
Hónap fotója
Török Sára

Itt a nyár és az igény egyre intenzívebb az itt 
élőkben, hogy strandra, illetve uszodába me-
neküljenek a hőség elől. Adja magát a kér-
dés, hogy az újonnan felépült Gazdagréti ta-
nuszoda kinyitja-e kapuit az itt élő nagykö-
zönség előtt? Kérdéseinket feltettük az NSK 
(Nemzeti Sportközpontok) osztályvezetőjének: 
- Körülbelül mikorra várható az uszoda át-
adása (a járványügyi helyzettől függetlenül)? 
Kik használhatják majd? Lesz-e arra lehető-
ség, hogy az iskolaidőn túl délutánonként, il-
letve hétvégén a helyi felnőtt lakosság is úsz-
ni járjon ide? Amennyiben az előző kérdésre 
igen a válasz, abban az esetben milyen árakkal 
kell kalkulálniuk az itt élőknek? Lesz-e ked-
vezményük helyi lakcímkártyával? Lesznek-e 
délutáni egyéni, illetve csoportos úszások-
tatások? Lehet-e tudni valamit az edzők sze-

mélyéről? – válaszokat azonban lapzártán-
kig még nem kaptunk erről, de utánajártunk, 
hogy más, már működő tanuszodák esetében 
kik és hogyan használhatják a létesítményt. 
Cikkünkben  azt mutatjuk be, hogy amennyi-
ben az NSK ugyanarra a mintára fogja üzemel-
tetni a létesítményt, mint az irányítása alatt ál-
ló többi tanuszoda esetében, akkor mire szá-
míthatnak az itt lakók.

Gazdagréti Tanuszoda – Lassan átadják?!
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1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9.
Telefon: 1/246-5253  
 E-mail: gkh@ujbuda.hu
www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/

G A Z DAG R É T I 
KöZössÉGI HáZ

Június 30-ig várjuk 
a helyes megfejtéseket!

A játék részleteit a GKH facebook oldalán,
illetve a ghk.ujbuda.hu oldalon találhatóak!

ZÖLD FELFEDEZŐ

Végre itt a nyár!
A nyár a fellélegzés időszaka. A gyerekek-
nek véget ér az iskola, óvoda. A szülők is 
könnyíthetnek a napirenden. A nagyszülők 
végre többet találkozhatnak az unokákkal. 
Esténként pedig kiülhetünk egy-egy padra 
beszélgetni, ami nagyon jót tesz a társas kap-
csolatainknak. Erre az időszakra tartalékol-
juk leginkább a szabadságunkat, hogy a csa-
lád önfeledten együtt kapcsolódhasson ki 
a megszokott mókuskerék után. A fiatalok is 
többet lehetnek a barátaikkal, megtelik a la-
kótelep önfeledt nevetéssel, élettel. Viszont 

sokaknak a nyár egy új élet kezdete. Az elbal-
lagó bölcsisek, ovisok, általános és középis-
kolások valami újra készülnek. Valami furcsa 
érzés ez… búcsúzni a régi megszokott, biz-
tonságot adó falaktól és egy új, azonban ide-
gen helyre készülni tele izgalommal. A bal-
lagó gyerekeknek és szüleiknek kívánunk 
sikeres és boldog új évet az elkövetkezendő 
tanévre! Biztatjuk őket, hogy néha térjenek 
vissza a régi falak közé, ha visszavágynak, hi-
szen nevelőik és tanítóik örömmel fogják lát-
ni a kirepült kisgólyákat. 
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Megérkezett az allergiaszezon
Tavasszal virágba borul a ter-
mészet. A téli szürkeség után 
alig várjuk, hogy meglássuk 
az első rózsaszín mandulafát 
és a kibújó tulipánokat. Ám ez 
a látvány sokunkban a tüsszö-
gést, a köhögést és a szemvisz-
ketést idézi. Mi is az allergia 
és hogyan tudjuk otthoni prak-
tikákkal kiszűrni és kezelni?

Az allergia olyan állapot, me-
lyet a test immunrendszerének 
nem megfelelő vagy túlzott re-
akciója okoz. Az immunrend-
szer egyébként ártalmatlan 
anyagokat veszélyesnek ítél, 
és megindul az antitestek ter-
melése, amelyek megtámadják 
a behatoló anyag felületén felis-
mert izgató anyagokat (allergé-
neket). Az antitestek és az aller-
gének közötti reakció hatására 
a testben olyan anyagok – pél-
dául hisztamin – szabadulnak 
fel, amelyek egy sor izgalmi tü-
netet okoznak. A legismertebb 
tünetek közé tartoznak a kiü-
tések, viszkető bőrduzzanatok, 
orrüregek nyálkahártyájának 
irritációja, ami híg váladéko-
zást okoz, légutak esetleges be-
szűkülése, gyulladt, könnyező 
szemek.

Az allergiák számos beteg-
séghez hasonlóan súlyosbod-
hatnak, ha a beteg nem táp-
lálkozik megfelelően, ha nem 
mozog eleget.  Ha élel-
miszer-allergiára 
gyanakszunk, 
akkor a felté-
telezett irri-
táló anyagot 

hagyjuk ki az étrendünkből 4 
napig, majd fogyasszunk belő-
le újra és figyeljük a reakciót. 
Ha a tünetek nem jelentkeznek, 
akkor próbálkozzunk egy felté-
telezett másik étellel. 

Az allergiát bőrtesztekkel 
vizsgálják.  A feltételezett aller-
génből egy keveset a bőr alá jut-
tatnak és figyelik a reakciót. Ha 
az allergént már beazonosítot-
ták, az antitest-antigén reakció 
enyhíthető, többnyire antihisz-
tamin-készítmények alkalma-
zásával. Ezek tabletták, csep-
pek, krémek formájában jutnak 
el hozzánk.  

Az allergia otthoni kezelésé-
re, amennyiben pollen allergi-
áról beszélünk, javasolt a napi 
hajmosás és a gyógyszertárak-
ban is kapható orrjáratátmosó 
készülékek használata. 

Az ajurvédában is használatos 
néti kancsó egy olyan orrmosó 
kancsó, amibe felforralt, majd 
visszahűtött vizet öntünk és egy 
mokkáskanálnyi sót teszünk. 
A fejünket enyhén oldalra bil-
lentve folyatjuk a vizet az egyik 
orrjáratba és megvárjuk, míg 
a másik orrjáraton kifolyik. 
Majd megismételjük a másik 
oldalra is. Ez a csillókra tapadt 
pollenektől szabadít meg min-
ket, áttisztítva az egész arcü-
reget. Fontos, hogy az orrunk 
belsejét bekenjük utána ápo-
lóolajjal, mert a sós víz hosz-
szútávon kiszáríthatja az orr 
nyálkahártyát.

Asztmában szenvedő bete-
geknél fokozottan figyeljük 
a tünetek súlyosbodását, és tá-
jékoztassuk a háziorvost az al-
lergiás tünetek kezdetéről. 

Az allergiás reakciók érzelmi 
hátterét, kialakulásának okait 
kineziológiai kezelésekkel tud-
juk feltárni és feloldani a leg-
hatékonyabban. Ez egy olyan 
stresszoldó technika, ami 
a jelen tüneteinek múltbéli 
gyökereihez vezet vissza min-
ket, így segítve a megértést 

és a tünetek elengedését. 
De erről majd a kö-

vetkező cikkünkben 
írok részletesen. 

Ferencz-
Kovalik Orsolya

Ajurvédikus 
jóga-

terapeuta
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GYEREKKÖNYVAJÁNLÓ
Takács Mari  
– Bingaminga és a babkák
„Azt a vakornyadurrogtató zegzugos fintaevő 
órmótlan nagy behemótját!” Legutóbbi könyv-
ajánlónk folytatásában ismét Takács Mari 
könyvét olvashatjátok, a Bingaminga és a bab-
kák történetének szövevényes kalandjait.

Bingaminga a nagyhírű varázsló és társai: 
Valter, Jinga és Biloba újabb kalandjainak le-

hetünk tanúi. Kiderül, hogy 

Aquaringában ki segít nekik, milyen furcsa 
lények, szerzetek és ármányok állják útjukat, 
és végül hogyan szabadulnak meg végleg a go-
nosz Morfió által rájuk mért átoktól.

„– Mikor érünk oda? – kérdezte hosszú 
hallgatás után Bingaminga, aki ötnapi gya-
loglás után már a hétévesek lendületességé-
vel rogyott le egy nagyobb tengerparti kőre. 
– Szerintem itt vagyunk – válaszolta Jinga. 

Valter és Biloba pedig egyet-
értően bólogatott. – Jaj de jó! 
– lelkendezett a fiatal varázsló, 
és vetkőzni kezdett, hogy mi-
előbb megmártózhasson a víz-
ben. A többiek is követni akar-
ták a példáját, hiszen azóta, 
hogy Babotában búcsút vettek 
Zenkától és Zanekától, a tudós 
házaspártól, nem sokszor pihen-
tek meg. Ám abban a pillanat-
ban, amikor hozzáláttak a nad-
rágszárak felgyűréséhez, egyszer 
csak megjelent mellettük egy aj-
tó. A semmiből.”

Takács Mari illusztrátori tevé-
kenységének ismeretében nem vé-
letlen, hogy a Bingaminga-kötetek 
rendkívül igényes könyveknek 
számítanak, melyek – talán rend-
hagyó módon – fekete-fehér rajza-
ik, lapjaik és oldaltervezésük alap-
ján is a kortárs gyerekkönyvek él-
mezőnyébe tartoznak. A történet 
szereplői és eseményei sokszor 
furcsák, varázslatosak, azonban 
mindig szerethetőek. Ez a szeretet 
pedig a pozitív gondolkodás erejé-
ből származik, melyből a gyerekek 
és szüleik egyaránt részesülnek.
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Folytatás az 1. oldalról 

A múlt
Talán nem telik el úgy nap, hogy valaki ne kér-
dezné meg: „ti nem tudjátok, mikor adják át 
a tanuszodát?” Bevalljuk őszintén, már mi is 
nagyon várjuk, mint ahogy azt is, hogy vajon 
kik és hogyan fogják használni a most kívülről 
már késznek tűnő, csodaszép új létesítményt. 
Kanyarodjunk kicsit vissza a múltba! A ta-
nuszoda kérdése már nagyon régen elindult 
Gazdagréten, talán majdnem egyidős a lakó-
teleppel. Mindig felröppent egy-egy hír, hogy 
mekkora és milyen lesz és még strand is épül, 
azonban az ötlet valahogy soha nem jutott el 
a megvalósításig. Ma viszont ha elsétálunk 
a Gazdagréti út és az Angyalka utca sarkára, 
egy impozáns épület tárul elénk ahol tudjuk, 
hogy nemsokára csemetéink fognak úszni 
tanulni. 

Mikortól és kik használhatják?
Ezek azok a kérdések, amire még senkinek 
nincs válasza. Az átadás időpontjával kapcso-
latban tippünk sincs és sajnos sehol nem is ta-
lálunk erre vonatkozóan információt vagy uta-
lást. Megnéztük az NSK által üzemeltetett ta-
nuszodák honlapját/facebook-oldalát és ezek 
alapján összegyűjtöttük nektek, hogy a többi 
ilyen létesítményben hogyan és kik használ-
hatják a medencéket. Az egyik nagyon fon-

tos kérdés, hogy csak gyerekek tudják-e majd 
használni az intézményt, vélelmezhetően 
nem. A többi uszodában kortól és nemtől füg-
getlenül mindenki igénybe veheti a szolgálta-
tást. Természetesen a létesítmények elsődle-
ges célja, hogy a környéken lévő iskolák tanu-
lói oktatási időszakban az iskolai programnak 
megfelelően úszni tanuljanak. A szabad idő-
sávokban viszont feltehetően lesz lehetősége 
a felnőtt lakosságnak is használni. Az sem ki-
zárt, hogy délutánonként egyéni, illetve cso-
portos úszásoktatás folyik majd, ha így ala-
kul, azt feltehetően mindenki egyénileg ve-
heti igénybe. A korábbi híradásokból tudjuk, 
hogy a szülőknek lesz lehetőségük kényelme-
sen várakozni úgy, hogy közben csemetéjüket 
is megnézhetik az edzések alatt egy üvegfa-
lon keresztül. A többi tanuszodánál olvasható, 
hogy a helyi lakosoknak adnak kedvezményt, 
így vélhetően erre nekünk is lesz lehetősé-
günk. Sőt, bérleteket is lehet majd váltani, va-
lamint lesz reggeli és esti úszójegy is, ameny-
nyiben a többi uszoda mintája alapján üze-
mel majd a létesítmény. Már csak egy kérdés 
maradt, hogy mikortól élvezhetjük a régóta 
várt uszoda jótékony előnyeit? Természetesen 
amennyiben konkrét válaszokat kapunk a fent 
leírt kérdéseinkre, cikkünket facebook-cso-
portunkban, illetve újságunkban is frissíteni 
fogjuk.

Gazdagréti Tanuszoda – Lassan átadják?!
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Itthon járunk
Ahogy a nyár közeledik, egyre inkább szeretnénk 
az otthonunktól távolabb pihenni, hiszen nincs 
is annál kellemesebb, mint egy kellemes vízben 
megmártózni a hőség közepette. Minden évben 
sokan döntenek úgy, hogy valamelyik tenger-
partot célozzák meg úticélul, de idén talán ez ne-
hezebb lesz, mint azt megszoktuk. Ezért a nyári 
hónapokban bemutatunk pár itthoni tavat, aho-
va érdemes ellátogatni.

ARLÓI-TÓ
A tó a Hódos-patak völgyében fekszik, Arló 
községben található Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében. Ez a megye egyik legcsodásabb 
kirándulóhelye, ahol vadregényes túraútvo-
nalak, strandfürdő, kemping és még meg-
számlálhatatlan mesés látnivaló várja az oda-
látogatókat. Keletkezését tekintve igazi ritka-
ságnak számít, hiszen egész Európában csak 
két olyan tóról lehet tudni, ami suvadással, 
azaz lejtőcsuszamlással jött létre. A tó maga 
8,5 hektáros. Belépőjegyet csak a strandsze-
zon alatt kell fizetni, de lehetséges, hogy át-
menetileg tilos fürdeni, ezért érdemes indulás 

előtt ránézni Arló közösségi oldalaira. A víz 
egyébként elég gyorsan mélyül, kisgyerekek-
kel csak óvatosan ajánlott. A hely a horgászok 
paradicsomának is nevezhető, hiszen a pecá-
zók amurt, pontyot, csukát, balint és harcsát 
is foghatnak a vízből. 

Fotó: szallas.hu

DESEDA-TÓ
Kaposvártól kb. 20 km-re található tó 8 kilomé-
ter hosszú és 300-500 méter között változó szé-
lességű. A strandolni vágyók mellett kedvelt 
helye a horgászoknak, valamint a kerékpáro-
soknak is. Kiépített úton a tó körbebringázha-
tó. Érdekessége, hogy a desedai parkerdőt a tó 
északi részén alakították ki játszóterekkel, tan-
ösvényekkel és a 67-es út közelében lévő közel 
100 méteres fahídon keresztül be lehet jutni 

a tóba nyúló félszigetre, melyen egy csodála-
tos arborétum kapott helyet. A sétaút 1,4 kilo-
méteres és közvetlen a vízparton vonul végig. 
Akik fürdeni szeretnének, két tisztavízű strand-
ból is választhatnak. A tó környéke számos vé-
dett állatnak nyújt otthont. A magyar tűzlepke, 
az apolló lepke is a jellegzetességek közé tarto-
zik. Ide nemcsak nyáron, de tavasszal és ősszel 
is érdemes ellátogatni a természeti szépségek-
nek köszönhetően.

Fotó: csodalatosmagyarorszag.hu
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 Elérkezett a búcsúzás ideje 
–  Gazdagrét-Törökugrató Álta lános Iskola

A Gazdagrét-Törökugrató Álta-
lános Iskolában a legszebb je-
les esemény az általános isko-
lai tanulmányok lezárásának 
ünnepe a ballagás.
Büszkén búcsúzunk 88 tanu-
lónktól, akik nyolc éven át ne-
velkedtek, okosodtak iskolánk-
ban. Szeptember elején még 
javában tervezgettük a tanévet, 
az osztályfőnökök és nyolcadi-
kosaik a beiskolázás lázában 
égtek. Nekiindultak az utolsó 
évnek sok-sok feladattal, a ma-
guk számára megfogalmazott 
elvárásokkal. Az iskolai év 
gyorsan elrepült, a nyolcadikos 
tanulók életének egyik fontos 
időszaka lezárult.

Öröm számunkra, hogy végző-
seink a kerületi, a budapesti 
és az országos tanulmányi ver-
senyeken remekül szerepeltek. 
Sikeres, B2 szintű DSD nyelv-
vizsgát tettek német nyelvből, 
előkelő helyezéseket értek el 
angol nyelvből, magyar nyelv-
ből, matematikából, történe-
lemből, természetismeretből 
és a sportok terén is kiválóak 
voltak. Nyolcadikosaink ki-
emelkedő teljesítményt nyúj-
tottak a magyar és a matemati-
ka középiskolai felvételi vizsgá-
kon. Eredményeikkel magasan 
túlszárnyalták az iskolák orszá-
gos átlageredményeit, így be-
kerültek a legjobb fővárosi kö-
zépfokú iskolákba.

Köszönettel tartozunk a diá-
kok szüleinek, akik bíztak is-
kolánkban, köszönet a tanítók-
nak, tanároknak, akik megta-
nították ezeket a gyerekeket 
írni, olvasni, számolni és felké-
szítették őket a tanulmányaik 
folytatására, valamint segítet-
ték őket a felelősségteljes em-
berré váláshoz!

Sok sikert kívánunk az előt-
tük álló évekhez!

Budapest, 2021. május 14.
   Iskolavezetés

 
Ballagó nyolcadikosaink 
a Gaz dagrét- Törökugrató 
Utcai Általános Iskolában 
2021 júniusában:
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Köszönettel tartozunk a diá-
kok szüleinek, akik bíztak is-
kolánkban, köszönet a tanítók-
nak, tanároknak, akik megta-
nították ezeket a gyerekeket 
írni, olvasni, számolni és felké-
szítették őket a tanulmányaik 
folytatására, valamint segítet-
ték őket a felelősségteljes em-
berré váláshoz!

Sok sikert kívánunk az előt-
tük álló évekhez!

Budapest, 2021. május 14.
   Iskolavezetés

 
Ballagó nyolcadikosaink 
a Gaz dagrét- Törökugrató 
Utcai Általános Iskolában 
2021 júniusában:

8.a osztály        
1. Balogh Zsombor
2. Barkóczi Botond
3. Bogdán Bereniké 

Szilvesztra
4. Botykai Nóra
5. Bus Alexandra Anna
6. Enyedi Ádám Zsolt
7. Havlik Hanna
8. Hoppál Anna Zita
9. Kovács Mirtill Paula
10. Kovács Réka
11. Kroha Mia Cintia
12. Majtász-Susla Nelli
13. Nagy Máté
14. Polányi Péter Tamás
15. Rakonczai Viktor
16. Szerdahelyi Tamás Márk
17. Szilas Gergő
18. Tauber Barnabás
19. Varga Áron
20. Veres Dávid        
 
8.b osztály      
1. Balaskó Zsombor
2. Balla Balázs Tamás
3. Balogh Máté Zoltán
4. Bihari Izabella
5. Buday Csanád Dános
6. Czikolai Dániel
7. Csatári Blanka
8. Domokos Dóra
9. Furka Sára Anna
10. Gasztonyi Ádám Dániel
11. Gyulai Piroska
12. Hajzer Viktória Szilvia
13. Ilyés Zoltán
14. Ivánfi Luca
15. Magyar Boldizsár
16. Mihályi Balázs
17. Nagy Benedek Péter
18. Novák Petra
19. Osvay Zsófia

20. Rácz Hanna
21. Supka Lili
22. Szűcs Barnabás Márk
23. Török Anna
24. Varga Richárd      
25. Vizi Barnabás
 
8.c osztály      
1. Baloh Erik
2. Csordás Gerő András
3. Dárdai Hanna
4. Dobák Benjámin        
5. Domaniczky Olivér
6. Endrődi Krisztina Viktória
7. Enwer Ahmed
8. Florovits Réka
9. Horváth Gergely
10. Kertes Tamás
11. Kovács Zsófia
12. Kürtösi Lili
13. Lantos Alex András
14. Lantos Levente Péter
15. Lisznai Lotti
16. Mura Kamilla
17. Pintér Domonkos        
18. Simon-Nagy Nándor György
19. Szerdahelyi Dániel László

20. Szerémi Anna Lili
21. Tóth Gergely
 
8.d osztály      
1. Antal Zsombor
2. Bíró Bence Fülöp
3. Cseh Cintia
4. Cseke Bálint
5. Eperjesi Viktória
6. Erdős Johanna
7. Fekete Petra Anna
8. Gál Kincső
9. Gera Olivér
10. Herczeg Dániel
11. Kabai Zsombor
12. Kovács Johanna  

Mária
13. Kozma Imola
14. Magyari Viktória  

Dalma
15. Sasvári Sára Éva
16. Simon Borbála
17. Susán Márton András
18. Szénási Brigitta
19. Szőnyi Kamilla
20. Tasi Dorottya Orsolya
21. Végh Virág
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Református 
templom
Május 2-tól megnyílt a le-
hetőség, hogy személyesen 
is újra látogathatóak le-
gyenek a református is-
tentiszteletek. Három idő-
pontban: reggel 8 és 10 
óra, valamint este 18 óra-
kor várunk minden ked-
ves lakótelepen élőt, akik 
szeretnének megpihenni 
Isten jelenlétében vagy ab-
ból erőt meríteni terheik 
hordozásához. Akik nem 
tudnak személyesen eljön-
ni a templomba, de vágy-
nak az Istennel való talál-
kozásra, azok gyülekeze-
tünk Facebook-oldalán 
(Gazdagréti Református 
Gyülekezet), minden va-
sárnap 10 órától online 
formában tudnak kapcso-
lódni istentiszteletünkhöz. 
További alkalmainkról 
a www.gref.hu holnapun-
kon olvashatnak.

Gazdagréti Szent Angyalok 
Plébánia májusi liturgikus 
programjai

Június 6. vasárnap: Úrnapja
08.45 – Gyermekek miséje
10.00 – Ünnepi mise - elsőál-
dozás - úrnapi körmenet 
a templomkertben
Június 11. péntek: Jézus 
Szent Szíve főünnepe
08.00 – Ünnepi mise
Június 13. vasárnap: 
Évközi 11. vasárnap
08.45 – Gyermekek miséje
10.00 – Vasárnapi ünnepi 
mise
Június 20. vasárnap: 
Évközi 12. vasárnap
08.45 – Gyermekek miséje
10.00 – Vasárnapi ünnepi 
mise
Június 24. csütörtök: 
Keresztelő Szent János 
születése főünnepe
08.00 – Ünnepi mise

Június 27. vasárnap: 
Évközi 13. vasárnap
08.45 – Gyermekek miséje
10.00 – Vasárnapi ünnepi 
mise
Június 29. kedd: Szent 
Péter és Pál apostolok  
főünnepe 
08.00 – Ünnepi mise

Kulturális program:
június 18-án, pénteken  
19 órakor a Kodály 
Vonósnégyes koncertje

A hétköznapi 8 órai  
szentmiséket  
és a vasárnapi 10 órai  
szentmiséket  
az Apostol Televízió  
élő adásban közvetíti

GRÉTI TEMPLOMOK 
– minden, ami most fontos
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GRÉTI TEMPLOMOK 
– minden, ami most fontos

8.a osztály        
Borsós Ábel

Bukovits Szonja
Deicsics József

Fülöp Virág
Gál Bálint Csaba

Gyetvai Erik András
Hodik Lilla Zsófia

Jánoska Márk Dávid
Kabai Nóra

Kanalovics Lara
Kovács Emese Mária

Körösényi Sámuel
Kurtács Zsófia
Mészáros Léna

Murvai Bende Ákos
Pongrátz Adrián Kristóf

Szarka Olivér
Tamási Róbert

Tóth Márk Bence
Tóth Nikoletta Gabriella

Varga Bence

A Gazdagrét-Csíkihegyek  
Általános Iskola  

is búcsúzik

"A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,

És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák."

Wass Albert

8.b osztály        
Agócs Brúnó

Baranyi Norbert Dániel
Chamie Mohamed
Gajda Gergő László

Hajdu Laura
Kunczly Bertalan

Kuti Bálint
Mészáros Zalán János

Nyikos Sebestyén
Ökrös Panna Lili

Rumi Nimród
Simon Anna Bodza

Simon Kristóf Ferenc
Sinka Attila

Szilágyi Barbara
Szomolányi Tímea Beatix

Szórád Bettina
Teknős Amanda

Velkopolszky Karina
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Mézi Gréti története 
írta : Kiss Patrícia 

Előszó
Kedves Kaptárlakó!
Édes-mézes utazásra hívlak téged. Átélheted 
Mézi Gréti kalandját Gazdaréten.

1. FEJEZET:  
A kolónia (a kolónia tagjainak 
bemutatása)
Mézi Gréti
Szorgalmas méhtanuló, minden órát szeret. 
Mr. Zümm
Gréti mézbegyűjtéstan tanára.  
Kedves, nem szigorú.
Ms. Kaptária
Gréti „Mit is csinálunk mi” tanára.  
Szép, a herék álma.
Mr. Mez
Gréti sport- és repüléstan tanára. Izmos.
Katica Katóca
Mézi Gréti barátnője, ötpettyes katicabogár. 

2. FEJEZET:  
Mézbegyűjtéstan
Gréti egy szép nyári napon éppen a méhsuliba 
indult. Minden méhgyerek szeretett oda járni, 
mivel nagyon jó dolgokat tanultak: 
• mézbegyűjtéstan
• repüléstan
• sport (gyosrepülés)
• mit is csinálunk mi

És mindebben az volt a legjobb, hogy nem kap-
tak rá osztályzatot.  Szóval Mézi Gréti, mint 

minden nap, ma is éppen a méh-
suliba indult. Gréti kedvencével, 

a mézbegűjtéstannal 
kezdtek.

Mr. Zümm el is kezd-
te az órát.
– Gyerekek, ma 
azt fogjuk megta-

nulni, hogy melyik 

virágról kell szedni 
a pollent. Fontos, 
hogyha még gye-
rekek vagyunk, ne 
menjünk messze 
a kaptártól, mert 
a világban ezernyi 

veszély leselkedik 
ránk.

Polli, a legokosabb, 
Gréti szerint a legidegesítőbb gyerek,  már bele 
is szólt Mr. Zümm beszámolójába:
– És mik azok a veszélyek, Mr. Zümm?
– Hát például a gyerekek a játszótéren, akik 
kergetnek, meg akik elhessegetnek, tudod 
Polli. De kérlek, máskor jelentkezz, mielőtt el-
kezdesz beszélni.
– Rendben Mr. Zümm, többet nem fordul elő.
De arra már nem volt idő, hogy Mr. Zümm el-
mondja, hogy melyik virágról kell szedni a pol-
lent, ugyanis kicsöngettek.

3. FEJEZET: 
Amit mi készítünk
Ezután a „mit is csinálunk mi“ óra jött. Gréti 
ezt az órát is szerette, mint a többit. Egyszóval, 
Gréti nagyon jó tanuló volt. „Mit is készítünk 
mi órán” azt tanulták a kisméhecskék, hogy 
mit készítünk, ez a méhgyerekek önbizalmát 
erősítette, hogy ők milyen fontosak a Földnek. 
Ms. Kaptária el is kezdte az órát.
– Gyerekek, képzeljétek el, ha mi nem len-
nénk, a Földön az élet veszélybe kerülne.
– Az hogy lehet? – Kérdezte Sejt Sanyi, az egyik 
tanuló.
– Úgy, hogy mi készítjuk a mézet, amihez kell 
virágpor és ahogy a virágport gyűjtjük, úgy-
mond  „beporozzuk” a virágot, és ha nincs ter-
mészet, akkor nincs élet. 

4. FEJEZET: 
A nagy széllökés
Ezután Grétinek és a többieknek sport, aztán 
repüléstan órája volt. Mostmár mindenkinek 
jól ment a repülés.
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Éljünk egészségtudatosan

1118 Budapest,
Csiki-hegyek u. 14.

Tel.: 06-1/246-8411
www.komel.hu

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Használt számítástechnikai eszközök
forgalmazása.

Nyitvatartás:
H-Cs: 9:00-17:30, P: 9:00-16:30

Márkás, minőségi számítógépek, alkatrészek, 
laptopok, monitorok kereskedelme.

Gréti a tanítás után elment a szokásos kis kap-
tár körüli körére, amikor nagy szélvihar kere-
kedett. Gréti próbált ellenszegülni a szélnek, 
ahogy repüléstanon  tanulta, de elfújta a szél. 
Amikor magához tért, óriási nagy kaptárakat 
vélt látni.
– Mindjárt jövök, csak bemegyek a házba, ho-
zok egy kis epret. – Mondta az egyik óriás.
– Tehát ezeket az óriási kaptárokat háznak hív-
ják. – Gondolta magában Mézi Gréti.
– Üdv itt Gazdagréten! – Szólt Grétihez egy hang.
– Ki vagy te? – Kérdezte Mézi Gréti.
– Én Katica Katóca vagyok. – Mondta, és elő-
bújt egy közeli bokorból. –És te ki vagy?
– Szia, én Mézi Gréti vagyok. Esetleg nem tu-
dod, hogy merre van a Rupp-hegy? Csak annyit 
tudok, hogy valahol ott van a kaptáram.
– Nem tudom, de szerintem maradj itt, sok ve-
szély van a természetben egy méhecskének.
– Hát, jó, maradok akkor itt, hivatalosan is 
ideköltözöm.
– Szuper, gyere körbevezetlek.

– Jó
– Itt van a Diamant fagyizó, itt vannak a leg-
jobb illatok az egész környéken, nem sokkal 
messzebb pedig a Gazdagrétes rétesező ta-
lálható, itt nagyon finom a rétes. És, hogy-
ha boldog gyerekeket szeretnél látni, akkor 
a Dzsungelpark játszóteret ajánlom.
– Köszönöm, nagyon jó lesz nekem itt.

VÉGE

„Egy vándorméh költözött 
Gazdagrétre” című mese-
író pályázatunkra sok 
remek írás érkezett, me-
lyek közül a legjobban 
sikerült alkotásokat itt 
az újságban ti is elolvas-
hatjátok.  
Ezúton is gratulálunk 
az alkotóknak!
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Vidd el az otthonod nyaralni 
– fotópályázat
Mindjárt itt a szünidő, és biztosan nem 
fogsz minden nap a szobádban és a suliban 
csücsülni. Ragadj fényképezőgépet vagy 
telefont és vidd magaddal Gazdagrétet 
oda, ahol jársz! Írd bele a homokba, írd le 
papírra és tedd a fűbe, azt a feliratot hogy: 
GAZDAGRÉT, vagy még inkább légy kreatív 
és örökítsd meg, majd küldd el nekünk 
a gazdagret.ujsag@ujbuda.hu email címre! 
A fotókat augusztus 31-ig várjuk, a legkrea-
tívabbak ajándékkal lesznek gazdagabbak.

2 ..rkány fog
2 kanál ...evér vér

1 csomag ..gyó..elv

1 marék ..gris szőr

1 liter ..kalencs.

2 .égy
8 ..kláb
1 üveg ....odilkönny

1 csiper őrölt .ákpá..él

Mi kerül a főzetbe?
A boszik legfőbb elfoglaltsága a varázsfőzet 
készítés. Bibircsóka épp a legjobb eltűntető 
varázsfőzetet szeretné elkészíteni, de sajnos 
a receptet egy éhes kisegér megrágta, és nem 
olvashatóak a hozzávalók. Pótold a hiányos 
szavakat!

A virág szirmaiba 1–1 állat 
nevét rejtettük el.  
A középső betűt mindegy-
ikhez használd fel!
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G A Z DAG R É T I 
KöZössÉGI HáZ

Ezt a tábort nektek találták ki, ha:

érdekel a média világa
szeretsz sokat mozogni

nem félsz a lovaktól
kíváncsi természeted van

szeretsz 
hangosan nevetni

jó társaságban 
szeretnél lenni

már iskolás vagy

A tábor díja: 28.000 Ft/fő,
mely tartalmazza a napi 3x-i étkezést

és a programok díját is.
Jelentkezni a gkh@ujbuda.hu email címen 

vagy a 06-70-703-1779-es telefonszámon 
lehet Vonsik Viviennél.

jelentkezési határidő június 20.

Eleven Tabor
,

Junius 28–julius 2.
, ,

1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9.
Telefon: 1/246-5253  
E-mail: gkh@ujbuda.hu
www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/
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