
 
 

 
                 

 

Ovis Néptánc  hétfő: 15.30-16.15. (nyáron szünetel) 
Képzőművészeti szakkör hétfő: 14.00 – 17.00  

Képzőművészeti szakkör kedd: 14.00 – 17.00  

Asszony torna kedd: 18.15-19.15 

Baba –Mama Klub szerda 10.00-11.30 

ZarándokPont szerda 18.00 – 19.30 

Asszony torna csütörtök: 18.00-19.00 

Ifjúsági klub (kéthetente) péntek 16.00 órától (nyáron szünetel) 
Somorjai Péter fotókiállítása július 2-tól augusztus 31-ig 

Páduai Szent Antal IMAKÖR minden hónap első keddjén 18.00-19.00 óra között 
 

Szeptembertől folytatjuk az OLASZ ÉS FRANCIA NYELVTANFOLYAMOKAT a 

Klebelsberg-telepi Összefogás Házában. A kurzusokat diplomás nyelvtanár vezeti. 
A tanfolyamok heti egyszer 90 perces órákból állnak, melyek általában hétköznap 
délutáni órákban kerülnek megtartásra. Jelentkezni a 30/369-9131-es telefonszámon 
vagy a krivaan@gmail.com címen lehet szeptember 2-ig. 

 

 
A klub folytatódik az Összefogás Házában 

szerdánként 10.00 órától! Szeptember 14-én a 
klub 1 éves szülinapi ünneplésével indulunk!!! 

Szeretettel várjuk a Babákat és a Mamákat! 
 

Szeptemberben a Hattyasi festőkör tagjainak TÁJKÉP ÉS CSENDÉLET 

című kiállítása nyílik az Összefogás Házában. Megnyitó: szeptember 8-án, 

csütörtökön 17.00 órai kezdettel. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 

A nyugdíjas korúak számára az ingyenes számítógép kezelői tanfolyam 

októberben folytatódik az Összefogás Házában. Érdeklődni a 62/ 668-082-es 

telefonszámon lehet, vagy személyesen a helyszínen, nyitva tartási időban. 
.-.------------------------------------------------------------------------------------ 

A Hírharang kiadója a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület 
Szerkesztőségi e-mail cím: hirharang1999@gmail.com 

1999-BEN ALAPÍTOTT EGYESÜLETÜNK POLITIKAMENTESEN MŰKÖDIK! 
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HÍREK 
A Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület honlapja gazdag információt kínál telepünk 
közösségi életéről: www.klebelsberg-egyesulet.hu. Egyesületünk köszöni az 1%-os 

támogatásokat, melyet egyének ás vállalkozók is felajánlottak, s amelyet a telepi közösségi 
programokra fordítunk. 

XIX. Hattyas Kupa 2016. szeptember 10–11-én 
Foci, hetesrugó verseny, gyerek foci, lábtengó, pingpong verseny,  

ingyenes ugrálóvár a gyerekeknek 

A csapatok nevezési díja: 12.000 Ft/csapat, amely 10 db vacsorajegy árát is tartalmazza  
Focicsapat nevezési határidő: aug. 30-a kedd, sorsolás aznap, az Összefogás házában, 18.00 
órai kezdettel. 
SZOMBAT: 8.00 órától telepi csapatok tornája; 10.00-től pingpongverseny, lábtengó 

13.00: gyermekfoci; 16.30: hetesrúgó verseny (nevezés: a verseny napján, a helyszínen) 

18.00 óra: döntő 

19.00 óra: eredményhirdetés és vacsora, utána zenés mulatság 

VASÁRNAP 8.00 órától: Meghívott csapatok tornája: délelőtt selejtezők.  
14.00 órától bemutató labdarúgó mérkőzés Klebelsberg-telep – Szegedi Média Válogatott; 
17.30: eredményhirdetés 

Vacsorajegy ára: 1.500 Ft, menü: vegyes sültestál petrezselymes burgonyával, 
savanyúsággal, kenyérrel. Vacsorajegy vásárlás augusztus 15-től: az Összefogás házában és a 
Bencsik Boltban. További információ: Kismárton Zsolttól kérhető az Összefogás Házában, 
vagy telefonon: 70/389-2286 

 

XIV. Hattyas Kupa Horgászverseny 

Az augusztus 13-án XIV. alkalommal megrendezett Hattyas Kupa Horgászverseny közel 
60 fő részvételével egy jó hangulatú a megszokottakhoz híven sportszerű vetélkedést hozott. 
A következő eredmények születtek: 
Gyermek kategória: 

1. helyezett Szűcs Tibor 6650g.  

2. helyezett Aradvári Viktória 1490g.  

3. helyezett Kátai Patrik 1050g. 

Női kategória: 
1. helyezett Paraginé Kati 2835g. 

2. helyezett Bajzak Edina 1320g. 

3. helyezett Tímárné Smányi Mónika 780g. 

Férfi kategória: 
1. helyezett Csala Viktor 14275g. 

2. helyezett Tölgyes László 9050g. 

3. helyezett Kassai Szabolcs 4555g. 

A legnagyobb halat Csala Viktor fogta egy 10605g-os amurt. 

Az Összefogás Háza rendezvényeit támogatja: 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Rendszeres programok, amelyekbe be lehet kapcsolódni:  
A Ház elérhetősége: 62/ 668-082 
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A horgászverseny versenyzői és résztvevői a mérlegelés után a Hársfa Sörözőbe vonultak át, 
ahol az eredményhirdetés után finom ebédet fogyaszthattak, melyet Taki főzött, mindenki 
megelégelésére. A finom ebéd után, jólesett a hideg sör vagy üdítő és még sokáig maradtak a 
baráti társaságok, hogy megbeszéljék a közös élményeiket. Ezúton is köszönetet szeretnék 

mondani minden kedves Jó Barátnak, akik a verseny szervezésében, lebonyolításában részt 
vállaltak, valamint azon támogatóknak, akik felajánlásaikkal nagyban hozzájárultak a verseny 

színvonalas létrehozásában! Jövőre ismét találkozunk a XV. Hattyas Kupa 

Horgászversenyen, mindenkit szeretettel várunk.  
Baráti tisztelettel Szűcs Tamás szervező 

 

KÉTNAPOS ŐSZI ERDÉLYI KIRÁNDULÁS  
 

Közösségi házunk kétnapos önköltséges kirándulást szervez október 8-9-én 
(szombat, vasárnap)! Indulás: 2016. okt. 8-án 5.30-kor, Klebelsberg-telep, 

Harangláb (Rendező tér) 
Érkezés: okt. 9-én, az esti órákban 

Utazás: 50 fős kényelmes panorámabusszal 
Szállás: magánházaknál 2-3 ágyas 
szobákban, ellátás: félpanziós 

PROGRAM: 

Október 8. SZOMBAT: határátkelés Méh-

keréknél; Királyhágó-pihenő; Feketetó: 

nézelődés és vásárfia a legendás vásárban; 

Csucsa: Boncza kastély (Ady és Csinszka-

emlékek) – Magyarvalkó, Gyerőmonostor 
középkori templomai (esetleg Bánffyhunyad); Tordaszentlászló: Kalotaszegi 

Tájmúzeum Közös éttermi vacsora, majd a szállás elfoglalása 

Október 9. VASÁRNAP: reggeli a szálláson; Indulás Kolozsvárra, a 700 éves 
Kincses városba; Farkas utca: egyetemi központ, a híres református templom; Fő tér: 
Szent-Mihály plébániatemplom a magyar gótika egyik legszebb alkotása, Szervátius 
Tibor szobrai Mátyás szoborcsoport, Fadrusz János monumentális alkotása; Mátyás 
szülőháza; Bonchida: Erdély legendás főúri kastélya, a Bánffy kastély; Kallós 
Zoltán híres népművészeti múzeuma Válaszúton; Körösfő: népművészeti vásár; 
Költségek: a kirándulás önköltséges. Megfelelő létszám(30 fő) esetén 25.500Ft, 

mely fedezi az utaztatást (utasbiztosítás, km-díj, útdíj Romániában, parkolási-díj, két 
buszsofőr napidíja + szállása + étkeztetése, múzeumi belépőket, idegenvezetést, a 

szállás költségét, félpanziós ellátást.  
Érdeklődés: 62/668-082  ;  20/953 2665 

Jelentkezés: szeptember 16-ig (lehetőleg minél hamarabb), legalább 10.000 Ft 
előleg befizetésével az Összefogás Házában, hétköznaponként 10-a  17 óráig,  
Szeged, Zentai u. 31. (Jelentkezéskor kérjük megadni: név, telefon, e-mail, lakcím, 
születési év, hó, nap) Érvényes útlevél, vagy személyi igazolvány szükséges! 
Szeretettel várják a jelentkezőket a szervezők: Baricz Zsolt, Gáspár Ferencné 
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Az Azték Színház és a Genéziusz Színház 
I. Hattyasi Színházi Esték az Összefogás Házában 

Az Azték–Genéziusz művészei 
hat színvonalas vidám előadással 
örvendeztették meg az érdeklődő 
közönséget, musical, kabaré-

jelenetek, vígjátékok egyaránt 
szerepeltek a programokban. A 

közösségi ház udvara kitűnő 
szabadtéri színházi környezet-
nek bizonyult. Az első előadás, 

a „Rock Show” a nagy eső miatt 
egy héttel később lett megtartva. 
A megjelent nézők a várakozás 
idejét a főépületben a kiállítások megtekintésével és a telep történetének 
meghallgatásával a Ház működésének bemutatásával töltötték. Mind a hat 

vidám előadás nagy sikert aratott, minden alkalommal vastapssal búcsúztatták 
a nézők a lelkes szereplőket. A hűvös estében a forró tea jól esett a kitartó, 

olykor didergő csapatnak. Jövőre közkívánatra ismétlés lesz!.  

 

 

Maróti Imre: A PARADICSOMRÓL – BIOLÓGUS SZAKÉRTŐKTŐL 
A paradicsom élelmezés szempontból fontos növény, sokan termesztjük mai napig is 

kertjeinkben itt Hattyason is. Viszont sokan a piacról szerzik be a paradicsomot. Néhány 
kollégámmal kimértük a piaci, és a bio-kertészkedésben termelt paradicsomok száraz anyag, 
és mikroelem tartalmát. Ha valakit érdekel, az alábbi linken olvashatja el cikkünket: Maróti 
Imre, Bohus Mihály és Horváth Levente: Paradicsom-termés néhány életfontosságú 
makro- és mikro fémelem tartalma 

http://www.math.u-szeged.hu/~mmaroti/imre/Paradicsom_asvanyianyagtartalma.pdf 
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