2016-ban az egyik, raktárként használt helyiséget ifjúsági szobává 
alakítottuk, melyet a Hattyas Festőkör vezetője és művésztársa önkéntes 
munkájukkal díszítettek, helyi szakemberek pedig lefektették a laminált padlót. 
Adományként kapott bútorokkal berendeztük és az egyesület által vásárolt 
számítógépekkel szereltük fel, így igény szerint gyerekek, nyugdíjasok és bárki 
használhatta, akinek erre szüksége volt. 2016-ban az önkormányzattól kértük a 
balesetveszélyes tuják kivágását, így lehetővé vált több rendezvényünk számára 
sátor felállítása a betonozott udvaron. Szintén ebben az évben megtörtént a faház 
balesetveszélyes és kopott padlójának cseréje, az épület jó minőségű linóleum 
padlót kapott.  

2017-ben, az állami rendelkezések és követelmények szerint, megtörtént 
az épület akadálymentesítése. Ez év őszén hatalmas vihar rongálta meg a 
melléképületet. Saját költségünkön helyreállítottuk, mivel a vihar egy héttel a 
disznótoros rendezvény előtt csapott le. Sátrainkat is megrongálta, melyeket 
sikerült időre helyreállítanunk. A Harangláb teljes felújításra került az egyesület 
költségén, fazsindely csere és teljes állagmegóvó festés történt. A Faház ajtóinak 
állapota megkívánta a cserét, ezeket több ponton záródó műanyag nyílászárók 
váltottuk fel. Nagy esők után mindig az udvari raktár előtt áll a víz, emiatt 2018-
ban a raktár megvetemedett ajtaját kellett cserélnünk. 2019-ben vetődött fel 
először a Posta elhelyezésének gondja, nem tudtuk előre mit hozhat a helyzet, így 
a további fejlesztéseket halasztottuk, az épület minden helyisége maximálisan 
kihasználható volt, így főként eszközbeszerzésre koncentrált az elnökség. 

A 2020-s év is tervekkel teli indult, de a járványhelyzet közbeszólt. Az 
elrendelt tejes zárást kihasználva a faház mosdóját alakíttattuk át a mai 
normáknak megfelelően, így női és férfimosdó került kialakításra. Hosszas 
egyezkedés után Posta elhelyezésének megoldásaként a telepi fiókkönyvtár 
épületét jelölték ki, így a könyvtárat az Összefogás Háza kiállítótermébe 

költöztették. A könyvtár 20% tulajdonjogot kapott az épületben, illetve sajnos a 
kiállítások lehetősége megszűnt, ezeket online formában igyekeztünk 
megvalósítani.  

A házban működő csoportok által igényelt eszközöket is tudtunk 
vásárolni: tatamit, gyerekjátékokat, jógaszőnyeget, pilates labdákat, 
vérnyomásmérőt, lázmérőt, szövőkereteket, focilabdákat, társasjátékokat, 
labdafogó hálót és kapuhálót, vetítővásznat és további apróságokat. Folyamatosan 
nyomon követjük szükségleteiket és igyekszünk lehetőségeinkhez mérten 
kéréseiknek eleget tenni. Az Összefogás Házában jelenleg működő csoportok: 
Zarándokpont, Szent Mónika imakör, Harangláb Nyugdíjas Klub, Hattyas Festőkör, 
Baba-Mama Klub, Jóga, Zumba, Asszonytorna, Szövőkör, Balett, Íjász klub. Néhány 
csoport működése hosszú múltra tekint vissza, ám a lakosság igényeihez igazodva 
igyekszünk kialakítani új foglalkozásokat is. Korábban működő csoportok: Ifjúsági 
Klub, Nyelvtanfolyamok, Nyugdíjas számítógépes tanfolyam, Ping-pong Klub, 
Karate, Viking harcművészet, a vírushelyzet előtt indulásra tervezett csoportok: 
néptánc, kártya klub.  

Egyesületünk több szervezettel ápol jó kapcsolatot, ilyenek pl. Szeged 
Város Önkormányzata, Szeged kulturális intézményei, kiemelten a Szent-Györgyi 
Albert Agóra, Zarándokpont, Iskolai Közösségi Szolgálat. Kiemelten fontos a 
Klebelsberg-telepi Óvodával és az Alsóvárosi Általános Iskolával való 
együttműködés. Megemlíthető az országosan hirdetett Közösségek Hetén való 
részvétel, a telepi misék esetében az Alsóvárosi Ferences plébánia 
közreműködése. A ház biztosítja a képviselői fogadóórák, szavazások helyét, a 
lakossági fórumok helyét, hirdetését. Jó szakmai kapcsolat alakult ki a 
Krajczáros Alapítványnyal (I. világháború hadisírjainak gondozói), a 
Mártélyi Alkotótábor Egyesülettel és a Gordiusz Intézménnyel. 

Az utóbbi hat évben egyesületünk rendszeres rendezvényeit a közösségi 
ház termeiben és udvarán biztonságos és kellemes körülmények között tudtuk 
megszervezni, ezek között említhető az Újévi ajándék koncert, a Hattyas Festőkör 
éves kiállítása , a Húsvétoló, Majális, Telep napja, Nyárzáró Családi Piknik, 
Hattyas Kupa, „Tiszta Holt-Tiszát" futóverseny és családi sportnap, Szüreti 
Mulatság (2 évente), októberi Klebelsberg megemlékezés és Idősek napja, I. 
világháborús megemlékezés, Adventi programok: Koszorúkötés, Adventi Hangoló 
koncert, Találkozás a Mikulással, Telepi Karácsony. Ősszel és tavasszal: TeSzedd! 
köztéri takarítás, Jótékonysági ruhabörze, fáradt étolaj gyűjtés. Fontos szerepet 
töltött be az elnökség a Holt-Tisza rehabilitáció ügyének előre lendítésében is. 

Az egyesület által szervezett egyéb rendezvények: hangversenyek, 
koncertek, évente 3-4 kiállítás, "Tavaszi tekercs" táncest, gyerektáborok (tavaszi, 
nyári, őszi), Mártélyi festőtábor, egészségnap, Költészet napja, Mátyás király 
rajzverseny, Klebelsberg koszorúzás a Dómban, Klebelsberg-telepi évfordulók, 
Trianon 100 megemlékezés, Kertszépségverseny , Mesemondó verseny, 
Helytörténeti és Klebelsberg vetélkedő, Iskolatalálkozó. 

A telepi közösségi házban tehát sokszínű, gazdag munka zajlik, amelynek 
megőrzése, fejlesztése az egyesületi elnökség feladata és felelőssége.  


