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Hónap fotója

Folytatás az 5. oldalon

Új vezetője van  
a Gazdagréti Idősek 
Klubjának
Sokan tudják, hogy a Gazdagréti tér 1. szám 
alatt működik a Gazdagréti Idősek Klubja. 
Az Újbudai Szociális Szolgálathoz tartozó in-
tézmény az elmúlt néhány hónapban sok vál-
tozáson esett át. Megújult a belső elrendezése, 
a régi vezetői irodából új helységet hoztak lét-
re, ami alkalmas személyes beszélgetésekre, 
pihenőszobának, bridzsezésre és a későbbiek-
ben – a tervek szerint – mentálhigiénés foglal-
kozások helye is lehet. A Klub azonban nem-
csak elrendezésében alakult át, de az élére is új 
vezető érkezett Takácsné Török Borbála szemé-
lyében, akivel a múltról, jelenről és az elkép-
zelt jövőről beszélgettünk.

3.

10.

Nyerj tabletet!

Bemutatkozik  
a Csíki suli
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Mi kíváncsiak vagyunk a véleményedre,  
és jutalmazzuk is!

Válaszolj kérdéseinkre, és legyél te az a szerencsés, aki hazaviszi ezt a vadonatúj tabletet.
Nincs más dolgod, mint kitölteni a lenti kérdőívet és visszajuttatni 2021. november 30-ig.  

Ezt megteheted postai úton, vagy a GKH-ba kihelyezett gyűjtőládába dobva, de fotózhatod és el-
küldheted e-mailen is a gazdagretujsag@ujbuda.hu címre vagy  

a GKH Facebook-oldalának küldött üzenetben is.

• Milyen rendszerességgel jelenik meg a Gazdagrét újság?
kéthetente
havonta
kéthavonta

• Mi vagy mi volt a kedvenc rovatotok címe:

.....................................................................................................

• Miről olvasnátok szívesen az újságban?

....................................................................................................

• Add meg, 

Neved: ..............................................................

Életkorod: .......... Telefonszámod: ...........................

E-mail címed: ..............................................................

Kiskorú gyermekem játékban való részvételéhez és személyes 
adataink kezeléséhez mint törvényes képviselő hozzájárulok:

Törvényes képviselő neve: ............................................................

Törvényes képviselő aláírása: ..............................................................

A kérdőívet kitöltők között Tabletet sorsolunk ki. A szerencsés nevét a Gazdagrét újság 
Facebook-csoportjában hirdetjük ki 2021. december 1-én, akivel természetesen a fent megadott 

elérhetőségeken felvesszük a kapcsolatot. Az átadásról fotót készítünk, ami megjelenhet 
a Gazdagrét újságban, valamint a Gazdagrét újság Facebook-oldalán is.

Jegyár GKH Klubkártyával 1500 Ft,
anélkül 2000 Ft

operettgála-előadás

Pethő-Tóth Brigitta
Gencsev Gábor
2021. november 27.
Szombat 18 óra

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/

gkh.ujbuda.hu

 Miénk
az Operett 
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Folytatás az 1. oldalról

• Mivel foglalkoztál, mielőtt átvetted 
a Gazdagréti klub vezetését, mennyire áll 
közel hozzád ez a terület?
Az elmúlt 4-5 évben is az USZOSZ-nál 
(Újbudai Szociális Szolgálat) dolgoz-
tam, a Kenderes utcai idősek klubjában. 
A hely nem ismeretlen számomra, de 
Gazdagréten még van mit felfedeznem. 
A vezetői szerepkört szeptember 10-e óta 
látom el, ez teljesen új terület, bár hiszem, 
hogy okkal vagyok itt.

• Mi az oka annak, ha egy fiatal ezt a pá-
lyát választja magának? Te mikor tudtad, 
hogy idősekkel szeretnél foglalkozni?
Az első meghatározó élményeim még 
a Kecskeméti Piarista Általános iskolá-
hoz kötődnek. Hetedik osztályos lehettem, 
amikor Siklós Imre osztályfőnök Úr kéré-

sére néhányan önkéntes munkát vállal-
tunk a Máltai Szeretetszolgálatnál. 

• Milyen munkák voltak ezek?
Például idős embereknek segítettünk bevá-
sárolni, nappali melegedőben osztottunk 
teát vagy ételt. Egy biztos, a segítő munká-
ra már akkor fogékony voltam.

• Ezek szerint biztosan szociális területen 
tanultál tovább?!
Részben igen, hiszen egészségügyi szak-
középiskolába mentem, de hamar rájöt-
tem, hogy ez nem az én utam, ezért végül 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szerez-
tem diplomát szociálpedagógusként.

• Az idősebb korosztály már nehezen éli 
meg a változásokat és te magad igen fiatal 
vagy, ez nem okoz nehézséget?
Nem, mert tudom, hogy minden kezdet 
nehéz és a bizalmat nem lehet egyik nap-
ról a másikra felépíteni és ezt nem is vá-
rom el. Ehhez idő, türelem, illetve nyitott-
ság kell. Szerencsém van, mert a főiskolán 
olyan dolgokat is megtanítottak nekünk, 
ami manapság nem szokványos, például 
hímezni, fejtörőket készíteni, memória-
játékokat és rengeteg kézműves feladatot, 
amit itt jól tudok hasznosítani.

• Mik a jövőbeni terveid?
Nagyon távolra még nem tekintek. 
A legfontosabb, hogy a klubtagokkal meg-
ismerjük egymást és kialakuljon közöttünk 
a kölcsönös bizalom. A jól működő prog-
ramokat igyekszem megtartani, de termé-
szetesen szeretném, ha az igények mentén 
egy-egy új foglalkozást is be tudnánk ve-
zetni. Azt hiszem, a jövő céljait közösen, 
együtt kell meghatároznunk.

G A Z DAG R É T I
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Jegyár:
1500 Ft / fő,

GKH klubkártyával 1000 Ft / fő

Olívia kisasszony unatkozik. Plútó szívesen játszana vele bármit, akár tenge-
részeset is, de Olíviának nem kell Plútó. Neki csak Ő kell! Az egyetlen, gyönyö-
rűséges, szerelmetes Popeye. Elme- és erőpróbák sora után végül kiderül, ki 
nyeri el Olívia kisasszony kegyeit! Mi a vége? Győz az erősebb? Ki az erősebb? 
Aki több spenótot eszik vagy aki...

2021. November 14. 10.00 óra

Popeye, a tengerész
zenés mesejáték

Varázsszőnyeg
Mesevasárnap 

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

gkh.ujbuda.hu
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• Őrmezei Közösségi Ház
November 2. és 26. 9.00–11.00
AnyA-kApocs beszélgetőkör
Gyermekükkel otthon lévő anyukák-
nak szóló programsorozat.
November 5. 19.00
Ismerős? – kAutzky ArmAnd színművész
Beszélgetős sorozat a művészvilágból és a köz-
életből ismert személyiségekkel.
November 6. 15.00
őrmezeI retro zenés tÁncklub
Házigazdák: Lukács Katica és Nógrádi Béla
November 12. 17.00
stevIAn Art – Debreczeni István fotógrafikai 
kiállításának megnyitója
November 12. 19.00
operett és musIcAl gÁlA
Fellépnek: Egyházi Géza, Békefi Viktória, Ujvári 
Gergely, Denk Viktória, Czető Roland, Geszthy 
Veronika, Csonka Zsuzsanna, Németh Gábor
November 13. 10.00–13.00
tropIcAl zoo – Hüllő- és madárpókkiállítás
November 13. 16.00
csAlÁdI mAtIné - Trambulin Színház: A tü-
csök és hangyák. A program ingyenes, de re-
gisztráció szükséges az okh@ujbuda.hu email 
címen.
November 19. 17.00
A mAgyAr elektrogrÁfIAI tÁrsAsÁg  
kIÁllítÁsÁnAk megnyItójA
November 19. 19.00–22.00
ÚjbudAI botlAdozó tÁncHÁz
November 20. 19.00–22.00
nosztAlgIA tÁncest bAkAcsI bélÁvAl
Az ‘50-es, ‘60-as, ‘70-es évek legnagyobb ma-
gyar és világslágerei.
November 26., 19.00
kgb kIsvÁros zeneI klub - Házigazda: 
Kiss Zoltán Zéro. A KGB és a Karthago együt-
tes ismert tagja sok zenével, meghívott ven-
dégekkel, számos anekdotával és vetítés-
sel idézi fel az egykori népszerű tv-sorozat 
hangulatát.

• B32 galéria és Kultúrtér
November 5. 19.30 
debussy noW! – koncert
A sokoldalú és folytonos megúju-
lásra törekvő két művész, Harcsa 
Veronika, és a Junior Prima díjas hárfajátékos, 
Razvaljajeva Anasztázia Debussy legszebb da-
laiból készített olyan kortárs átiratokat, ame-
lyekben mindez lehetségessé válik. 
November 8., november 9. 19.00 
kIcsIbÁcsI, kIcsInénI meg Az ImIkém 
– színházi előadás
A Nézőművészeti Kft. Dániel András írásai 
alapján készült előadása kintről és bent-
ről, együttről és különről, gombócevés-
ről és a helyes kanyarodásról – nem csak 
felnőtteknek.
November 13. 19.00 
kArIntHy frIgyes:  
utAzÁs A koponyÁm körül  
– színházi előadás
A Nézőművészeti Kft előadása,  
rendező: Scherer Péter
November 17. 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. Tegnap 
van, másnap van.
November 19. 19.00 
légrÁdI gergely: fekete-feHér 
– színházi előadás (monodráma)
Játssza: Göttinger Pál 
Rendezte: Ujj Mészáros Károly.  
Egy hotelszoba – akár egy börtön cellája.  
Van idő mesélni, van idő játszani. 
November 21. 19.00 
kIvettem A fejemből egy gömböt 
– színházi előadás
A Nézőművészeti Kft előadása, rendező: 
Rusznyák Gábor. Abszurd zenés kabaré Danyiil 
Harmsz írásaiból. 

• Kelenvölgyi Közösségi Ház
November 5. 18.00
ArAny gusztÁv  
festmény kIÁllítÁsÁnAk megnyItójA 
November 6. 10.00
szépség és A szörnyeteg  
– mesejáték 
A Nektár színház előadása nem csak 
gyerekeknek
November 6. 18.00 
jAzzy strIpe koncert 
Négy fiatal zenész fergeteges koncertje nem 
csak dzsesszrajongóknak
November 11. 18.00
rÁtonyI róbert  
zongorAművész műsorA
November 12. 18.00
orAvecz györgy és dÚlfAlvy évA 
koncertje 
Válogatás a zeneirodalom zongorára és hege-
dűre írott remekműveiből
November 19. 18.00
doku 2021 - Kelenvölgyi Filmklub
November 20. 10.00
elöltöltős fegyverbörze
November 27. 18.00
kelenvölgyI rock klub
Közreműködik a Hestia

• gazdagréti Közösségi Ház
November 2. 18.30
színes vIlÁg – mesés vIlÁg 
Stéger Krisztina kiállításának meg-
nyitója, az esélyegyenlőség jegyében
November 12. 18.00
vI11AnÁsok(k) – Farkas Zsuzsanna kerület 
napi kiállításmegnyitója
A kiállítást megnyitja: Szebeni Dóra közműve-
lődési vezető
November 14. 10.00
mesevAsÁrnAp – popeye, a tengerész
Zenés mesejáték a jól ismert mese adaptációja 
a Mesekocsi színház előadásában.

November 21. 10.00
AdventI készülődés kovÁcs 
kÁrmennel
Adventi koszorú, grincsfa és hóember gyertya-
dísz készítése

• alBertfalvi Közösségi Ház
November 13. 10.00
portékA színpAd: vAu és mIAu 
– zenés mesejáték. 

November 13. 17.00
A 20 éves Aps stÚdIó – fotókiállítás
Megnyitja: Horváth Imre a MAFOSZ elnöke

November 14. 18.00
nem HIttem volnA… – Jordán Tamás 
színművész önálló estje. Az elhangzó sztorik 
az életről, színházról, rólunk szólnak hol vic-
cesen, hol ironikusan.

November 16. 18.00
HetvenHét  
– Kozma Cecília fotókiállításának megnyitója

November 20. 18.00
Az AlbertfAlvI ludmÁny csAlÁd  
őszI zenés-IrodAlmI estje

November 21. vasárnap 18.00
zIcHy színműHely: World of pIlInszky 
– Létmesék kicsit és nagyon felnőtteknek
A Pilinszky János születésének 100., halálának 
40. évfordulója alkalmából létrejött összművésze-
ti előadás a költő négy meséjét foglalja magába. 

• alBertfalvi Helytörténeti  
gyűjtemény

Egész novemberben
80 éves Az AlbertfAlvI szent 
mIHÁly templom 
/100 éves az aktív albertfalvi hitélet/ A kiállí-
tás a 80 éve felszentelt albertfalvi templomot 
és a megépülése előtti istentiszteletek bemu-
tatására szolgáló ideiglenes helyszíneket mu-
tatja be.
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November 1-jén 
szeretettel vá-
runk minden 
v i g a s z t a l á s -
ra vágyó, sze-
rettét gyászó-
lót 18 órára 
a Gazdagréti Református Templom kápolná-
jában tartandó vigasztaló istentiszteletünk-
re! Természetesen állandó istentiszteleteink is 
bátran látogathatók, vasárnap reggelenként 10 
és esténként 18 órakor. A gyermekekkel érkező 
családok számára a 10 órás istentiszteleteink 
alatt, korosztályonkénti gyermekistentisztele-
tet biztosítunk. Istentiszteleteink újrahallgat-
hatóak és a honlapunkon (a www.gref.hu web-
oldalon) gyülekezetünk aktuális programjairól 
is tájékozódhatnak.

Református templom

Fa
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ngi foglalkozás

Állatsimogató

Karácsonyest

Fe

jleszt  foglalkozás

Csiki kalandtúra

Nyílt órák
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Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola
1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13-15.

Szeretettel várja Önöket a

2021.
szeptember 24.

péntek és
október 19.

kedd délelőtt

2021.
november 17.

szerda
16.30

2022.
február 17.
csütörtök

16.30

2021.
december 15.

szerda
16.30

2022.
március 18.
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16.00 - 18.00

2022.
március 24.
csütörtök

8.00 - 12.00
Csodálatos Izgalmas Kalandtú

ra
 Is

ko
lá

nk
ba

n

Gazdagréti Szent Angyalok-
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iskolánk bemutatása leendő elsősök a 
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a leendő elsősök szüleinek bemutató órák

Kedves Ovisok,
Óvó nénik és Szülők!

Találkozzunk a SULINKBAN, 
hogy programjainkon keresz-
tül megmutathassuk iskolánk 
varázslatos világát!

Stéger Krisztina kiállításmegnyitója
A kerület hete és az esélyegyenlőség jegyében

2021. November 2. 18.30

Az eseményt megnyitja:

Keller Zsolt önkormányzati képviselő

A kiállítás megtekinthető november 14-ig 
9 - 18 óra között a ház programjaitól függően.

Színes világ - Mesés világ
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/
gkh.ujbuda.hu

Stéger Krisztina kiállításmegnyitója
A kerület hete és az esélyegyenlőség jegyében

2021. November 2. 18.30

Az eseményt megnyitja:

Keller Zsolt önkormányzati képviselő

A kiállítás megtekinthető november 14-ig 
9 - 18 óra között a ház programjaitól függően.

Színes világ - Mesés világ
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/
gkh.ujbuda.hu

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.
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Szeretettel ajánlom szíves figyelmükbe a Gaz
dagrét – Csíkihegyek Általános Iskolát. 
Intézményünk Gazdagrét szívében, barátsá
gos, biztonságos közegben, gyermekközpontú, 
nagy tapasztalattal bíró pedagógusokkal várja 
a jövőre hozzánk beiratkozó gyerekeket.
A bemutatkozó tanító nénik, a leendő osz
táyfőnökök több éve tanítanak iskolánkban.  
Az ő személyes bemutatkozásukat, teljes biza
lommal ajánlom Önöknek. 
Csikicsalogató foglalkozásainkra sok szeretet
tel várjuk a gyerekeket, ahol megismerkedhet
nek leendő tanítóikkal, felfedezhetik iskolánk 
sokszínűségét.

Part Éva 
intézményvezető

HáRoM oSZtály IndítáSát tERvEZZük  
a 2022/23-aS tanévbEn:
1.a osztály
Angol nyelvi irányultság – dramatikus játék
osztályfőnök: Csépke Andrásné, Andi néni

“A gyerek játék közben tanul, és a legfontosabb, 
hogy megtanul játszva tanulni.”

O. Fred Donaldson 

Csépke Andrásné vagyok. 30 éve tanítok, 
ebből 13 éve a Csíki suliban.
Pedagógiai munkám legszebb, de egyben 
legnehezebb része az, amikor az iskolába 
belépő kis elsősökkel kell megszerettetni 
a tanulást. 
Az első iskolai él-
mények meghatá-
rozóak egy kisgyer-
mek életében, ezért 
óriási a felelősség, 
mely tanítóikra há-
rul. Szeretettel te-
li türelemmel kell 
megkönnyítenünk 
számukra az óvodá-
ból iskolába való át-
lépést. A nyugodt, 

szeretetteljes légkör kialakítása mérvadó 
abban, hogy zökkenőmentes legyen az isko-
lába való beilleszkedés. Nincs nagyobb bol-
dogság annál, mint a ragyogó arcocskákkal 
felénk forduló gyermekekkel átevezni a tu-
dás tengerén. 
Hitvallásom: Játszva tanítsd! Ezért nagy 
szerepet kap munkám során a dramatikus 
játék, melyet nem csak az olvasásórákon al-
kalmazok. Látni, hallani, eljátszani. Az egy 
életen át tartó tanulás biztos alapjainak 
megteremtésében számomra nélkülözhe-
tetlenek ezek a fogalmak. 
Jövő év szeptemberében izgalommal vegyes 
kíváncsisággal, és óriási szeretettel várom 
a leendő kis elsősöket és szüleiket, akik 
megtisztelnek belém vetett bizalmukkal.

1.a osztály
osztálytanító: Tamási Dorottya, Dorka néni
Tamási Dorottya vagyok, 2017-ben szerez-
tem meg a diplomámat az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző 
Karán, testnevelés műveltségterületen.
Jelenleg a 4.a osztályában tanítok matema-
tikát, környezet-
ismeretet, techni-
kát és testnevelést. 
A sport és azon be-
lül az akrobatikus 
rock and roll sok 
éve fontos szere-
pet játszik az éle-
temben. A gyere-
kek az iskolában 
külön foglalkozá-
son megismerked-
hetnek nálam ezzel 
a sportággal.
A mindennapokban fontosnak tartjuk ta-
nítópárommal a gyerekek egymás közöt-
ti elfogadását, segítését és azt, hogy már 
az első évtől kezdve egy nagyon jó közös-

Kedves leendő Elsőseink! Kedves Szülők! séget építsünk. Kiemelten figyelünk a fej-
lesztendő területekre, nehézségeiket igyek-
szünk erősséggé kovácsolni, a tehetséget 
gondozni, az önbizalmukat pedig növelni. 
A tanórákon sokszor játszva tanulunk, vál-
tozatos munkaformával – akár párokban, 
kiscsoportokban –, hogy a tanulás és az is-
meretszerzés élmény legyen a gyerekek szá-
mára. A gyerekek életében az iskola nagy 
szerepet játszik, rengeteg időt töltenek ott, 
ezért fontos, hogy a feladataikat itt végez-
zék el, az otthon töltött idő és a hétvége 
pedig a családról, a kikapcsolódásról, a já-
tékról szóljon, és ne felejtsenek el gyerekek 
maradni.

1.b osztály
Angol nyelvi irányultság – matamatika                                                                                      
osztályfőnök: Dr. Rembeczkiné Várkonyi 
Judit, Judit néni

„A gyermekeknek két dolgot kell adnunk: 
Gyökereket és szárnyakat.”

Goethe

Dr. Rembeczkiné Várkonyi Judit vagyok, ta-
nítónő, szakképzett tehetségfejlesztési szak-
értő.  Sokéves pályafutásom alatt az óvodá-
soktól a főiskolai 
hallgatókig minden 
korosztály megfor-
dult a kezem alatt. 
Kedvenc területem 
az óvoda és az isko-
la közötti átmenet 
nehézségeinek fel-
oldása. 5 évig éltem 
külföldön, ahol ezt 
a problémát már 
régen megoldották. 
Így módomban állt évekig egy ilyen 0. osz-
tályt vezetni. 
Másik kedvenc területem a tehetséggon-
dozás, melynek során a matematikai, lo-
gikai készségeket különös körültekintés-
sel fejlesztem. Egyetértek a fenti Goethe-
idézettel, miszerint gyermekeinknek két 

dolgot  adhatunk: gyökereket és szárnyakat. 
Az előbbit a család adja, a szárnyakat vi-
szont az iskola, a tanító. 

1.b osztály
osztálytanító: Rékai Ágnes, Ági néni
Rékai Ágnes vagyok. 2008-ban fejez-
tem be tanulmányaimat a debreceni 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Fő iskolán, végzettségem szerint tanító 
és kommunikáció szakos bölcsész vagyok. 
Műveltségterületem: ember és társada-
lom, tehát 5–6. osztályban történelmet is 
taníthatok. 
A Gazdagrét-Csíki hegyek Általános 
Iskolában jelenleg a 4.b osztály nap-
közis tanítójaként és testnevelőjeként 

tevékenykedem. 
Vannak kedvenc 
tárgyaim, amiket 
szívesen tanítok, 
ilyenek a humán 
tantárgyak, de szí-
vesen oktatok kör-
nyezet ismeretet , 
rajzot, valamint 
technikát és életvi-
telt is. 
Úgy érzem, köny-

nyen megtalálom a hangot mind a gyere-
kekkel, mind a kollégákkal. A szakmai dol-
gok mellett fontosnak tartom az emberek 
megismerését, igyekszem sokat beszélgetni 
a gyerekekkel, közös játékra is jut idő.

1.c osztály 
Angol nyelvi és sport irányultság 
(foci, kosárlabda)
osztályfőnök: Fábry Noémi, Noémi néni

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik 
igaznak tartanak.” 

Széchenyi István

Fábry Noéminek hívnak. 27 éve vagyok 
a pedagógusi pályán. 
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Gyermekekkel fog-
lalkozni a leghálá-
sabb hivatás, mely 
o s z t á l y ré s z e m ü l 
jutott. Számomra 
a tanítás-tanu-
lás, a nevelés, 
az értékteremtés, 
az ismeretek át-
adása mind olyan 
fogalmak, melyek 
életem és eddigi 
pályám meghatá-
rozói. Az általános 

iskola feladata olyan biztos alap megte-
remtése, amelyre az életen át tartó tanulás 
építhető egy bizalmas, biztonságot nyújtó 
környezetben.
Szívügyemnek tartom a környezetvédelmet, 
tanítványaimmal rendszeresen kertészke-
dünk az iskolakertben. 
Néprajz szakosként fontosnak tartom né-
pi hagyományaink megőrzését, átörökí-
tését. Ezt a népszokások felelevenítésé-
vel élővé varázsoljuk, ezzel színesítjük 
hétköznapjainkat. 
Nagy szeretettel várom szeptemberben le-
endő elsőseimet!

SUdokU foRMákkal
vágd ki a lenti formákat és helyezd el a fenti 

négyzetekben úgy, hogy egy vastagított 
négyzetben csak egyszer szerepeljen minden 

forma, és egy oszlopban, sorban is!

MikulásPos ta

Mikulás

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/

gkh.ujbuda.hu

Kedves Gyerekek!
Írjátok vagy rajzoljátok le nekem, mire vágytok!

Már nagyon öreg vagyok és néha összekeverem a listáim, ezért
megkérem a szüleiteket, hogy a leveletekre írják rá a neveteket,
a pontos címeteket és minden fontosat rólatok.

A postaládámat idén már november 15-tôl megtaláljátok a 
Közösségi Házban, és december 1-jén délelôtt Rudolf el-
szállítja nekem, hogy idôben válaszolhassak rájuk.

Legyetek jók! Hamarosan találkozunk!

Üdvözlettel:

Ékesítse a te díszed  
Gazdagrét 

Karácsonyfáját!

várjuk a kézzel 
készített alkotásokat  

november 24-ig 
a gkH-ban.  

A legötletesebb 
és legszebb 

művek készítőit 
adventi 

asztaldísszel 
jutalmazzuk.
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A magyar tudományos Akadémia 2021 novembe-
rében 18. alkalommal rendezi meg a hazai tudo-
mányos élet legrangosabb eseményét, a „magyar 
tudomány ünnepe 2021” című országos és hatá-
ron túli programsorozatot.

A magyar tudományt 1997 óta ünneplik no-
vember 3-án annak emlékére, hogy széchenyi 
István 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel birto-
kainak egyéves jövedelmét a magyar tudományos 
Akadémia megalapítására.

e nap kezdetben a magyar tudomány napja volt, 
majd az országgyűlés a 2003. évi XcIII. törvény-
ben a magyar tudomány ünnepének nyilvánítot-
ta, amelyet egy hónapon át tartó tudományos ren-
dezvénysorozat követ.

Az ünnep idei mottója: „tudomány: iránytű 
az élhető jövőhöz”. ennek fő üzenete, hogy csak 
a tudományos összefüggések és tények ismereté-
ben vállalkozhatunk a körülöttünk zajló folyama-
tok megértésére és azok várható következményei-
nek felmérésére, befolyásolására.

felhívja a figyelmet továbbá a közérthető 
és élményalapú ismeretátadás szerepére az ál-
hírek visszaszorításában, valamint motiválni kí-
vánja a fiatal generációkat eredeti gondolatok 
létrehozására.

a Rendezvénysorozat kiemelt akadémiai témái:
• poszt-covId stratégia,
• klímavédelem megvalósítása,
• a járványhelyzet hatása a társadalomra és a tu-

dományos teljesítményre,
• járványok – betegségek – klímaváltozás,
• mesterséges intelligencia alapú technológiák 

a kutatásban és a mindennapokban,
• városfejlődés: környezeti fenntarthatóság, élhe-

tő környezet,
• új irányok és eredmények a humán-, az élet- 

és természettudományok területén,
• a tudomány meghatározó szerepe a jövő társa-

dalmi, gazdasági átalakulásában
A magyar tudomány ünnepe a tudományos gon-
dolkodás, és az új kutatási eredmények megis-
mertetésének legnagyobb és legrangosabb hazai 

fóruma. november 3. és 30. között ebben az évben 
is számos ismeretterjesztő előadással várják a kö-
zönséget a szervezők. A rendezvénysorozat a ter-
vek szerint idén az online és az offline térben is el-
érhető lesz. 

A rendezvénysorozattal kapcsolatos informáci-
ók, a kapcsolódó programok, valamint a magyar 
tudományos Akadémia saját programjai is elérhe-
tőek az mtA honlapján: mta.hu/tudomanyunnep

Az 1994-ben elfogadott, 2009-ben módosított 
akadémiai törvény szerint az mtA önkormányzati 
elven alapuló tudományos köztestület, amelynek 
fő feladata a tudomány művelése, a tudományos 
eredmények terjesztése, a kutatások támogatása, 
a magyar tudomány képviselete magyarországon 
és külföldön.
Az mtA-nak napjainkban 11 tudományos osz-
tálya működik. 2019-ben az országgyűlés át-
alakította az mtA kutatóintézeti hálózatát, 
amelynek működtetése az elfogadott törvény-
módosítások nyomán az újonnan létrejövő 
eötvös loránd kutatási Hálózathoz (elkH) 
került át. ennek önálló költségvetése van, 
és nem tartozik a kormány irányítása vagy fel-
ügyelete alá.

A tudomány világévében, 1999-ben budapesten 
rendezték meg a tudományos világkonferenci-
át, amelyen a magyarok kezdeményezték a tudo-
mány világnapjának bevezetését. 

A tudomány világnapja a békéért és a fejlődé-
sért elnevezésű világnap megünnepléséről 2001. 

Magyar Tudomány Ünnepe 2021

november 3-án az unesco határozott, első alkalom-
mal 2002. november 10-én tartották meg.

Fotó: Horváth Péter Gyula/Nullahategy

G A Z D A G R É T I
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kiállítás megnyitó

Farkas Zsuzsanna festőművész képeiből,
a Kerület Napja alkalmából

2021. november 12.  péntek 18 óra

Az esemény zenei közreműködője: Rák Béla Combo

A kiállítást megnyitja:

Szebeni Dóra közművelődési vezető

A kiállítás megtekinthető december 6-ig
9 - 18 óra között a ház programjaitól függően.

Vi11anások(k)

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

G A Z D A G R É T I
KÖZÖSSÉGI HÁZ

2021. november 21. 10.00 
Amit hozz magaddal:

jókedv, türelem, vidámság
A többi eszközt mi biztosítjuk!

Részvételi díj:
grincsfa: 2.000 Ft, falapos adventi koszorú: 2.500 Ft, hóember gyertya dísz: 500 Ft

Az eseményre előzetes regisztráció szükséges, legkésőbb 2021. november 17-ig a gkh@ujbuda.hu email címen.

Határidőig leadott regisztráció hiányában a programon való részvétel nem lehetséges!

Készüljünk az Ünnepekre
grincsfa • falapos adventi koszorú • hóembergyertyadísz

Kovács Kármen segítségével

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


