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– interjú Suszter Andrással

Suszter András nevével talán 2006-ban találkoztunk először, amikor
az M2-es metró felújítása miatt elindított 239es buszt megszüntették.
Akkor egy gazdagréti lakosnak rengeteg ember
volt hálás, hiszen kezébe
vette az ügyet, aláírásokat gyűjtött és az ő közbenjárásával sikerült megmenteni még további 10 évre azt a buszjáratot, ami Gazdagrétről
az Urániáig közlekedett, ezzel közvetlenül elérve
az M3-as metróvonalat. Később az M4-es metró
átadása után, 2016-ban végleg megszűnt a 239-es
busz helyette a 108E buszjáratot indították el.
Folytatás az 5. oldalon

Hónap fotója
Tohai Tibor

Tanévkezdés
a Törökugratóban
7.

Kerületjárás
Újbudán

GAZDAGRÉTI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

CSOKIT
VAGY
CSALUNK

2021. október 28. csütörtök
16.00–19.00

Várjuk az ijesztő jelmezekbe bújt gyerkőcöket,
hogy a helyi üzletekben ijesztgessenek.
A játék ingyenes, de regisztrációhoz kötött
a gkh@ujbuda.hu címen október 26. 12 óráig
Az ijesztgetéshez a térképedet
a Gazdagréti téren a Príma áruház előtt
veheted át 16.00 és 16.30 között.
A játék feltétele a rémisztő jelmez és a

CSOKIT VAGY CSALUNK
jelszó bemondása az üzletben.
Ne feledd:
Ha ügyes voltál mi sem csalunk,
helyette inkább csokit adunk!
1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.
Telefon: 1/246-5253
E-mail: gkh@ujbuda.hu

Folytatás az 1. oldalról
• Mióta élsz itt Gazdagréten, mi
köt téged ide?
2000-ben költöztem a feleségemmel és a három lányommal Gazdagrétre. Az első évben
albérletben laktunk és mikor
úgy éreztük, itt otthonra találtunk, abban a házban, ahol előtte béreltünk, vettünk egy lakást.
Az első élményeim viszont sokkal régebbiek. A nagyszüleimnek volt nyaralójuk a hegyen
és még kicsi gyerek voltam, mikor mindig itt mentünk el a mostani lakóhelyem mellett a telekre. Persze akkor még nyoma sem
volt a lakótelepnek, de valahogy
ez meghatározta a mostani hozzáállásomat a helyhez, ahol élek.
• Valóban meghatározó eleme
vagy Gazdagrétnek, hiszen ha
valaki kicsit is szörfözik az interneten és a lakótelep életéről
keres információt, elég gyorsan megtalálja valamelyik
weboldalad. Pontosan melyik
is volt az első és mi inspirált
a létrehozására?
A Gazdagréti Kisokos volt az első
oldal, amit létrehoztam. Tudod,
bosszantott, hogy annyi, de an�nyi bolt és kis üzlet van a lakótelepen, de igazából ha nem abban
az utcában laksz, nem is biztos,
hogy tudsz arról, hogy létezik.
Ezért úgy döntöttem, hogy létrehozok egy oldalt, megkönnyítve
az itt élők dolgát. Minden utcát
végigjártam, beszélgettem, fotóztam, információt gyűjtöttem
és ezt sűrítettem ebbe az oldalba.
• Ez nem lehetett kevés munka
és idő sem…
Valóban nem volt az, de volt
kedvem és épp időm is rá. Nem
azért csináltam, hogy pénzt keressek vele. Engem ez nem érdekelt és most sem ez hajt, sőt,
nálam nincs is lehetőség reklá-

mozásra, nem lehet fizetni érte.
Meg lehet kérni és megcsinálom
szívesen, de számomra nagyon
érdekes, hogy valahogy nem élnek a boltok a nyilvánvaló lehetőségekkel. Nem adnak elérhetőséget, nem szólnak, ha üzletet
nyitnak vagy esetleg bezárnak.
Pedig a marketing és a reklám
egy friss vállalkozás életében
ma már elengedhetetlen.
• Ha már a marketingnél tartunk, mivel foglalkozol a privát
életben? Ez a te szakmád?
Én már nem vagyok 20 éves,
az életemben általában tíz éves
szakaszok váltották egymást. 10
év vendéglátóipar, 10 év média
és marketing, 10 év biztosítás.
Nagyjából ki is lehet számolni,
hány éves lehetek. A kérdésedre válaszolva sokáig foglalkoztam hivatásszerűen ezzel, de ma
nem ebből keresem a kenyerem.
• Az elmúlt évek alatt igazi lokálpatrióta lettél és ezzel a névvel most egy éve elindítottál egy online magazint,
a Lokálpatriótát. Miért kezdted
el, mi a célod vele?
A miért az nagyon egyszerű. Úgy
éreztem, hogy Gazdagréten an�nyian élünk és annyi minden történik, hogy fontossá vált, hogy
információ birtokában legyünk.
A legviccesebb, hogy a hiány érzése a magazin kapcsán egyszerre indult el a Gazdagrét újsággal,
csak az online tér talán nekem
nagyobb szabadságot ad, mint
a nyomtatott sajtónak. A célom
is egyszerű. Nekem világéletemben két dolog volt fontos, az egyik
az ifjúság, a másik pedig a zöld
környezet. Eleinte azért vágtam
bele, mert azt éreztem, hogy annó, mikor a feleségemmel mi ideköltöztünk, azért döntöttünk
így, mert csodás zöld környezet
volt a város szívétől szinte pár

www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/
gkh.ujbuda.hu
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percre. Ma viszont azt látom,
hogy ez a kis édenkert a városban
kezd eltűnni és az én gyermekeim már nem akarják ezt választani. Lassan, de biztosan megérett
a gondolat, hogy szeretném erre
felhívni az itt élők figyelmét, és ez
tűnt a legjobb formának. Persze
azóta sok mindenről írtam, nemcsak helyi zöld témákról, hanem
több mindenről, de a fókuszban
mégiscsak Gazdagrét és környéke áll, hiszen itt egy közösségben
élünk sokan.
• Ha már a közösséget említetted, mennyien segítik a munkádat? Hiszen az oldaladon
nemcsak cikkeket, hanem videóinterjúkat is láthatunk szép
számmal.

Ezt én egyedül csinálom kedvtelésből. Nincs mögöttem forgató
stáb, vagy vágó, vagy kommunikációs munkatárs. Mindent
én csinálok, felveszem és én
mindent vágatlanul le is adok.
A cikkeket is én írom és a webre is én töltöm fel az anyagokat,
na meg persze, a közösségi médiába is én juttatom el az olvasókhoz az aktuális dolgokat.
Sokan megkeresnek egy-egy
témával vagy ötlettel. Amiben
tudok és én is úgy érzem, hogy
fontos, abban segítek.

Suszter András egy valódi lokálpatrióta, mint ahogy az online magazin neve is elárulja róla. Hosszú évek óta a közösségünk aktív tagja, segíti a helyi
vállalkozásokat, a környezetvédelmet. Ha szerencsénk van,
2022-től személyesen is találkozhattok vele, majd minden
hónapban a GKH-ban, hiszen ő
a házigazdája a helyi filmklubnak, ami egy ősrégi szenvedélye, de ez maradjon majd egy
következő interjú témája…
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Tanévkezdés a Törökugratóban
Egy kellemes, örömteli nyári vakáció után augusztus 31-én a tanévnyitó ünnepségen sok érdekes élménnyel gazdagodva találkoztak a gyerekek a Törökugrató Iskola udvarán.
Remekül sikerültek iskolánk nyári táborai!
Pedagógusaink szerveztek szabadidős-, napközis és focitábort. Balesetmentesen, rengeteg
élménnyel és kalanddal feltöltődve tértek vis�sza tanítványaink.
A biciklis táborban Badacsonytomajról indulva 110 diák és szülő kereste fel a Balatonfelvidék gyöngyszemeit. A Salföldi Majorban
őshonos állatokat tekintettek meg, túráztak
a Pálos kolostor romjaihoz, Szigliget várában,
a Balaton káprázatos panorámájában gyönyörködtek, éjszakai bringatúrán tekertek Révfülöp
felé. Mindezek mellett sokat fürödtek, strandröplabdáztak, volt bográcsos főzőverseny és saját maguk sütöttek kürtőskalácsot.

IMPRESSZUM

Az ausztriai Aktív táborban megmászták
a Ragga-szurdokot, hógolyóztak 3000 m magasságban, Zipline pályán suhantak át a tó felett és raftingoztak a meseszép Soca folyón.
Már nagyon vártuk mindannyian az iskolakez-

dést. Az iskola épületét kicsinosítottuk, ehhez a munkához a szülők is hozzájárultak,
így közös munkával készültünk a gyerekek
fogadására.
Ebben a tanévben 691 tanuló kezdi meg tanulmányait iskolánkban. Évek óta tapasztaljuk
az osztályok magas tanulói létszámát, amely
egy biztos jelzés arra, hogy az itt folyó pedagógiai munka kiemelkedő.
Ennek ellenére tudjuk, hogy oktató munkánkat továbbra is magas szinten kell elvégeznünk, hiszen az alapkészségek, a nyelvoktatás,
a tehetséggondozás, a fejlesztés ellátását fő feladatunknak, célunknak tekintjük.
A tanévnyitó a legnagyobb izgalmat az óvodából érkező 99 elsős kisdiáknak okozta, akiket már nagyon-nagyon vártak a tanító nénik.
Törökugratós diákok lettek, akik megkapták
iskolánk pólóját, amit ezután büszkén fognak
viselni.
A tanító nénik, a szülők nagyon szeretnék, ha a gyerekek jól éreznék magukat
a Törökugratóban és könnyedén, játszva vennék be a „Tudás Várát”. Az iskolakezdés ugyan
megváltoztatja/átrendezi a családok életét, különösen ott, ahol először megy iskolába a gyer-

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: Lévai Márk
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mek. A korai kelés, a leckék kikérdezése…, de
– Menni fog!
Nyolcadikos tanulóink számára megkezdődik az utolsó általános iskolai tanév. Nagyon
mozgalmas, izgalmas és dolgos tanév vár rájuk, elsősorban a továbbtanulásra, a sikeres felvételire kell
koncentrálniuk.
Az új tanév újabb feladatokat hoz,
amelyek egyre nagyobb kihívást jelentenek pedagógusaink és gyermekeink számára. Ebben a tanévben bevezetésre kerül a 2. és 6. évfolyamon is az új NAT,
a tankönyvek már az új irányelvek alapján készültek. Szeptembertől tanulóink a kötelező
úszás órákra a Gazdagréti Uszodába járhatnak.
Megkezdődnek a tanórán kívüli sportfoglalkozások, énekkari próbák.

Kollégáimnak kívánom, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan az idei tanév is hozzon sok örömet munkájukban, a nevelés-oktatás feladatainak elvégzésében, a versenyeztetésben, és sikeres tanítványaik erősítsék iskolánk jó
hírét!
A Gazdagrét-Törökugrató Általános
Iskola 37. tanévét kezdte meg szeptember 1-jén.. A 2021/2022. tanév feladataihoz idénre is sok kitartást kívánok Szent-Györgyi Albert az iskola
szerepéről megfogalmazott gondolatával: „Az
iskola arra való, hogy az ember megtanuljon
tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje
az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát,
amit szeretni fog."
Fretyánné Kozma Éva
intézményvezető

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
1118 Budapest,
Csiki-hegyek u. 14.
Tel.: 06-1/246-8411
www.komel.hu

Nevelőtestületünk sok-sok hagyományos és új
programot tervez a tanévre. Az iskola honlapján és Facebook oldalán folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a tervezett és a megvalósult iskolai eseményekről.
A gyerekeknek ez a tanév is sok új lehetőséget fog adni arra, hogy eredményesek, okosak,
boldogok legyenek, kívánom, hogy bölcsen éljenek a lehetőségekkel!
Természetesen a mindenkori járványhelyzethez fogjuk igazítani programjainkat. A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul jelenléti oktatásban működjön, hiszen
a munkába járó szülőknek, a gyermekeknek
és a pedagógusoknak is ez a legjobb.

Márkás, minőségi számítógépek, alkatrészek,
laptopok, monitorok kereskedelme.
Használt számítástechnikai eszközök
forgalmazása.
Nyitvatartás:
H-Cs: 9:00-17:30, P: 9:00-16:30

•••
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Újra itt van, újra itt van…
Sokáig
bizonytalanságban
várakozott a magyar könyvszakma, ugyanis nem lehetett
tudni, hogy – a járványügyi
adatokra tekintettel – meg lehet-e tartani biztonságos körülmények között az Ünnepi
Könyvhetet. Az már az év elején biztosnak tűnt, hogy a szokásos nyári időpontot nem lehet megőrizni, de a folytatás
is kérdéses maradt. A szervezők és a kiadók azonban nem
várhattak még egy évet, ezért
a MKKE (Magyar Könyvkiadók
és
Könyvterjesztők
Egye
sülése) meghirdette a kiadók
számára a jelentkezést, ezzel
a hazai könyvkultúra részben
fellélegezhetett. Azért csak
részben, mert ugyan szokatlan, nyár végi, kora őszi időpontra váltottak (szeptember
2. és 5. között), de a kiadók elkezdhettek készülődni, előkészíteni a könyvújdonságokat
és azokat a köteteket, melyekre az elmúlt időszak árnyéka
borult.
Szeptember 2-án azonban
minden kétség szertefoszlott,

és Szabó T. Anna költő, író,
műfordító megnyitóbeszédével kezdetét vette a 92. Ünnepi
Könyvhét. Hamarosan érdeklődők sokasága töltötte meg
a Vörösmarty teret, könyveket
szorongatva sétáltak a Dunakorzón, és dedikálásokra várakoztak a Deák Ferenc utcában. A járvány emlékezete
azért még megmaradt, hiszen
sokan maszkban nézelődtek,
a látogatók kézfertőtlenítőkkel találkozhattak számos szakaszon, a színpadok körül is
nagyobb volt a biztonság, talán még a könyvek borítóit is
óvatosabban érintették, mégis 2019 után újra együtt voltak
a könyvek, szerzők és olvasók.
A magyar kulturális élet
egyik legnagyobb szabású eseménye, amely elengedhetetlen szerepet tölt be az olvasás
népszerűsítésében, a kulturális értékek cseréjében és kortárs magyar irodalom bemutatásában, változatos programkínálatot is hozott: a 140
pavilonban elhelyezkedő 173
kiadó újdonságai mellett töb-

Kerületjárás Újbudán
bek között átadták a Szép
Magyar Könyv díját, az Osvát
Ernő-díjat, különböző zenekarok léptek fel, valamint színpadi produkciókat és pódiumbeszélgetéseket is láthatott
a közönség, a gyerekirodalom
pedig külön birodalmat alakíthatott ki a Duna-korzón. És ez
csak az egyik volt. A főváros
mellett a hagyományokhoz híven több vidéki nagyvárosban,
most Debrecenben (Garaczi
László beszédével és egy nappal tovább), Szegeden (Tóth
Krisztina megnyitójával) és
Kecskeméten is megrendezték
az Ünnepi Könyvhetet.
A 92. Ünnepi Könyvhét nyilvánvalóvá tette, hogy az embereknek szükségük van a kultúrával való személyes találkozásra, a kultúrának pedig
kíváncsi tekintetekre, érdeklődő olvasókra. Jövőre – remélhetőleg – újra együtt lesz
a teljes magyar nyelvű könyvszakma, akkor már kézszorítások közepette, maszkok nélkül mosolyogva a következő
könyvhéten.

Októberben az alábbi programokon tudtok pecséteket gyűjteni a kerületjárás című program
keretében, melyről szeptemberi számunkban
számoltunk be nektek.

• Kelenvölgyi
Közösségi Ház
Október 2. 10.00–18.00

IX. Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál

Egy nap, ami a szőlőről és a borról szól
Vásári komédia, koncertek, szüreti felvonulás,
főzőverseny, kirakodóvásár
Október 15. 18.00

Tóth István kiállításának megnyitója

A kiállítás megtekinthető november 3-ig munkanapokon a programok függvényében.
Október 22. 18.00

Kelenvölgyi Filmklub

Kinyó Ferenczy Tamás: A szürke fegyház keskeny kőszeme – Börtönművészet 1945-56 című
film vetítése és beszélgetés a rendezővel
Az est házigazdája: Kinyó Ferenczy Tamás dokumentumfilm-rendező, producer. A programot támogatja az NKA
Október 16–17. 9.00–16.00

Papp Zoltán és Schuszter Éva
Kreatív hobbi és makett kiállítása

Gyöngyfűzés, festés, makettezés, 3D origami…
Október 30. 18.00

Kelenvölgyi Rock Klub

Közreműködik a Hestia zenekar

• B32 Galéria
és kultúrtér
Október 1. 19.00

Mit tennél, ha ma meghalnék?
– színházi előadás

Az előadás egyszerre szól az anya és a fiú közötti különös kapcsolatról, és arról, hogy el tudjuk-e fogadni, hogy a másik ember puszta léte
kizökkent a komfortzónánkból.
6
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Október 7. 19.00

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül – színházi előadás

Karinthy műve minden idők egyik legjobb betegségmemoárja, és világirodalmi szempontból is egyedülálló alkotás.
Október 10. október 11. 19.00

Kicsibácsi, Kicsinéni meg az Imikém

– színházi előadás
A Nézőművészeti Kft. Dániel András írásai
alapján készült előadása kintről és bentről,
együttről és különről, gombócevésről és a helyes kanyarodásról – nem csak felnőtteknek.

Október 13. 19.00
Másnap – és mi most itt vagyunk – In
Memoriam Csengey Dénes

– zenés színházi előadás
Tudathasadásos este: az előadók (Beck Zoli
és Szűcs Krisztián) élnek, a szerzők (Cseh
Tamás és Csengey Dénes) már nem. Nem hallhatják, hogy dalaik, melyeket Tamás Bartók
Béla utcai lakásán kazettás magnóra motyogtak-dúdoltak-énekeltek, végre megszületnek.
Tegnap van, másnap van.
Október 12. október 15. 19.00

Légrádi Gergely: Fekete-fehér

– színházi előadás (monodráma)
Egy hotelszoba – akár egy börtön cellája. Van
idő mesélni, van idő játszani. A magányos fogoly megpróbálja minden áron ép elmével túlélni az új hatalom pusztító elnyomását. A végeláthatatlan kihallgatásokat. Hogyan segíthet
mindebben a sakk?
Hol kezdődik a játékszenvedély és hol válik
őrületté? Csak úgy sorjáznak a játszmák, amelyeket le kell játszani, úgy önmagával, mint
a másik színnel és a hatalommal.
Október 14. 19.00

Lemezjátszó Classic – Animal Cannibals

"A hallgatás élmény. Játsszuk le!" – avagy a legmeghatározóbb könnyűzenei lemezek hallgatása bakelitről Horváth Gergellyel és hazai zenész sztárvendégeivel
•••
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Október 18. 19.00
TÚLÉLŐ – színházi előadás

A Harcosok klubja szerzőjének, színpadra eddig még sosem adaptált, újabb horror-szatírája. A Túlélő főhőse egy zuhanó repülőgép pilótafülkéjében meséli el történetét a fekete doboznak... Szigorúan 16 éven felülieknek!
Október 20. 19.00

Nézőművészeti Kft.: TESTVÉREST

– színházi előadás
Mindjárt 40 leszel. Mit tudsz felmutatni? Végre
közelében vagy a kamaszkori álmaidnak, sok
munkával itt egy nagykoncert a Barba Negrában,
ami biztosan feltesz a rocktörténeti térképre…
Október 21., október 31. 19.00

Egy százalék indián – színházi előadás

A Látókép Ensemble színházi és filmes alkotóközösség legújabb produkciója, a csapat előző
két színdarabjával – az Ernelláék Farkaséknál
és a Kálmán-nap című előadásokkal – együtt
akár egy színházi trilógia utolsó részének is
tekinthető.
Október 25. 19.00

Kalap (variációk agyműködésre)

– színházi előadás
A társas érintkezés aknamezején sem éjjel, sem
nappal nem bírsz átkelni? Netán kalapnak vagy
baseball sapkának nézed a szeretteidet? Vagy
hallottál már ilyesmiről, és ez aggaszt? Semmi
gond. Van rá egy bohóctréfánk.
Október 30. 19.00
Kálmán-nap – színházi előadás
Jegyvásárlás a b32.jegy.hu oldalon, az Interticket
országos jegyirodai hálózatában vagy személyesen B32 Galéria és Kultúrtér jegypénztárában
minden hétköznap 10 és 18 óra között.

•	Albertfalvi
Helytörténeti
Gyűjtemény

2021.október 14. 18.00 óra
’80 éves az Albertfalvi Szent Mihály templom’
A kiállításon bemutatjuk a templom történetének fontosabb eseményeit és megidézzük a templom megépítése előtti albertfalvi hitélet helyszíneit is a gyűjteményben
található eredeti emléktárgyak bemutatásával. A kiállítás megtekinthető a nyitvatartási
időben kedd–csütörtök–szombat 14–18 óra
között.

Október 22. 19.00

SZÍNPÓDIUM Est – MEGSZÓLÍT A LÉLEK
Csuja Imre és Czutor Zoltán esje

A két művész sajátságos irodalmi és zenei egymásra találása. Versek és zenék, sok képpel,
illusztrációval, vetítéssel.

Október 8. 19.00–22.00

ÚJBUDAI BOTLADOZÓ TÁNCHÁZ
Október 9. 16.00

Családi Matiné

PICURI MURI - Lévai Tímea és Poppre Ádám
„Kipp-kopp, mi kopog?” című műsora
Játékos gyermekkoncert az ősz sajátosságairól,
termés-hangszerekkel. 3–8 éves gyerekeknek
ajánljuk
Október 12-ig

„Bolgár árnyalatok” című kiállítás

Bolgár kortárs művészek közös kiállítása
Október 15. 17.00
a Magyar Festészet Napja alkalmából

Kelenvölgyi Festőiskola csoportos kiállításának megnyitója
Október 15. 19.00
KGB-Kisváros – Klub koncert
Kiss Zoltán Zero formációja zenél, melyhez vetítéssel megidézzük az egykori népszerű tv-sorozat hangulatát

Zenés mesejáték a jól ismert mese adaptációja
a Mesekocsi színház előadásában.

„MÁR VÉNÜLŐ KEZEMMEL FOGOM MEG
A KEZEDET...”

Komposzt Party

Október 2. 18.00

Október 13. 19.00

NŐI SAROK EXTRA

Megmondta Professzorasszonyom – monodráma
Kőszegi Mária színésznő előadásában, majd beszélgetés az előadóval. Kőszegi Mária tizennyolc
olyan nővel készített interjút, akiknek az életét
megváltoztatta a rák, és mind megküzdöttek a daganatos betegséggel. Az előadás a nőiség megélésén, a testhez és szépséghez való viszonyuláson
és az az élni akaráson keresztül igyekszik beszélni a betegségről, az életért folytatott harcról.
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kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja:
Szebeni Dóra közművelődési vezető
Október 22. 20.00–24.00

TinIdő

Október 23. 18.00

Október 26. 18.00
ETELE HELYTÖRTÉNETI KÖR

Október 28. 16.00

Mahunka Imre élete és munkássága

Szó lesz többek közt Mahunka Imre szakmai elismeréseiről, mecénási tevékenységeiről és hagyatékáról is, amelynek Albertfalva
a Szent Mihály-templomot köszönheti.

Az AKH Opera- és Dalstúdió koncertje a magyar nép forradalmaira emlékezve

•••

Október 18. 18.00

"ÚJRAKEZDÉS" – Kiss Péter festészet napi

Csák József festménykiállításának megnyitója
a Magyar Festészet Napja alkalmából
A tárlat november 12-ig látható, hétköznapokon 10 és 19 óra között.

A TERMÉSZET AKKOR IS SZÉP!

Az ‘50-es, ‘60-as, ‘70-es évek legnagyobb magyar
és világslágerei…

GAZDAGRÉT

A komposztálási világnap alkalmából a GKH
előtti komposztáló első rendezvénye közösségi szervezésben. Interaktív előadás, lenolajos
festés, madárodú- és etető készítés, pecsétgyűjtő játék.
Légy te is ÖKOtudatos, csatlakozz egy jó közösséghez a jövő érdekében MOST!

Mert kell egy hely, ahol ’CSAK ÚGY’ lehet lenni,
belépés csak 14 év felett és 18 év alatt!

Péterfy Ábel Táj és ember című kiállítás
megnyitója
•••

Október 10. 15.00–18.00

Október 19. 18.00

Október 30. 18.00
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Energiatudatossági szemléletformáló kiállítás
a GKH nyitvatartási idejében.

• Albertfalvi
Közösségi Ház

Október 16. 19.00–22.00

Nosztalgia táncest Bakacsi Bélával

Otthonos energia – Kiállítás

Október 10. 10.00

• Karinthy Szalon
Október 19. 18.00

Október 4–10.

Mesevasárnap – Piroska és a farkas

Az AKH Opera- és Dalstúdió koncertje az Idősek
Világnapja és a Zene Világnapja tiszteletére

• Őrmezei
Közösségi Ház

• Gazdagréti
Közösségi Ház

„ITT VAN AZ ŐSZ…”

Operett és Zenész színház – Indul az ezred

Háborús zenés dráma, a Kacsóh Pongrác színház előadásában

Csokit vagy Csalunk

Halloweeni gyerekprogram

Gréti templomok

– minden, ami most fontos
Református
templom

2021. októberi
programok Gazdagréten,
a Szent Angyalok Plébánián

Fotók: gref.hu

Októberben is változatlanul várunk istentiszteleteinkre minden kedves
lakótelepen élőt, reggel 10
és este 18 órakor. A gyermekekkel érkező családok
számára a 10 órás istentiszteleteink alatt, korosztályonkénti
gyermekistentiszteletet biztosítunk.
Istentiszteleteink
újrahallgathatóak, és a honlapunkon (a www.gref.hu
weboldalon) gyülekezetünk aktuális programjairól is tájékozódhatnak.
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Október 1. péntek
A Szent Angyalok-templom
felszentelésének 5.
évfordulója
08.00 – Ünnepi évfordulós mise
Október 2. szombat
A templombúcsú ünnepe –
A Szent Őrzőangyalok napja
10.00 – nnepi szentmisét
mond Hortobágyi Cirill OSB
pannonhalmi főapát

Október 17. vasárnap
Évközi 29. vasárnap –
A missziók vasárnapja
08.45 – Gyermekek
szentmiséje
10.00 – Vasárnapi ünnepi mise
Október 24. vasárnap
Évközi 30. vasárnap
08.45 – Gyermekek
szentmiséje
10.00 – Vasárnapi ünnepi mise

Október 3. vasárnap
Évközi 27. vasárnap
08.45 – Gyermekek
szentmiséje
10.00 – Vasárnapi ünnepi mise

Október 31. vasárnap
Évközi 31. vasárnap
08.45 – Gyermekek
szentmiséje
10.00 – Vasárnapi ünnepi mise

Október 10. vasárnap
Évközi 28. vasárnap
08.45 – Gyermekek
szentmiséje
10.00 – Vasárnapi ünnepi mise

A hétköznapi 8 órai
szentmiséket
és a vasárnapi 10 órai
szentmiséket
az Apostol Televízió
élő adásban közvetíti.
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1118 Budapest,
Törökugrató utca 9.
• telefon: 1/246-5253
• e-mail: gkh@ujbuda.hu
• facebook.com/
gazdagretikozossegihaz
• gkh.ujbuda.hu

GAZDAGRÉTI

Varázsszőnyeg
Mesevasárnap

Összekeveredtek a betűk!
Rakd ki helyesen a szavakat!

Prapkai

Ukabro

Krukoica

Cslédáoko

Bsóro

Borugany

Rpaé

Backra

KÖZÖSSÉGI HÁZ

2021. október 10. 10 óra

Piroska és a farkas
élőszereplős mesejáték a Mesekocsi Színház előadásában

Szimalá

Piroska! Nagy lány lettél, mától egyedül is el tudod vinni az elemózsiát a Nagyinak. Arra vigyázz, hogy soha ne térj le a helyes útról és ne barátkozz idegenekkel! ... és Piroska felöltötte köpenyét, magához vette kosarát, majd nekiindult a
rengetegnek. Többször is megtette már az utat, amikor egy napon észrevette
őt a farkas. A jó romlik el, vagy a rossz javul meg? A másodiknak szurkolunk!
Jegyár:

1500 Ft / fő,
GKH klubkártyával 1000 Ft / fő

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

www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/
gkh.ujbuda.hu

GAZDAGRÉTI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

S
É
D
Z
E
K
A
R
ÚJ
Festészet napi kiállítás megnyitó
Kiss Péter festőművész képeiből

2021. október 18.
hétfő 18 óra

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

www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/
gkh.ujbuda.hu

A kiállítást
megnyitja:
kiállí
Szebeni Dóra közművelődési vezető
A kiállítás megtekinthető november 5-ig 9–18 óra
között a ház programjaitól függően.

Operett & Zenés Színház

Indul az ezred
zenés dráma

2021. október 23. 18.00
Anna: Pethő-Tóth Brigitta
Géza: Gencsev Gábor
Harctéri naplók,
visszaemlékezések,
frontversek,
tábori és családi levelek

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

Az újságot támogatja:

Jegyár:
2000 Ft/fő
GKH klubkártyával:
1500 Ft/fő

