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Folytatás az 5. oldalon

Hónap fotója

GK H
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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 intézmény az elmúlt néhány hónapban sok változáson esett át. Megújult a belső elrendezése,
a régi vezetői irodából új helységet hoztak létre, ami alkalmas személyes beszélgetésekre,
pihenőszobának, bridzsezésre és a későbbiekben – a tervek szerint – mentálhigiénés foglalkozások helye is lehet. A Klub azonban nemcsak elrendezésében alakult át, de az élére is új
vezető érkezett Takácsné Török Borbála személyében, akivel a múltról, jelenről és az elképzelt jövőről beszélgettünk.

■ ■

3.

Nyerj tabletet!
10.
Bemutatkozik
a Csíki suli

GAZDAGRÉTI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

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 elküldheted e-mailen is a gazdagretujsag@ujbuda.hu címre vagy
a GKH Facebook-oldalának küldött üzenetben is.

Miénk
az Operett
operettgála-előadás

Pethő-Tóth Brigitta
Gencsev Gábor

• 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: ..............................................................

Szombat 18 óra

Jegyár GKH Klubkártyával 1500 Ft,
anélkül 2000 Ft

IMPRESSZUM

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.

2021. november 27.

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

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

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
■■

www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/
gkh.ujbuda.hu
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G A Z DA G R É T I

Varázsszőnyeg

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Mesevasárnap
2021. November 14. 10.00 óra

Popeye, a tengerész
zenés mesejáték

Olívia kisasszony unatkozik. Plútó szívesen játszana vele bármit, akár tengerészeset is, de Olíviának nem kell Plútó. Neki csak Ő kell! Az egyetlen, gyönyörűséges, 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...
Jegyár:

1500 Ft / fő,
GKH klubkártyával 1000 Ft / fő

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) dolgoztam, 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 pályát választja magának? Te mikor tudtad,
hogy idősekkel szeretnél foglalkozni?
Az első meghatározó élményeim még
a Kecskeméti Piarista Általános iskolához kötődnek. Hetedik osztályos lehettem,
amikor Siklós Imre osztályfőnök Úr kéré-

sére néhányan önkéntes munkát vállaltunk a Máltai Szeretetszolgálatnál.
• Milyen munkák voltak ezek?
Például idős embereknek segítettünk bevásárolni, nappali melegedőben osztottunk
teát vagy ételt. Egy biztos, a segítő munkára már akkor fogékony voltam.
• Ezek szerint biztosan szociális területen
tanultál tovább?!
Részben igen, hiszen egészségügyi szakközépiskolába mentem, de hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam, ezért végül
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem 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 napról a másikra felépíteni és ezt nem is várom el. Ehhez idő, türelem, illetve nyitottság kell. Szerencsém van, mert a főiskolán
olyan dolgokat is megtanítottak nekünk,
ami manapság nem szokványos, például
hímezni, fejtörőket készíteni, memóriajátékokat és rengeteg kézműves feladatot,
amit itt jól tudok hasznosítani.
• Mik a jövőbeni terveid?
Nagyon távolra még nem tekintek.
A legfontosabb, hogy a klubtagokkal megismerjük egymást és kialakuljon közöttünk
a kölcsönös bizalom. A jól működő programokat igyekszem megtartani, de természetesen szeretném, ha az igények mentén
egy-egy új foglalkozást is be tudnánk vezetni. Azt hiszem, a jövő céljait közösen,
együtt kell meghatároznunk.

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

• B32 Galéria és kultúrtér

• Kelenvölgyi Közösségi Ház

November 2. és 26. 9.00–11.00
Anya-kapocs beszélgetőkör
Gyermekükkel otthon lévő anyukáknak szóló programsorozat.

November 5. 19.30
Debussy NOW! – koncert
A sokoldalú és folytonos megújulásra törekvő két művész, Harcsa
Veronika, és a Junior Prima díjas hárfajátékos,
Razvaljajeva Anasztázia Debussy legszebb dalaiból készített olyan kortárs átiratokat, amelyekben mindez lehetségessé válik.

November 5. 18.00
Arany Gusztáv
festménykiállításának megnyitója
November 6. 10.00
Szépség és a szörnyeteg
– mesejáték
A Nektár színház előadása nem csak
gyerekeknek

November 8., november 9. 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.

November 6. 18.00
Jazzy Stripe koncert
Négy fiatal zenész fergeteges koncertje nem
csak dzsesszrajongóknak

November 5. 19.00
Ismerős? – Kautzky Armand színművész
Beszélgetős sorozat a művészvilágból és a közéletből 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 tücsök és hangyák. A program ingyenes, de regisztráció 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 magyar és világslágerei.
November 26., 19.00
KGB Kisváros Zenei Klub - Házigazda:
Kiss Zoltán Zéro. A KGB és a Karthago együttes ismert tagja sok zenével, meghívott vendégekkel, számos anekdotával és vetítéssel idézi fel az egykori népszerű tv-sorozat
hangulatát.
6
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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.

November 11. 18.00
Rátonyi Róbert
zongoraművész műsora
November 12. 18.00
Oravecz György és Dúlfalvy Éva
koncertje
Válogatás a zeneirodalom zongorára és hegedűre 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 megnyitója, az esélyegyenlőség jegyében
November 12. 18.00
Vi11anások(k) – Farkas Zsuzsanna kerület
napi kiállításmegnyitója
A kiállítást megnyitja: Szebeni Dóra közművelődési 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 gyertyadísz 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 viccesen, 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 összművészeti 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 kiállítás a 80 éve felszentelt albertfalvi templomot
és a megépülése előtti istentiszteletek bemutatására szolgáló ideiglenes helyszíneket mutatja be.
•••
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1118 Budapest,
Csiki-hegyek u. 14.
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Keller Zsolt önkormányzati képviselő

A kiállítás megtekinthető november 14-ig
A kiállítás megtekinthető november 14-ig
9 - 18 óra között a ház programjaitól függően.
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Az eseményt megnyitja:
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Nyitvatartás:
H-Cs: 9:00-17:30, P: 9:00-16:30
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Használt számítástechnikai eszközök
forgalmazása.

Találkozzunk a SULINKBAN,
hogy programjainkon keresztül megmutathassuk iskolánk
varázslatos világát!
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Márkás, minőségi számítógépek, alkatrészek,
laptopok, monitorok kereskedelme.
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Az eseményt megnyitja:

Keller Zsolt önkormányzati képviselő
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2021. November 2. 18.30

0

2021. November 2. 18.30

2

A kerület hete és az esélyegyenlőség jegyében

0

5

Stéger
kiállításmegnyitója
A kerület
heteKrisztina
és az esélyegyenlőség
jegyében

imogató
lats
Ál

2021.
szeptember 24.
péntek és
október 19.
kedd délelőtt

Színes
világ
Mesés
világ
Színes világ - Mesés világ
Stéger Krisztina kiállításmegnyitója

Kedves Ovisok,
Óvó nénik és Szülők!

3

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

án
c

Református templom
November 1-jén
szeretettel várunk
minden
vigasztalásra vágyó, szerettét
gyászólót 18 órára
a Gazdagréti Református Templom kápolnájában tartandó vigasztaló istentiszteletünkre! Természetesen állandó istentiszteleteink is
bátran látogathatók, vasárnap reggelenként 10
és esténként 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.

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola
1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13-15.
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Szeretettel várja Önöket a
1118 Budapest,
1118
Budapest,
Törökugrató utca 9.
Törökugrató utca 9.
Telefon: 1/246-5253
Telefon: 1/246-5253
E-mail: gkh@ujbuda.hu
E-mail:
gkh@ujbuda.hu
www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/

www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/
gkh.ujbuda.hu
gkh.ujbuda.hu
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Kedves leendő Elsőseink! Kedves Szülők!
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 élmények meghatározóak egy kisgyermek életében, ezért
óriási a felelősség,
mely tanítóikra hárul. Szeretettel teli türelemmel kell
megkönnyítenünk
számukra az óvodából iskolába való átlépést. A nyugodt,
10
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szeretetteljes légkör kialakítása mérvadó
abban, hogy zökkenőmentes legyen az iskolába való beilleszkedés. Nincs nagyobb boldogság annál, mint a ragyogó arcocskákkal
felénk forduló gyermekekkel átevezni a tudás tengerén.
Hitvallásom: Játszva tanítsd! Ezért nagy
szerepet kap munkám során a dramatikus
játék, melyet nem csak az olvasásórákon alkalmazok. Látni, hallani, eljátszani. Az egy
életen át tartó tanulás biztos alapjainak
megteremtésében számomra nélkülözhetetlenek 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 szereztem meg a diplomámat az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző
Karán, testnevelés műveltségterületen.
Jelenleg a 4.a osztályában tanítok matematikát,
környezetismeretet, technikát és testnevelést.
A sport és azon belül az akrobatikus
rock and roll sok
éve fontos szerepet játszik az életemben. A gyerekek az iskolában
külön foglalkozáson megismerkedhetnek nálam ezzel
a sportággal.
A mindennapokban fontosnak tartjuk tanítópárommal a gyerekek egymás közötti elfogadását, segítését és azt, hogy már
az első évtől kezdve egy nagyon jó közös-

séget építsünk. Kiemelten figyelünk a fejlesztendő területekre, nehézségeiket igyekszünk erősséggé kovácsolni, a tehetséget
gondozni, az önbizalmukat pedig növelni.
A tanórákon sokszor játszva tanulunk, változatos munkaformával – akár párokban,
kiscsoportokban –, hogy a tanulás és az ismeretszerzés élmény legyen a gyerekek számára. A gyerekek életében az iskola nagy
szerepet játszik, rengeteg időt töltenek ott,
ezért fontos, hogy a feladataikat itt végezzék el, az otthon töltött idő és a hétvége
pedig a családról, a kikapcsolódásról, a játékról szóljon, és ne felejtsenek el gyerekek
maradni.

1.b osztály

Angol nye lvi irányultság – matamatika
Osztályfőnök: Dr. Rembeczkiné Várkonyi
Judit, Judit néni
„A gyermekeknek két dolgot kell adnunk:
Gyökereket és szárnyakat.”
Goethe

Dr. Rembeczkiné Várkonyi Judit vagyok, tanítónő, szakképzett tehetségfejlesztési szakértő. Sokéves pályafutásom alatt az óvodásoktól a főiskolai
hallgatókig minden
korosztály megfordult a kezem alatt.
Kedvenc területem
az óvoda és az iskola közötti átmenet
nehézségeinek feloldása. 5 évig éltem
külföldön, ahol ezt
a problémát már
régen megoldották.
Így módomban állt évekig egy ilyen 0. osztályt vezetni.
Másik kedvenc területem a tehetséggondozás, melynek során a matematikai, logikai készségeket különös körültekintéssel fejlesztem. Egyetértek a fenti Goetheidézettel, miszerint gyermekeinknek két

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

1.b osztály

Osztálytanító: Rékai Ágnes, Ági néni

Rékai Ágnes vagyok. 2008-ban fejeztem be tanulmányaimat a debreceni
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző
Főiskolán, végzettségem szerint tanító
és kommunikáció szakos bölcsész vagyok.
Műveltségterületem: ember és társadalom, tehát 5–6. osztályban történelmet is
taníthatok.
A
Gazdagrét-Csíkihegyek
Általános
Iskolában jelenleg a 4.b osztály napközis tanítójaként és testnevelőjeként
tevékenykedem.
Vannak
kedvenc
tárgyaim,
amiket
szívesen
tanítok,
ilyenek a humán
tantárgyak, de szívesen oktatok környe z e t i s m e re t e t ,
rajzot,
valamint
technikát és életvitelt is.
Úgy érzem, kön�nyen megtalálom a hangot mind a gyerekekkel, mind a kollégákkal. A szakmai dolgok 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 foglalkozni a leghálásabb hivatás, mely
osztályrészemül
jutott. Számomra
a
tanítás-tanulás,
a
nevelés,
az értékteremtés,
az ismeretek átadása mind olyan
fogalmak, melyek
életem és eddigi
pályám meghatározói. Az általános

Ékesítse a te díszed
Gazdagrét
Karácsonyfáját!

iskola feladata olyan biztos alap megteremtése, amelyre az életen át tartó tanulás
építhető egy bizalmas, biztonságot nyújtó
környezetben.
Szívügyemnek tartom a környezetvédelmet,
tanítványaimmal rendszeresen kertészkedünk az iskolakertben.
Néprajz szakosként fontosnak tartom népi hagyományaink megőrzését, átörökítését. Ezt a népszokások felelevenítésével élővé varázsoljuk, ezzel színesítjük
hétköznapjainkat.
Nagy szeretettel várom szeptemberben leendő elsőseimet!

a
t
os
P
s
á
l
u
k
Mi

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!

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 elszállítja nekem, hogy idôben válaszolhassak rájuk.
Legyetek jók! Hamarosan találkozunk!
Üdvözlettel:

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

Várjuk a kézzel
készített alkotásokat
november 24-ig
a GKH-ban.
A legötletesebb
és legszebb
művek készítőit
adventi
asztaldísszel
jutalmazzuk.

12

GAZDAGRÉTI

gkh.ujbuda.hu
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Magyar Tudomány Ünnepe 2021
A Magyar Tudományos Akadémia 2021 novemberében 18. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet legrangosabb eseményét, a „Magyar
Tudomány Ünnepe 2021” című országos és határon túli programsorozatot.
A magyar tudományt 1997 óta ünneplik november 3-án annak emlékére, hogy Széchenyi
István 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos
Akadémia megalapítására.
E nap kezdetben a magyar tudomány napja volt,
majd az Országgyűlés a 2003. évi XCIII. törvényben a magyar tudomány ünnepének nyilvánította, amelyet egy hónapon át tartó tudományos rendezvénysorozat követ.
Az ünnep idei mottója: „Tudomány: iránytű
az élhető jövőhöz”. Ennek fő üzenete, hogy csak
a tudományos összefüggések és tények ismeretében vállalkozhatunk a körülöttünk zajló folyamatok megértésére és azok várható következményeinek felmérésére, befolyásolására.
Felhívja a figyelmet továbbá a közérthető
és élményalapú ismeretátadás szerepére az álhírek visszaszorításában, valamint motiválni kívánja a fiatal generációkat eredeti gondolatok
létrehozására.
A Rendezvénysorozat Kiemelt Akadémiai témái:
• poszt-COVID stratégia,
• klímavédelem megvalósítása,
• a járványhelyzet hatása a társadalomra és a tudományos teljesítményre,
• járványok – betegségek – klímaváltozás,
• mesterséges intelligencia alapú technológiák
a kutatásban és a mindennapokban,
• városfejlődés: környezeti fenntarthatóság, élhető környezet,
• új irányok és eredmények a humán-, az életés természettudományok területén,
• a tudomány meghatározó szerepe a jövő társadalmi, gazdasági átalakulásában
A magyar tudomány ünnepe a tudományos gondolkodás, és az új kutatási eredmények megismertetésének legnagyobb és legrangosabb hazai
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Vi11anások(k)
Kiállítás megnyitó

Farkas Zsuzsanna festőművész képeiből,

Fotó: Horváth Péter Gyula/Nullahategy

fóruma. November 3. és 30. között ebben az évben
is számos ismeretterjesztő előadással várják a közönséget a szervezők. A rendezvénysorozat a tervek szerint idén az online és az offline térben is elérhető lesz.
A rendezvénysorozattal kapcsolatos információk, a kapcsolódó programok, valamint a Magyar
Tudományos Akadémia saját programjai is elérhetőek 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 osztálya működik. 2019-ben az Országgyűlés átalakította az MTA kutatóintézeti hálózatát,
amelynek működtetése az elfogadott törvénymódosítások nyomán az újonnan létrejövő
Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH)
került át. Ennek önálló költségvetése van,
és nem tartozik a kormány irányítása vagy felügyelete alá.
A tudomány világévében, 1999-ben Budapesten
rendezték meg a tudományos világkonferenciát, amelyen a magyarok kezdeményezték a tudomány világnapjának bevezetését.
A tudomány világnapja a békéért és a fejlődésért elnevezésű világnap megünnepléséről 2001.

a Kerület Napja alkalmából

2021. november 12.

Az esemény zenei közreműködője: Rák Béla Combo

november 3-án az UNESCO határozott, első alkalommal 2002. november 10-én tartották meg.

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

www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/
•••

péntek 18 óra

gkh.ujbuda.hu

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

Készüljünk az Ünnepekre

grincsfa • falapos adventi koszorú • hóembergyertyadísz
Kovács Kármen segítségével
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!

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

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

Az újságot támogatja:

