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1 éves lett  
a Gazdagrét Újság

Meseíró pályázat

Hónap fotója

A Primadonna naplója
Idén nyáron ünnepelte 75. születésnapját 
Domonkos Zsuzsa, a Budapesti Operettszínház 
és a Musica Hungarica Kiadó Életmű-
díjával kitüntetett szí-
nésznő, operettprima-
donna. Bár lehet, hogy 
kevesen tudják, de a vi-
lágszerte ismert művész-
nő több mint 20 éve itt él 
közöttünk. Már egészen 
kisgyermek korától fogva 
lehetett tudni, hogy a ze-
ne fontos szerepet fog be-
tölteni az életében, hiszen 7 
évesen már zongorázni tanult, majd 
énektanárhoz járt. Hamar felfedezte a színpad 
varázsát, állandó fellépője lett az iskolai zenés 
eseményeknek és színielőadásoknak. 

Folytatás az 5. oldalon



1 éves lett a Gazdagrét Újság
2020. december 1-én jelent 
meg az első Gazdagrét Újság, 
ami nagy kihívást jelentett 
a GKH-nak. Be kell valla-
nunk, hogy nem vagyunk új-
ságírók, és nem is azzal a cél-
lal indítottuk el a lapot, hogy 
azzá váljunk, hanem azért, 
hogy a pandémiás időszak 
alatt is kapcsolatba tudjunk 
maradni veletek, Gazdagréti 
lakókkal, a mi közössé-
günkkel, közönségünkkel. 
Mindenekelőtt ezt az újságot 
nektek, olvasóknak szántuk, 
akikkel közösen szerettük 
volna szerkeszteni a lapot. 
Külön öröm volt számunkra, 
hogy a helyi iskolák hónap-
ról-hónapra meg tudták mu-
tatni önmagukat, nemcsak 
a hozzájuk járó gyerekek-
nek és szüleiknek, hanem 

minden itt élőnek. A templo-
mok is időről-időre adtak be-
számolót arról, hogy milyen 
alkalmakra várják az itt élő-
ket. Ez a lap kifejezetten ne-
künk, itt lakóknak íródott – 
minden hónapban helyi érde-
kességekkel, programokkal, 
információkkal. Sok esetben 
fotókat küldtetek, néha még 
cikkeket is írtatok, de saj-
nos nagyon kevesen váltatok 
aktív szerzőivé a közös tör-
ténetünknek. Nehéz és küz-
delmes időszak áll mindany-
nyiunk mögött és sajnos 
előttünk is, viszont ez a lap 
az elmúlt egy évben sikere-
sen át tudta hidalni a bezárt-
ság időszakát és ezáltal 

együtt tudott maradni ösz-
szetartó, egymást segítő 
és tájékoztató közösségként. 
Visszatekintve az elmúlt év-
re, elmondhatjuk, hogy 
az újság által a különböző 
kis közösségeink (iskolák, 
templomok, óvodák, sporte-
gyesületek, GKH) egy naggyá 
kezdtek kovácsolódni, ami 
az újság kapcsolatteremtő 
funkciója nélkül nehezen va-
lósulhatott volna meg. Éppen 
ezért nehéz is szavakba ön-
teni, mit jelent ez a születés-
nap. Az újság jövőjét még jó-
tékony homály fedi, de egy 
dolgot biztosan mondhatunk 
az elmúlt időszakért:

Köszönjük, Gazdagrét!

Vonsik Vivien

Gazdagréti újság első száma
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Folytatás az 1. oldalról
Zeneművészeti iskolában ének szakon végez-
te középiskolai tanulmányait, majd Vámos 
László operett-musical osztályában végzett 
a Színművészeti Főiskolán. Szombat délutá-
nonként az FMH Operaegyüttesébe járt éne-

kelni, a társulat-
tal sokat jártak fel-
lépni is. 50 évvel 
ezelőtt debütált 
A hazug című ze-
nés vígjátékban, 
majd 1972-ben már 
a Csárdáskirálynő 
Szilviájaként lé-
pett a Budapesti 
Operettszínház vi-
lágot jelentő desz-
káira. Ezeknek 
az évfordulóknak 
apropóján indult el 

a gondolat Zsuzsa fejében, hogy érdemes lenne 
az élettörténetét elmesélnie. Így született meg 
A Primadonna naplója című könyv, melyről 
Zsuzsával kicsit mélyebben beszélgettünk.
•	Mitől	 lesz	 egy	 csodálatos	hanggal	megáldott	
nő	Primadonna?

Attól, ahogy megérkezik a színpadra… Mert 
ahogy belép, a néző rögtön érzi, hogy be is jött 
valaki. 
•	Mely	szerepek	voltak	azok,	amelyeknek	a	be-
lépője	a	legközelebb	állt	Önhöz?

Talán a Marica grófnő meg a Csárdáskirálynő. 
Ezeket a szerepeket nemcsak itthon játszhat-
tam el, hanem Bécs, Graz, Baden bei Wien 
és Bad Ischl színpadain is. Hosszú éveken ke-
resztül ingáztam Budapest és Ausztria kö-
zött. Elmondhatom, hogy a világ sok orszá-
gát megismerhettem. Vendégszerepeltem 
Hollandiában, Németországban, Oroszország-
ban, Görögországban és Ausztráliában. 
• A sok	 külföldi	 út	 között	 Magyarországon	
is	 sok	 szerepet	 osztottak	 Önre,	 de	 nem	 csak	
az	Operettszínházban.	Hol	láthattuk	még?

Én az operett mellett az opera műfajában ér-
zem még magam otthonosan. Több darabban 
is játszottam a Magyar Állami Operaházban. 
Például a Bohéméletben Musettát alakítottam 
vagy említhetném Serpina szerepét Az úrhat-
nám szolgáló című darabban.  
•	Több	 mint	 három	 évtizedet	 töltött	 el	 aktív	
színpadi	léttel,	de	mindemellett	az	ifjúságot	is	
tanította.	Mennyire	állt	közel	Önhöz	a	tanári	
szerep?

Több helyen is tanítottam fiatalokat, például 
a Színművészetin, de ott hamar rájöttem, hogy 
nem egyezik az elképzelésünk, ezért máshol 
folytattam az oktatást. A Kőbányai zenei stú-
dióban hosszú éveket töltöttem el, de persze 
a Théba Művészeti Akadémián is voltak szép 
számmal növendékeim, akik a mai napig is ba-
rátként keresnek fel, ha úgy érzik, szükség vol-
na kontrollra esetleg jó tanácsokra.
• A szép	 számok	 kapcsán,	 most	 Ön	 triplán	 is	
ünnepel.	75.	születésnapot,	50	éve	kezdődött	
karriert	 és	 a	 legaktuálisabbat	 is,	 a	 művészi	
pályáját	 felölelő	 és	 bemutató	 könyv	megjele-
nését,	 A Primadonna	 naplóját.	 Meséljen	 ki-
csit	a	könyvről.	

A könyv egy régóta dédelgetett álom, ami-
hez kellett Bartók Gergely is, aki előttem már 
sok más művész életpályáját bemutató köny-
vet írt meg. Úgy érzem, a lapokra írt történe-
teim, a sok fotó az életemből méltó lezárása 
a színpadi létnek. A könyv jelenleg már kap-
ható a Zenei Antikváriumban, a Rózsavölgyi 
boltban, a Fészek Művészklubban, valamint 
rendelhető a primadonnanaploja@gmail.com 
e-mail címen, de elérhető lesz a GKH-ban 
is, ha ott szeretné valaki megvenni. Terveim 
szerint könyvbemutató-előadásokat szeret-
nék tartani, ahol sok olyan történetet mesé-
lek majd el, amik kiegészítik a papírra vetett 
legendákat.

Tavasszal a GKH szívesen ad otthont 
Domonkos Zsuzsa könyvbemutató estjének, 
hogy mindannyian  megismerhessük élettörté-
netét a Primadonnának aki köztünk él.
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A  
MAGYAR  
KULTÚRA  
NAPJA  
alkalmából tervezd meg  

GAZDAGRÉT ZÁSZLAJÁT! 
A műveket e-mailben várjuk  a  gkh@ujbuda.hu címre  
2022. január 10-ig, a nyertest január 22-én hirdetjük ki  
a Magyar kultúra napja alkalmából rendezendő  
KulturKavalkád című eseményünkön.
A győztes pályázó alkotásából valós zászlókat  
készítünk, mely a GKH-t egy évig fogja díszíteni,  
valamint a nyertes is megkapja a kész zászlót.

A nyertes pályaműnek 
tükröznie kell, hogy  
miért jó Gazdagréten élni.
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CSIKI hírek
Iskolánk bővelkedett a programokban az elmúlt 
hónapokban. A legérdekesebbeket szeretnénk 
megosztani a kedves Olvasókkal.

Gyere, simogass meg!
Szeptember végén, október elején két alkalom-
mal állatsimogatón vettek részt a Csiki suli di-
ákjai. Ez a program azért volt különleges, mert 
itt voltak az óvodás csoportok, a leendő elsősök 
is. Egy-egy iskolai osztályhoz csatlakozott egy-
egy ovis csoport. A nagyok aranyosan terelget-
ték a kicsiket. Mindenkinek nagyon tetszett 
a program, bizonyítékként álljon itt egy 
negyedik osztályos diák fogalmazása.

„Tegnap az iskolában állatsimogató programon 
vettünk részt. Sok-sok állatot mutattak be ne-
künk. Héját, fülesbaglyot, sünit, siklót, menyé-
tet és görényt figyelhettünk meg. Még kitömött 
fácán is volt. A sünit és a siklót meg is simogat-
tuk. A héjának feldobtak egy darab húst és röp-
tében elkapta. Úgy suhant el felettünk, hogy 
majdnem súrolta a fejünket. Legjobban akkor 
nevettünk, amikor a bagoly „odapottyantott” 
elénk. Aztán láttunk egy sapkát, ami mozgott, 
egy kedves kis süni mocorgott benne. A siklót 
a nyakunkba vehettük, a görényt összehajto-
gathattuk. Nagyon jól éreztük magunkat, sokat 
tanultunk, még többet nevettünk.”

Reméljük, az ovisoknak is maradandó él-
ményt jelentett ennek a sok állatnak a bemu-
tatása és legközelebb is lesz kedvük közös prog-
ramon részt venni. 

Fecskeavató
2021. szeptember 23-án, egy délelőtti tanórá-
ban tartottuk a Fecskeavató rendezvényünket. 
Az elsősöket, azaz a kis fecskéket két állomá-
son várták „próbatételek”. 

Az iskola színháztermében a Ponyvás névta-
nulóval és a Titkos karmester játékokkal vártuk 
a lurkókat. A gyerekek nagyon élvezték ezeket. 
Egy másik teremben kézműves foglalkozást 
tartottunk iskolánk legifjabb tanulóinak. Ezen 
az állomáson néhány fecskefajról szóló beszél-
getés után, fecskét ábrázoló medál készült, me-
lyet aztán fonalra fűztek és a nyakukba akasz-

tottak a gyerekek.
Mindkét osztály sikeresen teljesítet-
te a feladatokat, habár ezzel még nem 
volt vége a beavatásnak. Az utolsó állo-
más az iskola aulája volt, ahol a kis el-
sősök elmondták az esküt. Ezzel váltak 

hivatalosan is „Csikis” diákká.

Látogatás a Világraszóló Bajnokaink 
kiállításon
Szeptember 24-én, a Magyar Diáksport Napján 
az iskola felső tagozatának lehetősége volt el-
látogatni a Millenárison berendezett olimpi-
ai kiállításra. A diákok kisebb csoportokban 
mehettek végig a látványos pavilonok között, 
s megismerhették az olimpiai bajnokaink si-
kereit, érdekes történeteit, személyes spor-
teszközeit, valamint több interaktív, szórakoz-
tató feladatban is kipróbálhatták magukat, 
mint például a reflexfalnál, lézerlövészetben, 
evezésben, és egy sportokkal, sportolókkal 
kapcsolatos kvízben. A diákok nagyon élvez-
ték az érdekesen kialakított szabadulószobát 
is. Megtiszteltetés volt Güttler Károly olim-

pikon és Szabó László, a Magyar Paralimpiai 
Bizottság elnökének előadásain részt venni. 
Güttler Károly a vicces gyerekkori történetek 
és olimpiai élmények mellett hasznos taná-

csokkal látta el a sportolni vágyó gyerekeket. 
Szabó László pedig hatásos videókkal színesít-
ve tartotta meg érzékenyítő előadását a világ 
és Magyarország paralimpikonjairól, fogyaté-
kossággal élő sportolóiról. Mindketten nagy 
benyomást tettek diákjainkra.

Happy Halloween tökfaragó verseny

A csikisuli idén is megrendezte, a már hagyo-
mánnyá vált tökfaragó versenyét. A beküldött 
44 db pályamű mindegyike nagyon ötletes volt. 
Igazi remekműveket faragtak a kis művészeink, 
melyeket iskolánk aulájában ki is állítottunk. 

Fiaztató vásár a Gazdagrét-Csíkihegyek 
Általános Iskolában
Évek óta hagyomány nálunk, hogy október-
ben kerül megrendezésre a Fiaztató vásárunk. 
A neve onnan ered, hogy az otthoni növények-
ből lehet fiaztatni, gyökereztetni vagy hagymá-
sokat hajtatni. Ehhez igény esetén mindig biz-
tosítunk földet, cserepeket.

Idén is nagy siker volt, sok szép növénnyel 
készültek a gyerekek. Az iskola bejárata előtt 
hamar megteltek a padok a szebbnél szebb 
cserepes növényekkel. Az időjárás is kegyes 
volt hozzánk, hisz ragyogóan sütött a nap ezen 
a péntek délutánon.

Adománygyűjtő vásárunk célja a pénz-
ügyi lehetőségek színvonalasabb felhaszná-
lása az iskolai programok megvalósításában 
és az eredményes tanulók, osztályok jutalma-
zása. Fontosnak tartjuk, hogy a  minél több 
gyermek szülei segítségével is támogassa kör-
nyezettudatos munkánkat!

A megmaradt palántákat az iskola udvarába 
ültettük ki, illetve az osztálytermekbe is került 
belőlük. Örökös ökoiskolaként nagy hangsúlyt 
helyezünk arra, hogy a diákok mindennapjai-
nak része legyen a növények gondozása, ezzel 
is növelve felelősségérzetüket.

Jó látni, hogy minden évben milyen lelkesen 
készülnek tanulóink erre a programunkra.
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Stéger Krisztina rajzai alapján meseíró pályázatot hirdetünk!
AZ ITT LÁTHATÓ 5 KÉP ALAPJÁN VÁRJUK A MESÉKET,  

MELYEKNEK MINDENKÉPPEN KAPCSOLÓDNIA KELL A RAJZOKHOZ  
ÉS KÖTŐDNIÜK KELL GAZDAGRÉTHEZ.

A pályamunkákat 2022. január 14-ig várjuk a gkh@ujbuda.hu email címre,  
a tárgyba írjátok bele: Meseíró pályázat

A levélbe írjátok meg neveteket, életkorotokat és telefonos elérhetőségeteket.
A nyertes pályázó meséjét meghallgathatjátok január 22-én  

a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett KultúrKavalkádon a GKH-ban,  
valamint facebook-oldalunkon is közzétesszük videó formájában.

A nyertes pályázó korosztályának megfelelő könyvjutalomban részesül,  
melyet a fent említett eseményen adunk át.

Meseíró pályázat
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Református 
templom
Decemberben is szeretettel vá-
runk mindenkit a Gazdagréti 
Református Gyülekezet is-
tentiszteleteire, alkalmaira. 
Minden vasárnap 10 és 18 óra-
kor tartjuk istentiszteleteinket. 
December 24-én 15 órától szen-
testi áhítatra, december 25-én 
(ezen a délelőttön lesznek gyer-
mekistentiszteletek is) és 26-án 
10 órakor ünnepi istentisztelet-
re, valamint december 31-én 16 
órától óévi istentiszteletre hí-
vunk minden kedves lakótele-
pen élőt, hogy együtt ünnepel-
hessünk Isten jelenlétében! 

December 4-én, délután 15 
óra és 17 óra között, adven-
ti játszóházat tartunk minden 
gazdagréti óvodás és alsó ta-
gozatos gyermek családja szá-
mára, ahol egy-egy karácsonyi 
ajándék elkészítése mellett, egy 
kedves bábjelenetet is megte-
kinthetnek majd a templomba 
érkezők.

Az istentiszteleteink, vala-
mint a játszóház is kizárólag 
maszk használatával látogat-
hatóak. A járványügyi intéz-
kedések fényében a személyes 
részvétellel tartott program-
jaink módosulhatnak, illetve 
elmaradhatnak. Kérjük, hogy 
emiatt fokozottabban kövessék 
figyelemmel facebook-olda-
lunkat (Gazdagréti Református 
Gyülekezet) és honlapunkat 
(www.gref.hu).

Gazdagréti Szent Angyalok 
Plébánia decemberi 
liturgikus programjai

GRÉTI TEMPLOMOK 
– minden, ami most fontos

Hitéleti programok:
Karácsonyig minden kedden 
és pénteken reggel 6 órakor 
hajnali szentmise (Rorate).

December 5. vasárnap  
Advent 2. vasárnapja
8.45 Gyermekek szentmiséje
10.00 Ünnepi szentmise

December 8. szerda – Szűz 
Mária szeplőtelen fogantatása 
– ünnep
7.30 Zsolozsma – reggeli dicséret
8.00 Ünnepi szentmise

December 12. vasárnap 
Advent 3. vasárnapja
8.45 Gyermekek szentmiséje
10.00 Ünnepi szentmise

December 19. vasárnap 
Advent 4. vasárnapja
8.45 Gyermekek szentmiséje
10.00 Ünnepi szentmise

December 24. péntek 
Szenteste
15.00 Gyermekek karácsonyi 
szentmiséje
24.00 Éjféli szentmise

December 25. szombat  
Urunk születése (Karácsony)

10.00 Ünnepi szentmise

December 26. vasárnap  
A Szent Család ünnepe
10.00 Ünnepi szentmi-
se – Jubiláns házaspárok 
megáldása

December 31. péntek 
17.00 Év végi hálaadó 
szentmise
 
Kulturális programok: 
December 11. szombat
Pannonia Sacra adventelő mű-
sora (zártkörű)

December 12. vasárnap
15.00 Adventi jótékonysági 
koncert

December 15. szerda
16.30 Csikihegyek Általános 
Iskola karácsonyi műsora

December 18. szombat
Kodály Zoltán Magyar 
Kórusiskola koncertje (egész 
nap) 

December 19. vasárnap
19.00 Albinoni kamarazene-
kar- Karácsonyi koncertje

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

Álmodjunk idén még nagyobbat! 
December 13-17. 8:00-19.00 óra között várjuk a GKH-ba (Törökugrató u. 9.):

Bellosan száraz kutyaeledel 
(Lidl-ben kapható)   

Általános fertőtlenítő- és tisztítószerek

Adománygyûjtés
a Karma kutyamenedék számára

A Karma Kutyamenedéket egy fiatal pár, Niki és 
Józsi hívta életre. Ők nem válogatnak sem a faj-
ták, sem a problémák között, ami azt jelenti, hogy 
soha nem hagynak magára rászoruló négylábút. 
Rehabilitálnak balesetes, agresszív, lelkileg sé-
rült kutyákat is, jelenleg több mint 60 állatot lát-
nak el. Egyetlen egy dolog fontos nekik: ezeket 
a kutyákat egyszer láthassák boldogan és szere-
tetben. Csak ez számít.

Az összegyűlt adományt december 19-én személyesen szállítjuk el.
Bármilyen információ a +3670-492-5495-ös telefonszámon kapható.
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1. Ma megírjuk és bedobjuk a levelet 
a MikulásPostába, a GKH-ba.

2. Te választod a mesét és hogy ki 
olvassa fel neked.

3. Mozi nap itthon. A filmet vagy 
mesét te választod!

4. Ma mézeskalácsot sütünk.
5. Ma megnézzük az adventi 

fényeket a városban.
6. Ma karácsonyi mintákat fújunk 

az ablakodra hóspray-vel.
7. Ma pizzát sütünk.
8. Ma ünnepi díszbe öltöztetjük 

a szobádat.
9. Ma karácsonyi képeslapot 

készítünk.
10. Ma jótékonykodunk (régi játékokat 

elajándékozzuk).
11. Ma sokáig fent lehetsz!
12. Ma bunkert építünk!

13. Ma paplan alatt zseblámpával 
olvassuk az esti mesét.

14. Ma mesét írunk, aminek te leszel 
a főszereplője...

15. Ma grimasz napot tartunk, vicces 
fotókat készítünk magunkról.

16. Ma forrócsokit iszunk.
17. Ma este párnacsata lesz!
18. Ma olyan helyre megyünk, ahol 

sose voltál!
19. Ma ágyba kapod a reggelit.
20. Ma zenét hallgatunk és táncolunk 

a nappaliban.
21. Ma illatfelismerő versenyt 

rendezünk.
22. Ma só-liszt gyurmából 

karácsonyfadíszeket készítünk.
23. Ma gyertyafénynél vacsorázunk.
24. Ma szaloncukor vadászatot tartunk 

a lakásban.

ADVENTI  
ÉLMÉNYKALENDÁRIUM

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

2021. december 12. vasárnap 10.00

A LED PERFORMERS csapata a képzelet világába 
kalauzolja el a gyerekeket

Szulita és Dennis artista előadóművészek egy igazán látványos
 LED Show-val kápráztatják el a kis közönséget egyedi 

és személyre szabott LED műsorukkal.

A belépés az eseményre ingyenes de regisztrációhoz kötött!

Regisztrálni a gkh@ujbuda.hu email címen lehet.

Super Led Show
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Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
együtt kell dobbanni az emberek szívének.

Szóljon idén arról minden mese, ének:
– varázslata van a szív szeretetének.

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,
minden ember legyen örömmel megáldott,

mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel,
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel.

Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot,
amilyet az ember eddig még nem látott.

Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kívánunk!

Aranyosi Ervin: 
Karácsonyi kívánságom

SZEPTEMBER
 H K Sz Cs P Sz V
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30

AUGUSZTUS
 H K Sz Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31

JÚLIUS
 H K Sz Cs P Sz V
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

JÚNIUS
 H K Sz Cs P Sz V
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30

MÁJUS
 H K Sz Cs P Sz V
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

ÁPRILIS
 H K Sz Cs P Sz V
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30

MÁRCIUS
 H K Sz Cs P Sz V
  9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

FEBRUÁR
 H K Sz Cs P Sz V
  5 1 2 3 4 5 6
  6 7 8 9 10 11 12 13
  7 14 15 16 17 18 19 20
  8 21 22 23 24 25 26 27
  9 28

JANUÁR
 H K Sz Cs P Sz V
52 1 2
  1 3 4 5 6 7 8 9
  2 10 11 12 13 14 15 16
  3 17 18 19 20 21 22 23
  4 24 25 26 27 28 29 30
  5 31

2022DECEMBER
 H K Sz Cs P Sz V
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31

NOVEMBER
 H K Sz Cs P Sz V
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30

OKTÓBER
 H K Sz Cs P Sz V
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
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Minden adventi hét péntekén, tehát: 
November 26. 
December 3.
December 10.
December 17.
17.00 - 20.00-ig Adventi Garázsvásárt
tartunk, amelyre asztalok foglalhatók.
Fontos, hogy csak gazdagréti,
madárhegyi illetve sasadi lakcímmel
rendelkező magánszemélyeknek
biztosítunk helyet! 
Hozhattok bármit amit ti már meguntatok (játék, könyv, stb.)
vagy ti magatok készítettetek (adventi koszorú, díszek, stb.)
és karácsony közeledtével más örülne neki.

Asztalfoglalással kapcsolatos 
információk: gkh@ujbuda.h

adventi
vásár-napok
péntekenként

tegyük szebbé 
egymás karácsonyát!

Az újságot támogatja:


