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Új igazgató  
a Csiki-suli élén

A 2020/2021 tanév vége fe-
lé, 10 év után a Csíki-hegyek 
utcai Általános Iskola 
Igazgatójától búcsúztak 
a tanárok és diákok, hiszen 
Bruckner László nyugdíjba 
vonult. Az intézmény igaz-
gatói pozíciójára ketten nyúj-
tottak be pályázatot és a hiva-
talos döntés értelmében 2021 

augusztus 16-tól Part Éva fogja ellátni a Csiki-suli 
vezetői feladatait.  Az iskola történetében először 
szeptember 1-én igazgatónő köszönti majd az új-
donsült kis elsősöket és az iskola többi diákját 
az új tanév kezdetén. A váltás soha nem könnyű 
senki számára, így megkerestük a leendő igazga-
tót és arról beszélgettünk vele, hogy ő hogyan éli 
meg az új feladatokat és milyen várakozásokkal 
tekint az új tanév felé. Folytatás a 3. oldalon

10–11.

14.

Jaromír Open  
Road Bázis  
– az elérhető kikapcsolódás

Közösségi  
Komposztáló 
nyílt a GKH előtt



G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

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

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényen  
kép- és hangfelvételek készülhetnek. 
Részletes információ a közösségi ház 

Facebook-oldalán és a helyszínen.

Amfiteátrumi 
estéK 2021

szabadtéri akusztikus koncertek 
a Gazdagréti Közösségi Háznál

Várunk mindenkit szeretettel!
A koncertek ingyenesek!

Augusztus 5.  csütörtök 19 óra 
Hestia Acoustic 
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Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvételek készülhetnek. 
Részletes információ a közösségi ház Facebook-oldalán és a helyszínen.

Amfiteátrumi 
estéK 2021

szabadtéri akusztikus koncertek 
a Gazdagréti Közösségi Háznál

Augusztus 5. 
Hestia Acoustic 

Augusztus 12. 
Room service - 

Bryan Adams 
 Tribute Band Unplugged

Augusztus 19. 
önként és Dalolva 
Társulat
Augusztus 26.  
Hajdú László
A koncertek csütörtökön esténként 
19 órakor kezdődnek. Eső esetén 
a GKH ad otthont a rendezvénynek.

Várunk mindenkit szeretettel!
A koncertek ingyenesek!



Gazdagrét ■ ■ Közösségi–kulturális újság ■ ■ Főszerkesztő: Tóthné Vonsik Vivien ■ ■ Főmunkatárs: Lidi Szilvia  
■ ■ Olvasószerkesztő: Pataki Viktor ■ ■ Tervezőszerkesztő:  Somosi Tamara ■ ■ A szerkesztőség címe: 
Postacím: 1118 Budapest, Törökugrató u. 9. – Gazdagréti Közösségi Ház ■ ■ Tel.: 06 1 246 5253 ■ ■ e-mail: 
gazdagret.ujsag@ujbuda.hu ■ ■ Megjelenik: minden hónap elején ■ ■ Lapunk ingyenes, terjesztik 
a Gazdagréti Közösségi Ház munkatársai ■ ■ Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért  
és a beküldött tartalmak jogtisztaságáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal.  

■ ■ Nyomdai munka: Premier Nyomda ■ ■ Kiadja a KözPont Újbudai Kulturális Kft. ■ ■  
https://kozpont.ujbuda.hu ■ ■ Felelős kiadó: Antal Nikolett

IM
PR

ES
SZ

U
M

Gazdagréti tanuszoda – frissített információk
A tanuszoda 2021. június 21-
én megnyílt a nagyközönség 
előtt. Egyelőre még a három 
hónapos terheléses próba-
üzem zajlik a létesítményben, 
de ez idő alatt is látogatható 
a lakosság, valamint az előre 
egyeztetett csoportok számá-
ra. A jegyár ebben az időszak-
ban egységesen felnőtteknek 
800 Ft/fő/alkalom, gyerekek-
nek 400 Ft/fő/alkalom, ezen 
kívül mindenkinek (gyerekek-
nek és felnőtteknek) 1000 Ft/
karóra összeget kell fizetnie 
a belépésnél, mely kaucióként 
szolgál és távozásnál, az óra le-
adásakor visszatérítik ezt a dí-
jat. Jelenleg csak készpénzes 
fizetésre van lehetőség, bank-

kártyát nem tudnak elfogadni. 
A nyitvatartás a próbaüzem 
ideje alatt hétköznapokon: 
8:00–18:00, szombat és vasár-
nap: 9:00–18:00. Úszósapka 
és papucs használata minden-
kinek kötelező!

A próbaüzem lezárását kö-
vetően, a hatósági végső jó-
váhagyás után lép majd ér-
vénybe az uszoda normál 
nyitvatartása.

A gazdagréti tanuszoda hét-
főtől péntekig, 06:00 órától 
20:00 óráig lesz majd nyitva. 
A létesítményben 08:00 órától 
16:00 óráig a tanulócsopor-
tok úszásoktatása zajlik majd, 
így az iskolai oktatási időben 
a lakosság részére 06:00 órá-

tól 08:00 óráig, valamint 16:00 
órától 20:00 óráig lesz látogat-
ható. Amennyiben a délelőt-
ti időszakban az uszoda ter-
heltsége lehetővé teszi, abban 
az esetben a szabad vízfelület 
a lakosság számára egyéb idő-
szakokban is elérhető.

Szombaton és vasárnap 
08:00 órától 18:00 óráig elér-
hető az uszoda szolgáltatása, 
de ilyenkor is zajlik majd okta-
tás a medencékben.

A tanuszoda elérhetősége:
Létesítményvezető:  
Varga Csenge
email: gazdagrettanuszoda@
mnsk.hu

Folytatás az 1. oldalról

• Vannak, akik úgy gondolják, hogy jobb, ha az 
új igazgató a tantestületből kerül ki, míg má-
sok úgy hiszik, hogy jobb, ha külső intézmény-
ből érkezik. Az Ön esetében az utóbbi igaz, ez 
tudatos volt?
Ez csak részben igaz rám, mert bár pedagó-
gusként a Veres Pálné Gimnáziumban taní-
tottam idáig, viszont a helyi gyerekek 
nem ismeretlenek számomra, mivel 
8 éve tartok az iskolában a MAFC 
Nemzeti Kosárlabda Akadémia 
edzőjeként kosárlabda-előké-
szítő edzéseket a kicsiknek. 
Ismerem az intézmény adottsá-
gait és szerintem nagyon szeren-
csés helyzetben vagyunk. Annak 
ellenére, hogy egy lakótelep közepén 
áll az intézmény, rengeteg potenciál rejlik 
benne.  
Ha csak a sportból indulunk ki, itt van 
a szomszédunkban a Budai Judo Akadémia, 
de van műfüves focipályánk és az Újbuda FC-

vel is szoros a kapcsolat, valamint most épült 
meg a Gazdagréti tanuszoda is, tehát össze-
foglalva tele vagyunk lehetőségekkel nem-
csak a sport, de sok más területen is.  
• Tudna példát mondani?
Csak, hogy egyet említsek: a Csiki felveszi 
a sajátos nevelési igényű gyermekeket, ami 
nagy kihívás mind a pedagógusoknak, mind 
a gyerekeknek. Szerintem több figyelmet kell 
fordítani arra, hogy el tudjuk fogadni azt, 
hogy nem vagyunk egyformák. Ehhez érzé-
kenyítő programokra van szükség, amelyek 
megvalósítása a terveim között szerepel. 
• Melyek azok a területek, amiket első körben 
fejlesztene?
Azt hiszem, a mai világban a kommuniká-
ció az egyik legfontosabb kérdés, mert a szü-
lőknek és a pedagógusoknak is szükséges 
a gyors információáramlás. 
A legtöbb intézményben azonban ez kicsit 
lassú és az mindenkinek hasznára válik, ha 
minél hamarabb el tudjuk érni az oktatás 

minden résztvevőjét (gyerekeket, szülő-
ket, pedagógusokat), ehhez viszont 

a leghatékonyabb, ha mindenki 
ugyanazt az egységes platformot 
használja.

Szerencsésnek érzem magam, 
mert egy olyan iskolai közös-
ségből érkezem, ahol minden-

ki csapatban gondolkozott, min-
denki magáénak érezte az iskolát 

a pedagógusoktól kezdve a diákokon 
át a szülőkig. Úgy látom, az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján, hogy itt is egy nagyon jó 
és összetartó közösség van, rajtam biztosan 
nem fog múlni, hogy ez a közösségi érzés to-
vább erősödjön itt mindannyiunkban. 
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Református 
templom

Gazdagréti Szent Angyalok 
Plébánia májusi liturgikus 
programjai

Augusztus 1. vasárnap: 
Évközi 18. vasárnap
08.45 – Plébániai csendes mise
10.00 – Plébániai orgonás mise

Augusztus 6. péntek: Urunk 
színeváltozásának ünnepe
07.30 – Ünnepi zsolozsma
08.45 – Ünnepi szentmise

Augusztus 8. vasárnap: 
Évközi 19. vasárnap
08.45 – Plébániai csendes mise
10.00 – Plébániai orgonás mise
16.00 – Kulturális program 
a templomban - Irodalmi-
klub találkozója
Téma: Vajda János XIX. szá-
zadi költő tanácsai a ma 
emberének: „A jó egész-
ség és a hosszú élet titka” 
címmel.

Augusztus 15. vasárnap: 
Nagyboldogasszony ünnepe
08.45 – Plébániai csendes mise
10.00 – Ünnepi szentmise

Augusztus 20. péntek: Szent 
István király ünnepe
10.00 – Ünnepi szentmise

Augusztus 22. vasárnap: 
Évközi 21. vasárnap
08.45 – Plébániai csendes mise
10.00 – Plébániai orgonás mise

Augusztus 29. vasárnap: 
Évközi 22. vasárnap
08.45 – Plébániai csendes mise
10.00 – Plébániai orgonás mise

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

GRÉTI TEMPLOMOK 
– minden, ami most fontos

Fotó: www.gref.hu

G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

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

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényen  
kép- és hangfelvételek készülhetnek. 
Részletes információ a közösségi ház 

Facebook-oldalán és a helyszínen.

Amfiteátrumi 
estéK 2021

szabadtéri akusztikus koncertek 
a Gazdagréti Közösségi Háznál

Várunk mindenkit szeretettel!
A koncertek ingyenesek!

Augusztus 12.  csütörtök 19 óra 
Room service

Bryan Adams Tribute Band Unplugged

A nyári időszakban reg-
gel 10 órakor és este 19 
órakor várunk isten-
tiszteleteinkre minden 
kedves lakótelepen élő 
érdeklődőt. A 10 órás 
istentiszteleteink alatt 
gyermekfelvigyázást 
biztosítunk a gyerme-
kekkel érkező családok 
számára. Akik kisebb 
közösségben vágynak 
megismerkedni a ke-
resztyénség alapkérdé-
seivel egy-egy bibilai 
történet mentén, azo-
kat szerdánként 19 órá-
tól a templom földszin-
ti kistermében várjuk 
szeretettel!
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Ratatouille,  
a tökéletes francia lecsó

G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

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

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényen  
kép- és hangfelvételek készülhetnek. 
Részletes információ a közösségi ház 

Facebook-oldalán és a helyszínen.

Amfiteátrumi 
estéK 2021

szabadtéri akusztikus koncertek 
a Gazdagréti Közösségi Háznál

Várunk mindenkit szeretettel!
A koncertek ingyenesek!

Augusztus 19.  csütörtök 19 óra 
önként és Dalolva Társulat

Fo
tó
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Magyarország minden ház-
tartásában nagy örömmel 
készítik a nagy melegben 
az egyszerű, de sok válto-
zatban ismert magyar ételt: 
a lecsót. A franciák ezt kicsit 
másképp gondolják, hagyo-
mányos egytálételük, a rata-
touille. A legnagyobb külön-
legessége, hogy a paradi-
csomos alapot sütőben kell 
készítenünk. Ehhez vegyünk 

4 db paradicsomot és koc-
kázzuk fel, tegyük egy hőál-
ló edénybe. Először sózzuk 
és olívaolajjal locsoljuk meg, 
majd 200 fokos sütőben süs-
sük meg 20 perc alatt. Amíg 
készül, a padlizsánt vágjuk 
fel, sózzuk le és hagyjuk állni. 
Egy serpenyőben hevítsünk 
olajat és  dinszteljünk kocká-
ra vágott vöröshagymát, a vé-
gén fokhagymával bolondít-

suk. Utána jöhet a kockára 
vágott paprika, amit pár perc 
elteltével vízzel felöntve, fedő 
alatt pároljunk. Amikor ösz-
szeesett, adjuk hozzá a cuk-
kinit és a lecsepegtetett pad-
lizsánt. Ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk és zöldfűszerek-
kel színesítsük. Kb. 10 perc 
után mehet bele a sült paradi-
csom, aztán egyszer felforral-
juk és kész is! Jó étvágyat!



Jaromír Open Road Bázis  
– az elérhető kikapcsolódás

+36 / 20 / 219 / 1735 

Gyere el hozzánk és 
vendégünk vagy a
második korsó
sörre!
1112 Bp., Neszmélyi köz 3.
A Harley-Davidson szalon felett

Újabb taggal bővült a Jaromír 
család, na de nem egy új-
szülöttre gondolunk, ha-
nem egy frissen nyílt étte-
remre a Harley Davidson 
szalon felett – közösen a buda-
pesti Harley-Davidson kereske-
déssel – a Neszmélyi köz 3-ban. 
A Jaromír-világ első helyszíne 
2012-ben nyitotta meg kapu-
it a Csengery utcában, majd 
ugyanabban az évben az Ajtósi 
Dürer soron nyitott a követ-
kező, ezt követte 2015-ben  
a Márvány utcai, majd 2018-
ban a Templom és idén, az-
az 2021 májusában nyílt meg 
a Jaromír Open Road Bázis 
Gazdagrét alján. 
Jaromírt, akik már ismerik, 
azonnal azonosítják a kiváló 
cseh sörökkel és a finom cseh 
ételekkel. Az Open Road Bázis 
viszont az eddig megszokot-
taknál is több, erről beszél-
gettem Kiss Bakos Zoltánnal, 
az üzlet vezetőjével.

• Mitől más ez a hely?
Leginkább attól, hogy itt 
a cseh világ találkozik 
az amerikai szabadság élet-
érzésével és ez az étlapun-
kon is megjelenik. A többi 
helyünkön megszokott éte-
lek, mint a Prágai csülök vagy 
a barna sörben párolt marha-
pofa knédlivel mellett itt új-
donság az amerikai ízvilág, 
mint a hely egyik kedvence, 
az Open Road Burger vagy 
a Pulled Pork. A helyszín ad-
ta magát, mivel a világhírű 
motorcég hazai márkakeres-
kedőjének helyszíne egy va-
lódi találkozási pont a ma-
gyar Harley-sok körében, így 
a név is erre utal, ez egy va-
lódi bázis, de nemcsak nekik, 
hanem bárkinek, aki szeret-
né jól és otthon érezni ma-
gát nálunk. Amúgy mi is csak 
nemrég tudtuk meg, hogy ez 
nem az első pontja a Harley 
és a cseh kultúra találkozásá-

nak, hiszen a motorcég euró-
pai központja pont Prágában 
van ;)
• A hely neve Open Road, meg-
egyezően a legnagyobb magyar 
motoros találkozó nevével, ami 
azt sugallja, hogy szabad az út, 
ha ide valaki csak betér, eszik/
iszik és indul tovább, viszont 
nehéz ezt megtenni ennyi fi-
nom sör mellett…
Valóban az Open Road – sza-
badság, motorozás, életérzés – 
az alapgondolata a névválasz-
tásnak, és valóban sok remek 
sörünk van, így mindenki 
megtalálja a számára ízletest, 
de gondoltunk az autósokra, 
motorosokra és biciklivel ér-
kezőkre is. Magyarországon 
elsőként nálunk kapható 
csapolt alkoholmentes sör, 
ami ráadásul aranyérmes 
lett a 2020-as European Beer 
Challenge-en, így nemcsak 
a valódi korsó sör illúzióját ad-
ja vissza, hanem még igazán 
finom is.

• Ha egy családi vagy baráti 
eseménynek keresek helyszínt, 
mennyien férünk el nálatok?
Attól függ, hol szeretnéd tar-
tani, hiszen az étterem ma-
ga 110 főnek tud helyet adni, 
ahol még egy kis színpad is 
rendelkezésre áll, míg a tera-
szunkon 50-en tudnak kényel-
mesen leülni. Ezen kívül nem 
érdemes megfeledkezni az ud-
varunkról sem, ahol akár 200 
ember is jól tudja magát érez-
ni, ráadásul itt külön street 
food kiszolgálással és termé-
szetesen a teljes italválaszték-
kal állunk rendelkezésre. 
• Ha ennyi lehetőséget rejt ez  
a hely, biztosan vannak terve-
itek a jövőre nézve… Elárulsz 
belőle néhányat?
Tervekből sosincs hiány :) 
Szeretnénk a jövőben élőze-
nés esteket tartani az étterem-
ben, szeretnénk rendezvények 
keretében különböző orszá-
gok gasztronómiai kultúráját 
bemutatni, tervezzük, hogy 
az udvarunkon akár helyi kéz-
műveseknek is helyet adunk 
a különböző tematikájú, de 
a szabadság érzését minden 
esetben szem előtt tartó ren-
dezvényeinken. Mi nem sze-
retjük azt a szót, hogy kon-
kurencia, azt szeretjük, hogy 
együttműködés! Mindenkitől 
tanulhatunk és közösen egy-

mást csak erősíteni tudjuk 
a közönség kiszolgálásában. 
Ez a filozófiánk.
• Mennyire megfizethető mind-
ez egy hétköznapi ember 
számára?
Ez egy fontos kérdés. Nekünk 
nem az a célunk, hogy éven-
te egyszer-kétszer tudjon va-
laki beülni hozzánk, hanem 
az, hogy egy valódi találkozási 
pont legyünk, akár egy baráti 
csevejről van szó, akár egy üz-
leti ebédről vagy rendezvény-
ről. Így az árainkat is úgy ala-
kítottuk ki, hogy az bárki szá-
mára megfizethető legyen, ez 
minden Jaromír-helyre igaz.

Elnézve ezt a helyet, beszél-
getve Zolival egy dolog jutott 
eszembe, az pedig a vendégek 
felé irányuló alázat és tiszte-
let. Nem véletlen, hogy az ötö-

dik helyet nyitják meg, és bí-
zunk benne, hogy működte-
tik ugyanolyan sikerrel, mint 
a többit mindannyiunk örö-
mére. A honlapjukon olvas-
ható egy gondolat, amit ezu-
tán a beszélgetés után teljesen 
magaménak érzek, így meg-
osztom veletek: 

„A hely, ahová megérke-
zünk, ahol találkozunk, elidő-
zünk egy fekete felett, szom-
jat oltunk és éhséget csillapí-
tunk, majd újra útra kelünk. 
Reményeink szerint hamar 
otthonra lelsz te is!”
2021. augusztus 14. Harley-
Davidson Tesztnap & Open 
Road Party – részletek hama-
rosan a Jaromír Open Road 
Bázis facebook-oldalán

Vonsik Vivien
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Beni, a méhecske
Abrán Dalma meséje
Volt egyszer egy méhecske, 
úgy hívták, hogy Beni.
Beni szorgosan szállította 
a nektárt a virágoktól a kap-
tárig. Egyszer csak a méh-
társaival megláttak egy mé-
hészt. Versenyezni kezdtek a 
mögötte lévő virág felé, mert 
megegyeztek, hogy ha talál-
nak egy gyönyörű virágot, 

akkor a leggyorsabb mé-
hecskéé lesz a nektár. A mé-
hész azt hitte, hogy a mé-
hek meg akarják csípni, de 

a méhek nem tettek 
így, hanem meg-

k é r d e z t é k , 
hogy kér-e 

egy kis 

mézet. Azt mondta, igen. 
Ezért kedvesen hazamentek 
a kaptárba és hoztak a mé-
hésznek ajándékba egy csu-
por mézet. A méhész hálából 
ültetett nekik sok-sok virá-
got, hogy készíthessenek fi-
nom, aranysárga mézet. 
Így ér véget ez a gyönyörű 
történet.

Keresd a párját!

79 MMXXI
2021

MI 1948 LXXIX

MCMXLVIII 1001

Keresd meg a listán szereplő 20 tábori 
kelléket. Kutathatsz vízszintesen,  

függőlegesen, átlósan,  
oda- és visszafelé is!

sátor
gyufa
zokni

pulóver
alma

bakancs
hálózsák

távcső
iránytű
sapka

elemlámpa
szivacs

kötél
konzerv
nadrág
bicska

alsó
kulacs
térkép

pizsama

Tudtad, hogy 
az emberek szerint mi 
csak 3 másodpercig 
emlékszünk bármire?

Ezt vajon  
honnan szedték?

Mit, és kicsodák?
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G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

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

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényen  
kép- és hangfelvételek készülhetnek. 
Részletes információ a közösségi ház 

Facebook-oldalán és a helyszínen.

Amfiteátrumi 
estéK 2021

szabadtéri akusztikus koncertek 
a Gazdagréti Közösségi Háznál

Várunk mindenkit szeretettel!
A koncertek ingyenesek!

Augusztus 26.  csütörtök 19 óra 
Hajdú László

Közösségi Komposztáló nyílt 
a GKH előtt
Újbuda Önkormányzata a he-
lyi lakosság igényeire reagál-
va új közösségi komposztá-
lót alakított ki a Gazdagréti 
Közösségi Ház előtt. Jelenleg 
4 db komposztláda került ki-
helyezésre, mely a későb-
biekben bővíthető. A kom-
posztálás a szerves zöldhul-
ladék szelektív gyűjtése 
és felhasználása környezetvé-
delmi célból. A GKH közös-
ségi komposztálójába várjuk 
a háztartásokban visszama-
radt ZÖLDhulladékokat, ter-
mészetes anyagokat. 

MIT TEHETÜNK  
A KOMPOSZTÁLÓBA: 
Konyhai – háztartási 
zöldhulla dékot, így például:
• NYERS zöldségek, gyümöl-

csök héja, maradéka, csutká-
ja, csumája, stb. 

• (Citrusok, déli gyümölcsök is 
belekerülhetnek - időnként 
azt javasolják, hogy ezeket 
ne tegyük a komposztálóba, 
mert vegyszerrel kezelhetik 
őket. De ez nem bio kom-
posztáló. Mi a citrusokat is 
befogadjuk)

• kávézaccot, teafüvet, tojás-
héjat (összetörve!), megszá-
radt kenyeret (darabolva!) 

• elszáradt vagy elfonnyadt 
virágot, elhasználódott 
virágföldet

• luffatökből vagy kókuszrost-
ból készült mosogató- vagy 
mosdószivacsot

• parafadugót, parafa edénya-
látétet, fa fogpiszkálót, fa 
evőeszközt

• natúr papírszalvétát, pizzás 
dobozt, tojástartó kartont, 
eldobható papírtányért

• kezeletlen nyers fából ké-
szült faaprítékot, faforgá-
csot, fűrészport

• növényevő kisállatok alatti 
almot (pl. hörcsög forgácsát)

MIT NEM TEHETÜNK  
A KOMPOSZTÁLÓBA:
Semmit, ami nem konyhai – 
háztartási zöldhulladék, így 
például
• „bio” vagy „lebomló”, „kom-

posztálható” zacskót - ezek 
csak ipari körülmények  kö-
zött bomlanak le, ezért nem 
szabad idehozni őket

• húst, főtt ételt, moslékot 
azért nem szabad idehozni, 
mert az vonzza azokat a kis  
állatokat, rágcsálókat, ami-
ket nem látunk szívesen

• méreg, vegyszer, használt 
zsiradék NE kerüljön a ke-
retbe! Ezek a teljes anyagot  
megmérgezhetik és seho-
gyan sem tudjuk kiszűrni 
utólag a komposztból  

• nem szabad idehozni szeme-
tet, szelektív hulladékot, lo-
mot, veszélyes hulladékot

EGYÉB SZABÁLYOK:
• a nagyobb darabokat vágjuk 

apróra (legfeljebb 5 cm-es-
re), mert úgy könnyebben 
és gyorsabban lebomlik,

• kérjük, hogy az esetleges sza-
gok elkerülésére a zöldhulla-
dék komposztba helyezése 
után tegyenek a zöldhulla-
dékra egy maréknyi szára-
zanyagot (fekete műanyag 
keretben található)

• megköszönjük, ha kiszedik 
a komposztba került szeme-
tet, nem odavaló dolgot

• ha valaki ezen túl is szeretné 
segíteni, támogatni a kom-
posztálót, akkor lépjen be 
a facebook-csoportunkba

Ha a komposzt egy része meg-
érik és le tudjuk rostálni, azt 
a facebook-csoportban jelez-
zük. Jelezzük, ha jut föld oda-
adásra. Kérjük, hogy önállóan 
ne szedjenek ki anyagot, hogy 
legyen ideje annak tényleg 
megérni!

Köszönjük, hogy idehoz-
ták a háztartási zöldhulladé-
kot és szabályosan használják 
a komposztálót. Köszönjük, 
hogy ezzel védik a környezetet 
és a Földet, közös otthonunkat!

A komposztáló face-
book-csoportja KomPosztoló-
GKH néven található.

A komposztáló a GKH nyit-
vatartási idejében látogatható:

 2021. augusztus 31-ig hét-
köznap 10–16 óra között, szep-
tember 1-től hétköznap 8–19 
óra között, illetve hétvégén 
a ház programjai alatt.

Ezen az idősávon kívül a ke-
rítésre lehet akasztani a kom-
posztálni valót és a ház mun-
katársai elhelyezik az a követ-
kező nyitás alkalmával.
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Családi improvizációs  
	 	 	 színházi	előadás

Kíváncsi vagy egy olyan mesére, amiben a szereplőket  
te találod ki, és te alakíthatod a történetet? 

Mi eljátsszuk neked! Királyfik, királylányok, boszorkányok, manók, sárkányok,  
beszélő állatok, trollok vagy épp a harántcsíkos lápi pöcsmög is felbukkanhat az előadásban.  
Mi sem tudjuk, milyen hősök kerülnek elő, hiszen a színpadon minden Itt és Most történik! 

Tarts velünk és alakítsd te magad is a mesét!

Amfiteátrumi	mesék
augusztus 24. kedd 18.30

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

Várunk minden kicsit és nagyot nyári szabadtéri színházunkba!
A részvétel ingyenes

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvételek készülhetnek. • Részletes információ a Közösségi ház Facebook-oldalán és a helyszínen.


