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Cseppko Ujsag Minden Ifjoncnak

2012 nyári élmények - a hideg napokra
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2012. áprilisától vettem át a Cseppkő utcai gyermekot-
thon gyermekjogi képviselői feladatait. A nevelőtestület-
tel és a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyerme-
kekkel a bemutatkozó látogatásaim során az ismerkedést 
megkezdtem. Kapcsolatba léptem az otthonvezetőkkel és 
a csoportvezető nevelőkkel valamint az aktuálisan szol-
gálatban lévő nevelő és gyermekfelügyelő kollégákkal 
továbbá a családgondozókkal.

A gyermekotthon vezetése gondoskodott a nevem és 
az elérhetőségem közzétételéről. Ennek megfelelően a 
növendékek is tájékoztatást kaptak arra vonatkozólag, 
hogy milyen módon tudnak kapcsolatba lépni velem. Ezen 
időszak alatt betekintést nyertem az intézmény működési 
rendjébe. Terveim szerint 2012. szeptemberétől minden 
hónapban tartok fogadóórát a gyermekotthonban. Az 
időpontokról és a helyszínről egyeztetést követően tá-
jékoztatom a gyermekotthoni közösséget.

A gyermekjogi képviselői feladatokról nem írok, mert 
kollégája tájékoztatott arról, hogy ennek részletes leírása 

és ismertetése már egy korábbi számban megjelent.

Temporios eos sequiatia vollupt aessec-
tium fugia earum idebis. 

THE POWER Mivel a rendezvény egynaposra volt tervezve nem volt veszteget-
ni való időnk. A megnyitót a Citibank elnök-vezérigazgatójának 
és Dr. Herczeg Krisztiánnak a beszéde tette ünnepélyessé. Ezután 
gőzerővel elindult a MUNKA. A project keretében a Garzonház hat 
lakása, folyosórendszere, korlátai, az „A” épület számítógép szobá-
ja, az „A” épületből kivezető folyosó került teljes felújításra. Ezen 
kívül a Cseppkő zöldterületeinek döntő része került megszépítés-
re fűnyírással, kaszálással, kertrendezéssel, szemétszedéssel, 
ültetésekkel. A munkát segítette a Megasztáros NAGY ADRI és 
BOZONT is. Estefelé, a rengeteg munkától megfáradt Citibankos 
önkéntesek szépen lassan befejezték a munkát és boldog, mo-
solygós arccal hagyták el a Cseppkőt. Érezték, hogy értéket terem-
tettek, valami nagyon jó dolgot tettek…

Nagyon köszönünk nekik mindent!

A Klíma Nagykövetség Egyesülettel konyhakert 
építésbe fogtunk 2012. május 20-án. Ezt a projectet 
is hosszú előkészítő munka előzte meg. Meg kellett 
határozni, hogy hova szeretnénk telepíteni a kertet, 
hogy az bővíthető legyen illetve azt, hogy milyen 
növényeknek is van létjogosultsága a Cseppkőben. 
Mikor minden papíron összeállt, jöhetett a fizikai 
megvalósítás. Ez egy teljes egész napot vett igény-
be. Gazoltunk, ástunk, gereblyéztünk, palántáz-
tunk, ültettünk, locsoltunk. A végeredmény egy 
rendkívül sokszínű, száznál is több négyzetméteres 
konyhakert, ami akár az ötszörösére is bővíthető a 
jövőben. Ha ez megvalósul, akkor jelentős menny-
iségű zöldséggel és gyümölccsel tudjuk a saját Ot-
thonainkat ellátni. És a saját magunk által termelt 
dolgoknál, higgyétek el nincs finomabb, szebb 
meg egészen biztosan.

-„Zöld Otthonok a Cseppkőben” versenyt hird-
ettünk 2012. július 02-től az Otthonok között. A 
verseny célja, hogy az Otthonokhoz tartozó zöld-
területek és a konyhakert megszépüljön, folyama-
tosan legyen karbantartva illetve a környezettuda-
tos szemléletmód érvényre jusson a gyermekeknél 
és a dolgozóknál is egyaránt. 

 Gyermegjogi képviselő

Elérhetőségem: 06 20 4899 621

Fogadóóráim a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatn

minden hétfőn: 10-14 óráig          
minden szerdán: 12-14 óráig

minden csütörtökön: 11-13 óráig

Remélem, hogy a fentikben írtak segítik a gyermekotthon 
gondozottjainak további tájékoztatást.

Pauzáné dr. Suha Judit gyermekjogi képviselő

Kedves Gyerekek 
és Kollégák! 

Dr. Herczeg Krisztián igazgató

Kissé aggódva ültem le a gép elé, hogy az új tanév kapcsán 
mit is kellene írnom Nektek, mivel még annyira intenzíven 
élnek bennem is a nyári élmények! Hiszen nyáron (több-
nyire) jó meleg van, lehet strandolni, kirándulni, focizni, 
kidobózni, ezer jó dolgot csinálni, s mindezt kint a nyári 
napsütésben. Ezek a programok pedig összehozzák az em-
bereket, ahogyan bizonyára Titeket/Bennünket is összehoz-
tak, ami minden résztvevő számára hatalmas élmény- és 
örömforrás. Bár csak egy napra volt alkalmam ellátogatni 
a Balatoni nyaralásra, de örömmel láttam, milyen jó csapat 
vagytok, mind gyerekek, mind felnőttek, és mennyivel köz-
vetlenebbé és szorosabbá vált a kapcsolat közöttetek. 

Visszatérve a kezdő soraimra, leginkább a nyár a regen-
erálódás, az élményekkel való feltöltődés időszaka, de ez 
nem jelenti azt, hogy a többi évszak nem tartogat számunk-
ra további örömteli pillanatot. Mint például a tavalyi év 

Varázscsepp-jén való kiváló szereplésünk, a Médiaváloga-
tottal szemben aratott elképesztő győzelmünk, a Magyar-Ír 
válogatott meccsen való lelkes szurkolásunk, a Márciusban 
Nefelejcs rendezvényen és a számtalan program során 
szerzett élménydömping! De sokan nemcsak a sportban, 
a művészetek terén, hanem a tanulásban is hatalmas fe-
jlődést mutattak, ami – tudjátok nekünk felnőtteknek – 
külön öröm! Ezekre az eredményekre pedig nagyon büsz-
kék lehetünk és mindezekre  idén is képesek leszünk, sőt! 
Már megmutattuk, micsoda fejlődésre vagyunk képesek, 
hogy tudunk dübörögni, ha összefogunk és mindenki „bel-
erak, amit tud”! 

Úgyhogy az idei tanév kapcsán is ennyit írnék: 

Hajrá Cseppkő!

Ebben a cikkben 
olyan dolgokról ol-

vashattok, amelyek 
szemmel látható ered-
ményeket hoztak a 

Cseppkő életébe.

Pályázatok
2012

Gősi Tamás

Az „I. Cseppkő Jótékonysági Bál” 2012. ápr-
ilis 13-án került megrendezésre nálunk. Ez a 
kezdeményezés teljesen egyedülálló a gyer-
mekvédelmi intézmények történetében. 

Ilyen még nem történt sehol máshol. Sikerült 
több mint 120 versenyszférás céget a ren-
dezvényre meghívni, akik reményeink szerint 
a támogatói körünk alapját fogják képezni. 
A fellépők között volt Szőke Mirijam „Prima 
Primissima” díjas táncművész, Zsoldos Gá-
bor (egykori Hungária és Dolly Roll dobos) 
és zenekara illetve kerületi tánciskolák te-
hetséges növendékei. A buli hajnalig tartott, 
elmondások és visszajelzések alapján minden-
ki nagyon jól érezte magát. Szeretnénk, ha ez 
a rendezvény minden évben megrendezésre 

kerülne és természetesen minél több értékes 
adomány érkezne hozzánk a jövőben is.

A CITIBANK NAP 2012. június 16-án került me-
grendezésre, amin több mint 100 önkéntes 
vett részt. A projectet nagyon hosszú előkészítő 
munka előzte meg. Számtalan telefonos és 
e-mailes egyeztetés illetve helyszín bejárások 
után végül összeállt a csapatok koordinációja 
és a munkaterv. Már a reggeli órákban érezni 
lehetett, hogy egy nagyszabású dolog van 
kilátásban, mivel számtalan autó és hatal-
mas tömeg (önkéntesek, vállalkozók, segítők) 
érkezett az intézményünkhöz. Izzott a beton 
a Cseppkő utcában, a Citibank megszállt min-
ket…

Gratulálunk mindenkinek, jövő nyáron újabb 
verseny indul! HAJRÁ! - a szép, virágos otthonért :)

I. helyezett - I. Otthon 
II. helyezett - II. Otthon                                                                                             

III. helyezett - III. Otthon
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Viszkok András 

Júniusban új fejlesztő pedagógus érkezett a III. számú Gyermekotthonhoz, Viszkok András 
személyében. Az alábbiakban András bácsi bemutatkozó írását olvashatjátok.

gy kis faluban nőttem fel, problémás családban, 
és soha nem voltam mintagyerek. Bár szerettem 
iskolába járni, a délutánokat azonban tanulás helyett 

focizással, és horgászással töltöttem. Ez sokszor meg is látszott 
a tanulmányi eredményemen, aminek otthon nem örültek 
túlságosan. Különösen a kamaszkor kezdetén akadtak prob-
lémák velem az iskolában, elsősorban azért, mert nehezen 
viseltem az igazságtalanságot. Akkoriban volt egy pont, amikor 
az életem rossz irányt is vehetett volna, de néhány kijózanító 
„atyai” pofonnak köszönhetően rádöbbentem arra, hogy sokkal 
több van bennem, mint amit produkálok. Elkezdtem komolyan 
venni a tanulást, így sikerül gond nélkül leérettségiznem. Ezzel 
egy időben elkezdtem újságírással, és paranormális (UFO-k, 
szellemek, stb.) jelenségek kutatásával foglalkozni. Ez utóbbi 
területen komoly sikereket értem el, és büszke vagyok arra, 
hogy sokan a téma egyik legismertebb hazai szaktekintélyének 
tartanak. Emellett nagyon sok minden érdekel, rockfesztivált 
szervezek, gitározok, dalszövegeket írok, és a számítógépes 
grafika területén is otthonosan mozgok.

oha nem készültem tanárnak, de mivel éveken keresztül iskolában dolgoztam, sokszor 
eljátszottam a gondolattal, de jó is lenne a katedrán állni. A vágyakat tettek követték, így a 

főiskola elvégzése után egy középiskolai koleszba kerültem, mint nevelőtanár, majd a javítóintézetben 
próbáltam helyes útra terelni az eltévedt ifjúságot.  Örülök, hogy immár a Cseppkő nagy családjához tar-
tozom, és remélem, hogy a magam módján segíthetek az itt nevelkedő gyermekeknek. Örülök a kedves 
fogadtatásnak, és remélem, hogy sok-sok közös élményben lesz részünk. Az ajtóm mindig nyitva áll, 
szívesen segítek bárkinek bármiben, hiszen közös a célunk. Úgyhogy -ahogy Krisztián bácsi mondaná

E

S

A g a r z o n h á z b a n  n y á r  e l e j é n 
ö n k é n t e s e k  s e g í t s é g é v e l 
6  l a k á s  l e t t  g y ö n y ö r ű e n 

k i f e s t v e  é s  m á z o l v a .  A  b e j á r a t i 
k a p u  i s  m e g s z é p ü l t  e g y  ú j  f e s -
t é s t ő l .

Újlaki Beáta és Varga Károly, akik pici koruk 

óta nevelkedtek otthonunkban, kiköltöz-

tek. Két nagyszerű fiataltól búcsúztunk el, 

akik közül Bea dolgozóként továbbra is ot-

thonunkban marad, Karesz pedig remél-

jük hogy ősztől az Óbudai Egyetem hall-

gatójaként öregbíti a Cseppkő jó hírnevét.

Két új beköltözőnk, Ibler Reni és Bancsók 

Irén pedig új színt hoz a falak közé. A gar-

zonosok, ahogy ti is tapasztaljátok, a nagy 

Cseppkős programok állandó segítői, ott 

vannak ha asztalokat, székeket kell rámol-

ni, ha játékokat kell levezényelni, vagy 

éjszakai bátorságpróbán riogatni.

Nem véletlen, hogy a Gyermek- és Ped-

agógusnapon közösségi munkájáért 

elismerésben részesült Molnár Ferenc, 

Oláh Csaba, Ramadan Kerim Tamás és 

Katona Zoltán. Elismerést kapott kiváló 

tanulmányi munkájáért Benkő Betti is, aki 

reményeink szerint ősztől már főiskolás 

lesz.Bízom benne, hogy a garzonosok 

vidám, összefogó közössége amellett, 

hogy derekasan kiveszi a részét a közös 

munkákban, a tanulásban is a Cseppkő 

élcsapatává válik.

Garzonházról

/Bodriné Fuzik Mária/

purchase

GYÖK
2011. december 31-én az Igazgatóság – igazgató úr, s a helyettese - Páger Pál otthonvezetővel 

együtt felkeresett engem és Oláh Csabi barátomat a Garzonban. Megkértek, hogy a GYÖK 
működésében segítsünk, mivel mi is a gyermekotthonhoz tartozunk, s jobban össze tudnánk 

fogni, s motiválni  a fiatalabbakat. 

Az első GYÖK ülést ezek után már együtt 
tartottuk meg a fiatalokkal, vezetője Mányi 
Miklós volt, aki a későbbiekben kilépett. Miklós 
távozása után arra gondoltunk, hogy próbál-
juk meg a GYÖK-öt „felnőtt” segítsége nélkül 
vezetni, amiben aztán meg is állapodtunk. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy ha kell, 
nem kérnénk segítséget, ezt általában Bajkán 
Katitól meg is kapjuk!! -  de alapjaiban csak fi-
atalokból álljon a GYÖK – a mi, Garzonosok 
segítségével. Ez így meg is alakult, s a mai napig 
így dolgozunk.  

Elvállaltuk!

Miben
segíthetünk?

Örülünk a lehetőségnek, hogy újra 
szólhatunk Hozzátok a Csúmi újság 
lapjain, szeretnénk ugyanis néhány 
(régi) új lehetőséget a figyelmetekbe 
ajánlani. Úgy érezzük a hétköznapok-
ban, szívesen játszotok, beszélgettek 
velünk négyszemközt, többetekkel 
vannak közös, saját játékaink, szoká-
saink, megszokott, kellemes hangu-
latú találkozásaink. Az év második 
felében szeretnénk annyit változtatni 
a jelenlegi ténykedésünkön, hogy 
több olyan alkalmat is teremtenénk, 
ahol többen együtt tudtok részt venni 
és valami olyan témáról beszélget-
ni, ami mindannyitokat érdekel. A 
találkozások témáinak kitalálásában 
kérjük a segítségeteket, persze nekünk 
is vannak ötleteink: beszéljünk a 
szerelemről, barátságról, suliról, arról, 
hogyan tudsz boldogulni az életben, 
ha gyermekotthonban nősz fel! Miről 
még? Javaslataidat várjuk a nyár 
folyamán! Addig is kellemes lazítást 
kívánunk Nektek! 

A gyerekek és a felnőttek közötti kérések, 
problémák meghallgatása, továbbítása, 
megoldási javaslatok megbeszélése

Programok szervezése, vezetése, segítése

 A gyermekotthonban lévő szabályok 
kialakítása, házirend alkotása, bármilyen 
pályázatok véleményezése.

Meghirdetett pályázatban való részvétel

Feladataink:

Első GYÖK-ös programunk a tavaszi nagyta-
karítás lebonyolítása volt. Itt a csoportokat ak-
tivizáltuk, irányítottuk a munkát, aminek köv-
etkeztében a téli takaró zöldbe boruló, nyíló 
virágok sokaságával illatozó kertté változott. 

Részt vettünk a „VARÁZS CSEPP” tehetségku-
tató verseny szervezésében is, ami több hóna-

pos munka volt számunkra is, de nagyon élvez-
tük!

Az „ALUDJ MÁSKOR” programban is 
szervezőként dolgoztunk, segítettük Bajkán Kati 
néni, főszervező munkáját – de neki mindig szí-
vesen segítünk.

A „ CSEPP OLIMPIA” lebonyolításában is nagy 
szerepünk volt – több napig mértünk, druk-
koltunk, eredményeket összesítettünk……...
ez GYÖK pályázat volt, s ebben meg nekünk 
segített nagyon sokat Bajkán Kati néni – köszön-
jük! A programban való részvételért kaptunk 
pénzt, amiből finanszírozni tudtuk az olimpiát 
– frissítőket, ajándékokat tudtunk venni, aminek 
a gyerekek nagyon örültek! Az otthonból végig 
részt vett a programon, s ajándékot kapott 30 
gyerek – ezúton is gratulálunk Nekik!

GYÖK tagok aktivitása sajnos egyre gyengül, 
az üléseken egyre kevesebben jelennek meg 
mostanában. Ez problémát okoz, mivel a GYÖK 
ÉRTÜNK dolgozna, s sok minden, ami nem 
tetszik esetleg RAJTUNK MÚLIK, hogy másként 
legyen!!!! Nem elég egymás között sustorogni, 
szidni bármit is, de csak csoporton belül, vagy 
akár dicsérni is – ez legyen mindenki szívügye, 
tegyünk közösen egymásért, s magunkért!!!! 

Ez úton is kérem a GYÖK- tagokat, hogy aktivizál-
játok Magatokat, mutassatok példát a többiek 
felé, s egyben várjuk az új tagok jelentkezését, 
várjuk az ötleteket, javaslatokat!

Bogi  & Zsófi néni
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Gyerekszáj

Januárrban
Januártól – a II. kerületi óvodások szüleinek köszön-
hetően – május végéig heti rendszerességgel vihettük 
kicsinyeinket úszni és lovagolni. 

Februárban
Februártól minden hónapban az Elevenparkba mehet-
tünk el, mely mozgásigényük maximális kielégítésére 
szolgáló, csodálatos élmény volt a gyermekek számára. 

Márciusban
Márciusban ún. Szenzoros Delfin- és Hangterápia 
programon vettek részt a gyermekek. Ez egy új, érdekes 
kezdeményezés volt ebben az évben. 

Húsvét előtt ismét a Magyar Origami Kör vezetője veze-
tett be bennünket a „nyuszi hajtogatás” rejtelmeibe. 

Vendégségben voltunk az ELTE Kollégiumában, „utó - 
húsvétozásra” hívtak meg minket az ottani diákok. 

Áprilisban
Áprilisban a Komposzt Fórum Magyarország Egyesület 
előadását tekinthettük meg, mely egy interaktív 
foglakozás volt a gyerekekkel. Ez is új kezdeményezés 
volt a gyermekek környezettudatos gondolkodásának és 
viselkedésének fejlesztése érdekében. 

Márciusi Nefelejcs programok keretében a Fővárosi Állat- 
és Növénykertben voltunk.

A „Mini City” gyermekvárosba is ellátogattunk 
óvodásainkkal.

Májusban
Májusban kirándulást tettünk Szedervölgybe a Bolgár 
Nemzetiségi Óvodával karöltve. Egy tanyára érkeztünk, 
ahol a kecsketartást és a természettel való együttélést 
ismerhették meg a gyerekek. Megvendégeltek minket 
kecsketejjel és kecskesajttal, ami nagyon ízlett nekünk. 
Sok érdekes falusi játékkal színesítették a programunkat. 
(patkótartás, célba dobás nyílvesszővel, ugráló vár, 
farönkökön való kúszás, mászás) 

Gyermeknap: hagyomány nálunk, hogy palacsintaevés 
közepette játékos vetélkedőkkel, érdekes játékokkal 
örvendeztettük meg a gyerekeket, mely maradandó 
élmény volt számukra.

Júniusban
Júniusban évzáró: mint minden évben színes műsor-
ral zártuk ezt az évet is. Az évszakok hangulatát idéző 
versekkel, énekes játékokkal, mesedramatizálással tettük 
varázslatossá ezt a napot. A műsor végén az iskolába 
készülő nagycsoportos gyerekek jelképesen elbúcsúztak 
az óvodától. 

Egy kislány szomorúan panaszolja:

- Laci nem akar velem játszani!

- Fütyülj rá!

- Nem tudok, mert nem ettem elég répát.

-  Zsolti, nem akarsz felkelni?   - kérdezi az óvónő a gyermeket.

-  Nem.  Olyan békességbe vagyok!  - válaszol a gyerek.

Az egyik kislány aggódva kérdezi:

- Mi baja van Móninak?

- Azt hiszem lázas.

- Szerintem izomláza van!  - hangzik a válasz.

CSEPP ÓVODA CSEPPJEI
Az év során nagyon sok programon vettünk részt az óvodás gyermekekkel, szinte nem győztünk ele-
get tenni a kínálkozó alkalmaknak. A kulturális élmények nagy hatással voltak rájuk, több hónap el-

teltével is beszéltek róla, eljátszották, rajzokat készítettek.

Októberben
Októberben a „Csipkerózsika” című bábelőadásra kap-
tunk meghívást, mely nagy élmény volt mindannyiunk 
számára. 

Hagyományainkhoz híven, most sem maradt el az 
almaszedés. A nagyobbak szorgos munkával, vidáman 
szedegették le a fákról a „mosolygó” almákat.

A Cseppkő Gyermekotthon keretein belül egy új 
kezdeményezés indult el a másság megismerésére, 
elfogadására. Ez egy ún. „Érzékenyítő program” keretén 
belül jöhetett létre, mely rendkívül tanulságos volt még a 
felnőttek számára is.

Decemberben
Decemberben adventkor minden évben elláto-
gat hozzánk a Magyar Origami Kör vezetője. Az ő 
irányításával az óvoda dolgozói és meghívott vendégei 
gyönyörű karácsonyi díszeket hajtogattak. 

„Mikulás Party” is volt a Gyermekotthonban, majd a gyer-
mekek nagy-nagy örömére az óvodát is meglátogatta a 
Mikulás, melyet nagy várakozás előzött meg. 

December 9-én a Bolgár Óvoda gyermekeit láttuk 
vendégül. 

December 15-én a II. kerületi Rendőrkapitányság 
rendőrei „Ovizsaru” programján (diavetítés, könyvek, 
színezők) hasznos útmutatást kaptunk a közlekedés 
szabályairól. Nagy érdeklődéssel figyeltek, vettek részt a 
gyermekek az interaktív előadáson. 

December 16-án Misi bohóc - apróságaink kedvence - 
érkezett színes műsorával óvodánkba. 

December 19-én a Várszínházban a „Diótörő” c. előadást 
néztük meg. 

A Magyar Madártani Egyesület munkatársa az év 
utolsó hónapjában is megörvendeztetett egy színes, 
érdekfeszítő előadással minket. 

December 22-én „cseppkő-karácsony” volt ovisaink 
nagysikerű szereplésével. Az óvodában is meghitt 
ünnep keretében minden cseppecskénk életkorának és 
érdeklődésének megfelelő ajándékot kapott.
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Majd megint jött a nagy munka – szemétszedés, s Oláh Csa-
ba vezetésével a röpi pálya rendbe tétele. Hm. Még Finta Robi, 
Kóczán Pityu, Benke Laci is dolgozott?! S persze a többiek is. Las-
san eltűnt a gyom, sima lett a homok. Elfáradtak, csak ezért nem 
került elő a röplabda, hogy kipróbálják a rendbe tett röpi pályát. 
Készen lettünk – mindenki a fogadalomtétel elmondásával :

Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed – NÉZD meg kérlek!

Jövőre - Veletek, ugyanitt – április-májusban!

                                                     /I.Otthon/

Én (XY) fogadom,

Hogy a virágom mindig locsolom!

Süssön rá nap, essen rá eső,

Én mindig figyelem, s szeretem őt!!!! 

Készen lett az új ágyás!Lacika 

A „mini” csoport Virágok

Az új szegély Csabi & Ilona

Atiila és kis inasa Ferkó A hajót “javító” Tomi A legfontosabb: együtt csináltuk

A feladatokat kiosztottuk. A fő irány – minden gyermek örökbe 
fogad egy ültetett virágot, melyet kis fóliázott, névvel ellátott 
színes virágocskával jelzünk majd.  Ennek fontosságát abban lát-
tuk közösen, hogy így a gyerekek sajátjuknak érezvén az adott 
virágot, jobban odafigyelnek rá, óvják, locsolják sajátjukként!!! 
Megbeszélést követően azonnal munkához láttunk. Madar Ju-
dit és Török Laci elment vásárolni – virágföldet, szegély-kerítést, 
virágokat. Nyár vége fele még mindig nagyon drága a palánta, 
így nagyon át kellett gondolni, hogy mit vesznek. A fiú kollégák 
összeszedték az eszközöket, ami nehézségbe ütközött, mivel az 
egész otthon dolgozik….így a szerszámok kézről-kézre járnak. 
Persze azért sikerült pár ásót, gereblyét megszerezni, de a másik 
otthonegység kedvesen átadott szerszámokat, amit már nem 
használnak. A „mini” csoport szinte azonnal munkához látott – a 
teraszokon elkezdték a gazolást. Persze, hogy nekik adtuk ezt a 
feladatot – hisz nekik kell legkisebbet hajolni – s még élvezik is!!! 
Nagyon édesen dolgoztak, feladatuk teljes tudatában, fontosnak 
érezték a munkát!!!!

Felgyorsultak az események. Madar Judit, Török Laci, Szigetváriné 
Betty, Bezzeg Andris, Tittman Tomi, Edina, Bán Laci, Tánczi Anna, 
Jakucs Anna,mindenki beindult) Megérkezett Romhányi Attila fe-
leségével, s Danikával erősíteni a csapat-munkát – s persze gyomot 
irtani! Bejött Mudry Marika is, bent maradtak éjszakáról –Betty, T. 
Anna, s persze a gyerekek serege – már aki bent volt –  elkezdett 
dolgozni! Előkerültek az ásók, csákány, gereblyék. Közben Marika 
néni, Anna nénik elmentek körútra – virágot venni – megérkeztek, 
s a gyerekek csak lestek a zsákmány látványán. Nagyon örültek 
a gyerekek, s gyorsan nekiláttak Laci bácsival, Attila bácsival az 

ágyást elkészíteni – a földet előbb fel kellett csákánnyal lazítani 
– nem volt semmi munka!!!! Természetesen a legkisebb – Gódor 
Lacika is kivette a részét  a csákányozásból – de ezt is, mint mind-
ent nevetve csinálta – imádni való!

Párhuzamosan dolgozott az ágyások rendbetételénél Betty néni 
csoportja is –ezek már a régi, meglévő kis virágos kertjeink – amit 
kicsit most felfrissítettek együtt a gyerekekkel. De miért is maradt 
volna ki – hisz éjjel, s nappal itt van – Ő is!!! Csak kapált, kapált. A 
teraszokat is rendbe hozták, ott ültetni kellett friss virágokat, mi-
vel a régiek sajnos kiégtek a melegben. Közben gazoltak tovább, 
szedték a szemetet a gyerekek. Ebben még azok a gyerekek is 
segítettek, akik hogy is mondjam? – nem nagyon szeretik meg-
fogni a munka végét. 

Totem oszlop – homokozó!!! No, nagy fába – vagy Totembe – 
vágtuk a fejszénket! Itt javításokat is kellett végezni – Romhányi 
Attila hozott hozzá kellékeket – Ferkó volt a legfőbb kis inasa, de 
Dia és Márk is szívesen nézelődött a fűrészelésnél. Amíg Attila dol-
gozott, mint szorgalmas méhecske – Tittmann Tomi nézte-nézte a 
leendő feladatot – de hamar rájött, hogy nézéssel nem javítható a 
hajó, s példát is kellene mutatni.

Valaki éjjel letörte a virágokat. Aki a virágot szereti, rossz ember 
nem lehet – akkor milyen ember az, aki a virágot nem szereti???? 
Ettől függetlenül töretlenül folytattuk a munkát! Éjjel – Pál Gizi 
néni  /nappal – Edina és Jakucs Anna néni -  közben készítették a 
fogadalomtételhez – a virág örökbe fogadásához a névvel ellátott 
fóliázott virágokat.  

I. sz. Gyermekotthon 
„ Zöld  Otthonok a  Cseppkőben”

Az otthont körülvevő övezetet szemlézve team-munkában 
kezdtünk hozzá a tervezéshez az Otthonvezető, Madár Judit 

vezetésével.

               Fő feladataink:

A C1 épület előtti pálya rendbehozatala.

Kicsikkel a teraszokon gyomirtás.

A „Totem” oszlop újrafestése, javítása.

A homokozó és a hajó rendezése – festéssel, javítással együtt.

Virágültetés – minden gyermek örökbe fogad egy virágot.

Természetesen szemét-szedés – folyamatosan.

Gereblyézés, fűnyírás – amennyiben lehetséges

            Feladatok kiosztásra kerültek: 

Férfi kollégák összegyűjtik a szerszámokat – gereblye, ásó, stb.

Madar Judit – virágföld, palánták, egyéb eszközök vásárlása.

Oláh  Csaba - A C1 épület előtti pálya rendbehozatala.

Török László - Kiskert kialakítása.

Berecz Edina – virágok örökbefogadása.

Romhányi Attila – Totem oszlop – homokozó.

Szigetváriné Betty – teraszok rendezése, virágoskert rendbetétele.

Jakucs Anna – haladási napló, fényképezés.
2012-08-07

2012-08-08

2012-08-09



10 CSÚMI/ Január 2013 11CSÚMI / Január 2013

Tűzcsiholók 
Zamárdi tábora
2012. június 28-án reggel a Tűzcsiholók ismét útra 

keltek, hogy a tavalyihoz hasonlóan táborozzanak 

egyet a Balaton partján, Zamárdiban!        

De nem így lett! Hasonlóság csak a gyerekek neveiben mutatko-
zott, idén minden más lett! 

Már a vonatút alatt felfigyeltünk a gyerekek nyugalmára, szófoga-
dó magatartására! Szerencsénkre, a gyerekek ezen hozzáállása ki-
tartott egész hétre! Első három napban minden időnket a vízpar-
ton töltöttük, ahol sikerült egy eltévedt vadmalac riadt vágtáját 
figyelemmel kísérnünk. 

Esténként sétáltunk, vásároltunk, a nagyobbakkal éjszakai 
fürdőztünk, a sportosak futni mentek. Első strandoláson kívüli 
programunk a vitorlázás volt. A gyerekek élvezték, tetszett nekik 
a program, bár az idős bácsi által okozott kisebb feszültséget szí-
vesen kihagytuk volna, de ennek ellenére fantasztikus élménnyel 
lettünk gazdagabbak. Lehetőségünk adódott a Béke Gyermekot-
thon előadását megnézi, ami tanulságos volt a gyerekek számára, 
hiszen egy pöttyetlen katicabogárról szólt… az előadás végén 
leginkább a felszabadult tornateremnek örültünk, amit a kiürítés 
utáni napokban birtokba is vettünk minden estére foci, partizán és 
kosármérkőzésekre.  Legizgalmasabbá azonban mégiscsak a záró 
napunk sikerült. Utolsó napunk délelőttjén a Kalandparkba men-
tünk, ám előtte három idegen jelent meg szállásunk folyosóján. 
Évi, Zsófi és Amál látogatott el hozzánk, hogy megnézzék, min-
den rendben van e velünk, és meglepetést és örömöt okozzanak 
nekünk, ami sikerült! Hozzájuk csatlakozott Kati is, aki az udvaron 
lepett meg bennünket érkezésével! Közösen elindultunk a ka-

Würt táborban jártam
Vonattal mentünk a tábor helyszínére, ami Sal-
gótarjánban volt. Amikor odaértünk, elsőként 
szobaosztás volt, hogy ki melyik szobában fog a 
tábor ideje alatt lakni. Az első napon elmentünk 
kirándulni, még ebéd előtt visszaértünk. A 
finom ebéd után következett a csendes pihenő. 
A tábor ideje alatt nagyon sokat túráztunk, 
pénteken egy egész napon át tartó túrázáson 
vettünk részt. Volt csapatjáték, sorverseny és 
utolsó este „Ki mit tud” vetélkedőn mérhettük 
össze tudásunkat. Nagyon jól éreztem magam 
a táborban.

landparkba, ahol nagyon jól éreztük magunkat! A nagyok akadály 
pályát hódítottak meg, míg a kisebbek kisvasúton követték figye-
lemmel fölöttük csimpaszkodó társaik küzdelmét. Délutánunkat 
ismét a parton töltöttük, estig maradtunk, igyekeztünk kihasználni 
utolsó napi fürdőzési lehetőségünket. Induláskor azonban ismét 
ismerős külsejű csapatra lettünk figyelmesek, Farkas Zsuzsi, Szu-
per Zsuzsi, Weiperth Andris, és Bazsó Ancsa személyében! Ismét 
tágra nyílt szemekkel elcsodálkozva állt a csapat és rohamozta 

meg a vendégeket! Meglepettségünkből még fel sem ébredtünk, 
mikor beléptünk az ebédlő ajtaján, ahol újabb meglepetés csa-
patot találtunk, Dr. Herczeg Krisztián igazgató úr és Mihály Orsi 
várt minket.  Vacsora után Dani és Szandi születésnapját ünne-
peltük. Természetesen az éjszakai fürdőzés nem maradhatott el, a 
kibővült kis csapattal sem!

Összességében elmondható, hogy egy fantasztikus tábort tud-
hatunk magunk mögött. Felejthetetlen egy hetet tölthettünk el 
együtt Zamárdiban. Számomra hihetetlen volt megtapasztalni, 
meglátni, mit is jelent egy évnyi kemény munka. Szembetűnő volt 
a gyerekek pozitív irányú változása. 

Az idei tábornak egyetlen hibája volt, hogy nem maradhattunk 
még pár napot.

/Wiszt Mariann/

/Nagy János/

...sok víz lefolyt azóta a nap óta, mióta a Tűzcsiholók otthon elindult a fejlődés útján. Azon-
ban mégse tisztem olyan sztorit megosztani a kedves olvasóval, hogy mennyire csodálatos 
fejlődésen mentünk keresztül, és arra sem kaptam engedélyt, hogy illúziókról és esetlegesen 
hamis varászlatokról számoljak be az érdeklődőknek. Igen, nem kaptam engedélyt a tulaj-
donosoktól, a birtokosoktól, a királyoktól, vagy egyszerűen fogalmazva, nem kaptam felhatal-
mazást a gyerekektől arra, hogy ámítsam a kívülállókat. Nem is lennének büszkék tettemre. 
Így nem marad más, mint a puszta tény...   

A Tűzcsiholók otthon jelen állapotban 
egy olyan otthonként áll büszkén a 
Rózsadomb tetején, ahol a gyerekek 
mindent megtettek azért, hogy ottho-
nukká váljon dicső házuk. Építgették, 
szeretgették, olykor-olykor még bán-
tották is szerény hajlékukat, de csak 
azért, mert nem tudták egy ideig, hogy 
mit kell védelmezniük?! Ma már tudják!

 És mégis ennek ellenére mit számít a 
külcsín, mit számít a festék, a szőnyeg, 
az új bútor, a használt bútor, a TV, 
az új DVD, a rajzok a falon, ha nincs 
benne az, ami igazán naggyá eme-
li az egészet, a legbensőt, a gyermeki 
lelket, ami egyként járja át a felnőttet 
és gyermeket egyaránt. Mit sem ér a 
beléfektetett munka, ha nincs benne 
szeretet, hűség és kitartás, melyek öt-
vöződnek egy egészbe: a Tűzcsiholók 
otthonban. Ennek fényében elmond-
hatom, hogy átjárja a gyerekeket és 
nevelőiket az igazi gyermeki lélek, amit 
olyan nagyon védünk a felnőtt világtól.

 De itt arról is beszélhetnék, hogy hány 
ablak, számos ajtó, és egyéb tárgyak 

bánták, mire lelke lett házunknak, de 
mit sem értek volna ezek az áldozatok, 
ha napjainkra nem maguk a lakók óvnák 
a legjobban sajátjukat. Óvják, védik és 
szeretik. Megtanulták, hogy mit jelent 
az érték, ami nem pénzben mérhető. 
Napjainkban, amikor oly jellemzően 
minden a gyerekek kezeinek nyomát 
őrzi, mintegy őskori lenyomat, már 
nincs az, hogy ez az enyém, ez a tied, 
hanem ez a mienk! A sajátjuk, amit óvni, 
szeretni és félteni kell. Talán elmond-
ható, hogy ez volt a legjelentősebb 
fejlődés a Tűzcsiholók háza táján. 

Végtelen történet ez a javából, mert 
még mindig csak gyerek cipőben 
járunk, hiszen mi magunk is felnőttek, 
gyerekek vagyunk abban a munkában, 
amit közösen végzünk a gyerekek-
kel. Bízunk benne, hogy ha tíz, vagy 
netán húsz év múlva visszatekintünk 
az elvégzett feladatokra elmondhat-
juk, hogy igen mi is részesei lettünk 
egy igazi Végtelen történetnek...

The
NeverEnding 
Story----- -

Végtelen történet

/Páger Pál Attila/

  Esti focizás a salakon!        

Minden este kihívtam az udvarra a 
barátnőimet,hogy menjünk focizni.

Amikor jöttünk lefele a B/2-nél akkor 
találkoztunk a fiúkkal,és mondtuk 
nekik,hogy jöjjenek le a salakra fo-
cizni! :) Le is jöttek, csapatott alakí-
tottunk, és volt amikor a fiúk nyertek, 
volt amikor a lányok, vagy pedig 
döntetlen volt az eredmény. Amikor 
vége lett a focinak,akkor szóra-
koztunk egy kicsit- rém története-
ket meséltünk egymásnak, volt 
olyan gyerek aki nem mert utána 
egyedül lemenni a csoportjába :) 
De,volt olyan, aki vidáman lesétált 
a csoportjába, sokan voltunk, jókat 
nevetgéltünk, meg minden. Amikor 
jöttem le a Vivi-vel a csoportba, ak-
kor láttunk egy sündisznót, megi-
jedtünk, azt hittük, hogy valami 
más!!!! :) De nem. Aztán bekísértem 
a Vivit, bejöttem én is és majdnem 
minden nap így ment! Köszönöm, 
hogy ilyen jó barátaim vannak. 

/Botló Nikolett/     
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sokára megállunk pihenni. Először köves lejtőkön vezetett utunk 
elég sokáig az erdő mélyén, a gyerekek rohantak, versenyeztek az 
elején Palival, középen és hátul már megkezdődött a szitkozódás, 
morgolódás, de csak egészen finom stílusban. Hátul szóltam a 
gyerekeknek, hogy ha lemaradnak, „csörtetni „fog a vaddisznó és 
fellök mindenkit. Diószegi Karcsika nagyon cukin nézett ki, farmer 
kertésznadrágjában, kék sapkájában és az extra nagy hátizsákjával 
a hátán. Csodálkoztam is rajta, hogy még nem jutott eszébe és 
még nem vette észre, hogy ő cipeli a legnehezebb zsákot. Nagyon 
hősiesen viselkedett, szinte az egész túrán kitartóan gyalogolt, 
mászott, és amit még kellett. Botló Bianka, Turcsik Vivien elkezdték 
hisztijüket, lefeküdtek a földre, hogy nem mennek tovább, ekkor 
már fáradni kezdtek a kicsik. Viviennek volt még elég energiája, 
csupán csak hisztizni szeretett volna egy kicsit. Dankházi Ricsi az 
élmezőnyben járt, hiszen Emese is az elsők között tartózkodott 
mindig, úgy gondolom nagyon jót tett Ricsinek is eme kiképzés. 
Kit említsek még a gyermekek közül? Hát kiemelném Jónás At-
tilát is, aki nagyon felnőtt módjára viselkedett segítette a kicsiket, 
támogatta őket, komolyan vette Palinak minden kérését, mikor 
veszélyes helyeken keltünk át.  Elég sokat gyalogolhattunk, mikor 
vezetőnk pihenőt fújt végre. Nagyon boldogok voltunk, szerin-
tem a gyerekek jobban örültek ennek az egy mondatnak, mintha 
kikapták volna egész éves zsebpénzüket. Pihenésünk alkalmát 
kihasználva, gyors étkezésbe fogott a szakasz, melynek étkezé-
si hulladékait a zsákjainkban helyeztük el, ezáltal nem hagytunk 
nyomot magunk után. Így a szakasz a biztonságos küldetését 
garantálni tudta. Roszik Zsuzsi azonnal tevékenykedni kezdett, 
kis hátizsákjával „elsomfordált”, mintha épp a mellékhelyiségbe 
készülne, de erről szó sem volt. A másodpercek tört része alatt 
láthatatlan pozícióba helyezte magát. A csapatállás előretolt 
felderítőjeként megállapította, hogy a terep nyugodt és biz-
tonságos. Miután orvlövész pozícióját fölállította, ezzel biztosítani 
tudta a szakasz átkelését a zónán. Felső utasítás betartásának 
szabályai szerint táborhelyünket azonnali hatállyal bontani kel-
lett, mivel cél, a küldetésünk fontossága. A szakasz moralitása 
változó volt, de a cél és a kitartás az egységet összekovácsolta. 

Indultunk hát tovább! A veszélyes terepakadályok leküzdésére 
parancsnokunk útmutatása segítette a szakasz biztonságos át-
kelését. A szakasz hadászatilag fontos küldetést hajtott végre, 
melynek során nagyon sok ártatlan katona életét mentette meg, 
különös tekintettel az utolsó hősies helytállást, arra vonatkozólag, 
melyet az AVARCÁPÁK AGRESSZÍV TÁMADÁSA MEGÁLLÍTÁSA 
ELLEN tanúsított. Ezért a szakasz tagjait, parancsnokát, „katonáit” 
a kimagasló helytállásáért, hősiességéért, a katonai kereszt 
gyémántfokozatával tüntették ki. A szakasz legfelsőbb utasításra 
újabb feladatot kapott, a Rám-szakadék meghódítása, mely egy 
különösen veszélyes, embert és ideget próbáló terepszakasz. 
Egyik kiskatonánk (Jónás Bence) cipőjét az iszapban hagyta, ami 
időveszteség volt a csapat tagjaira nézve. A Rám-szakadék, mint 
stratégiai pont, sikeres, áldozat nélküli elfoglalása után, parancs-
nokunk az ellenséges csapatmozgás felderítését mérlegelve 
pihenőt fújt a szakasz számára. Ezután már csak egy kemény 
terep maradt, amit teljesíteni kellett, ami nem volt egyszerű, 
hiszen testileg-lelkileg a csapat demoralizálódott, de parancs-
nokaink kitartó és csapatmunkáló tevékenysége során újra 
összekovácsolódott. Az utolsó feladat sikeres végrehajtása után 
a parancsot egyértelműen a bázisra való visszatérés jelentette.

Számomra megtiszteltetés, hogy a hadsereg legjobb szakaszában szolgálhattam. Parancsnokunk kérdésére milyen volt a túra, min-
denki egyértelműen azt válaszolta, hogy: JÓ! Jónás Bence válasza: ÁTLAGOS (Este , miután visszatértünk a Cseppkőbe biciklizni 
akart menni.) Köszönöm, hogy eljöttetek velem!Külön köszönet Csűri Krisztinek, aki reggel segített pakolászni, készülődni!

A C/4 földszinten éjszaka, különös árnyakra lettek figyelmesek az arra járók. Ne ijedjünk meg, csak Nyári Bálint mikor éjszakás éppen és 
elvégezte teendőit, formagyakorlatot gyakorol a folyosón.

SZ. Zs.: - Jéé mennyi moha!

Ny. B.: - Hú tényleg! Hogyan is nő ez? Az északi oldalon?

Párbeszédet is volt idejük folytatni , idéznék belőle:

Sz. Zs.:- Hm. Menjünk tovább, mert Pali szólni fog! (Mivel nem igazán tudtam a választ.)  

/Szutter Zsuzsanna/

Két bögre kávé után elindultam a Cseppkő Gyermekot-
thonba  szombat reggel, hogy elinduljon egy csodás nap, 
egy csodás túra, kikapcsolódás , de nevezhetjük bárminek, 
Rátok bízom.

Dobogókő
m e g s z á l l á s á h o z  v e z e t ő  ú t  r é s z l e t e s 

j e l e n t é s e  

Hol is tartottam?! Igen , szóval beléptem reggel az ajtón , a portás 
rám mosolygott kérdőn nézve, de nem mert semmit szólni, látván, 
nem vagyok még beszámítható állapotban. Első utam a konyhára 
vezetett, ahol az előzetesen leegyeztetett kenyereket kértem. Ko-
pogtam is, ahol már hallottam a : -  „Ki a … lehet ilyenkor. Nézd 
a nevelő.. Mit akar itt?”-, hangokat, meg is nyugodtam nyomban. 
Szóltam mit szeretnék, hát persze, hogy kenyeret! Szakácsné 
visszakérdezvén: Mit akartok ennyi kenyérrel, nehogy kidobjátok 
nekem! Megnyugtattam, hogy mind meg fogjuk enni. Nyolc 
óra körül összegyűltek a gyermekek is, és mi is készen álltunk 
az indulásra. 11 gyermek jött velünk, az összes gyermeknél volt 
hátizsák, de én szépen elosztottam a súlyt; méghozzá egy hatal-
mas hátizsákba került az összes gyermek szendvicse, amit Diósze-
gi Karcsika cipelt. Pomáz állomásig sok minden nem történt, sok 
ember, zötykölődés, evés; gyermek szemszögből biztosan ez is 
egy szép emlék, hiszen együtt voltunk, nevettünk és figyeltük az 
utat. Pomázon Mariann elmagyarázta nekem, hogyan is működ-
nek a számlakéréses kirándulásos dolgok, aztán bementünk egy 
kocsmába, gyorsan legurítottunk egy kisfröccsöt, míg a gyerme-
kek és kísérőik várakoztak. Viccet félretéve elindultunk a busszal 
Dobogókő irányába… Botló Betti nyomban elaludt, amikor is 
a busz elindult, nem foglalkozott senkivel és semmivel, laza kis 
stílusában kizárta a külvilágot maga körül. A többi gyermek is kicsit 
álmos volt, ellentétben Páger Pál Attilával, akinek valami furcsa tűz 
lobogott a szemében. Úristen, gondoltam magamban ; ráébred-
tem, hogy a sétálgatós, növény és tájnézegetős időszaknak be-
fellegzett. Leszálltunk a buszról és elindult hát a túra. Pali besülly-
esztette könyvét táskája mélyére és átszellemülten nekivágott az 

erdőnek,  gyermekeink követték  Őt, felvették a tempót, nagyon 
élvezték a szabadságot. Wiszt Mariann maga köré gyűjtötte a 
többi gyerekcsapatot, és Pali után indult, Roszik Zsuzsanna le-
maradt kicsit, mert épp azzal volt elfoglalva, hogy melyik lesből 
milyen fegyvereket lehetne bevetni az ellenségre, morgolódott 
is magában, mert Pali mindig figyelmeztette, hogy ne marad-
jon le. Nyári Bálint épp elkezdte formagyakorlatát egy tisztáson, 
azonban Botló Betti félbeszakította, mert a túrabotjaival felsér-
tette hasát. Wiszt Mariann fél másodperc alatt a semmiből ott ter-
mett, előszedte hátizsákjából az Aloe Verás sprét, lekezelte Bettit, 
lenyomott egy spárgát és folytatódott a túra.  Szutter Zsuzsanna 
elkezdte énekelni a „Pá kis aranyom pá..” című dalát, szerencséjére 
csak Nyári Bálint hallotta, aki olyan önmegtartóztatást tanúsított a 
dal hallatán, mint még senki más. Folytatódott hát a túra, először 
egészen normális útvonalakon, a gyerekek élvezték a levegőt, a 
szép környezetet, segítették egymást, ami nagyon meglepő volt. 
Megfigyeltük a fákat, bokrokat, néha belecsöppentünk idegen 
turistacsoportokba, ezért tartani kellett a tempót, nehogy „össze-
keveredjünk”. Pali vezette a gyerekeket, irányította a csapatot, az 
élen járókkal pár perces szünetet tartottak, hogy megvárják a 
lemaradt emberkéket.  És utána csak ezt hallottuk tőle: Megvan 
mindenki?! AKKOR INDULUNK TOVÁBB!!! Meneteltünk hát tovább 
egyre nehezebb terepen, elöl a vezetőnkkel és a fáradhatatlan 
gyerekekkel, utána Wiszt Mariann követte őket a többi gyerekkel, 
Roszik Zsuzsi mindig máshol teljesített szolgálatot, mivel titokban 
gerillák és ügynökök után kutatott. Nyári Bálint és Szutter Zsuzsi 
hátul bandukolt a lemaradt gyerekekkel, akik még nem kezdték 
el a nyafogást és bizakodóan tekintettek a jövőbe, hogy nem-

         Szereplők:
Páger Pál Attila (Tűzcsiholók otthonegység vezetője;  „Rambo; szakaszparancsnok”)             

Wiszt Mariann ( csoportvezető ;  „meditációs és jóga szakasszisztens)                          

Roszik Zsuzsi ( nevelő;  „Nikita ; közelharc  kiképző”)   

Nyári Bálint ( gyermekfelügyelő ;  „ formagyakorlat mestere; alaki kiképző”)  

Szutter Zsuzsanna ( „nevelőféle koszovói partizán”)

és persze nem utolsó sorban a Tűzcsiholók gyermekei
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A csütörtöki főzés nagyon jól sikerült, mindenki jól 

érezte magát. Balázs, Szabina, Máriusz és Krisztián pucol-

ta a krumplit, Rita vágta a hagymát, Csermely István bá 

hagymát is és krumplit is pucolt. Én is segítettem nekik 

az előkészületekben. Hajni néni vágta a paradicsomot és 

a paprikát, és még hagymát is nyomott. A jógások meg-

kértek minket, hogy őrizzük a különféle édességeket, 

játékokat, pólókat, sapkákat és könyveket, amiket a fabat-

ka piacon a későbbiekben megvásárolhattunk. Fél 6-kor 

megérkezett a szakács és megfőzte a vegetáriánus pa-

prikás krumplit. Balázs volt a szörpökért felelős, ő hozzá 

lehetett menni, ha valaki kért, ő szolgálta fel őket. Amikor 

elment a szakács elpakoltunk mindent és megünne-

peltük Rinyu Mariann kilencedik születésnapját. 

A jóga tábor lezárásaként mi, akik részt vettünk a programokban el-

mentünk a gyermekvasút hűvösvölgyi állomásához. Egy megállót 

felsétáltunk az erdőben, majd felszálltunk a gyermekvasútra, ahol 

négyfős csapatokat kellet választani. Csoportokban dolgoztunk, 

fabatkákért természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kellett 

megoldanunk. Énekeltünk a jógás nénikkel, majd megbeszéltük, 

mi volt jó a táborban. Amikor hazaértünk, már főzték a vegás pa-

prikás krumplit. Vacsora előtt volt egy vásár, ahol gyümölcsökre, 

övekre, teásdobozokra, csuklószorítókra, édességekre, plüss ál-

latokra lehetett beváltani a foglalkozásokon gyűjtött fabatkákat. 

A közös vacsora jó hangulatban telt el, majd zárásként egy közös 

jógán vettünk részt. Köszönjük az önkénteseknek az egész hetet, 

nagyon jól éreztük magunkat, és visszavárjuk őket!

tábor
Jóga

/Soós Balázs és István/

/Kovács Norbert/

Szlovákiában Jártunk

A zamárdi nyaralást kipihenve, július 11-én 
Esztergomba utaztunk, hogy megtekintsük a 
történelmi város nevezetességeit. 

A kissé fáradt csapatunk ezután 
Szlovákia felé vette az irányt. Átsétál-
tunk a Mária Valéria hídon, és meg 
sem álltunk Párkányig. Menet közben 
kiderült az is, hogy tulajdonképpen 
nekünk ez az első külföldi utunk. A híd 
közepénél lévő határvonal nagy sikert 
aratott, hiszen egy lépés után hol Mag-
yarországon, hol pedig Szlovákiában 
lehettünk. Párkány sétálóutcáján et-
tünk egy finom fagyit, majd utolsó 
erőnket mozgósítva hazaindultunk. 
A kirándulás jó hangulatban telt el, 
és reméljük, hogy még sok hasonló 
élményben lesz részünk.

Ezután következett az Esztergomi Bazilika, ahol 
megtekintettük a csodálatos freskókat, egy 
kegytárgyakat bemutató kiállítást, majd csi-
galépcsőn felmásztunk a kupolába, ahonnan 
csodálatos panoráma tárult elénk. 

A reggeli álmosság hirtelen tovaszállt, amikor 
felszálltunk a 800-as buszra. Megérkezve a város-
ba előbb megnéztünk egy eredeti napórát, majd 
felkapaszkodtunk a Szent Tamás hegyi Fájdalmas 
Szűz kálváriahegyi kápolnájához

/B1 növendékei/
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Két napot töltöttünk a Gerecse lábánál fekvő Öregmajor lovask-
lubban nyáron. Szerdán mintegy másfél órás buszozás után 
értünk Bajnára, ahonnan kocsival vittek bennünket a tanyára. 
A tanya tulajdonosa megmutatta a több hektáros területen 
legelésző állatokat, megismerkedtünk négy kutyával, akik olyan 
jámborak voltak, hogy az állatoktól félő Lacika is bátran átölelte 
őket. Megebédeltünk, majd a nagyok kézműveskedtek (Lovat, 
léghajót készítettek), a kicsik pedig lovagoltak. Az oktató meg-
dicsérte őket, minden feladatot szépen végrehajtottak.  Késő 
délután felállítottuk a sátrakat és elkezdtük főzni a vacsorát. Köz-
ben a nagyobbak is lovagoltak a kicsik pedig segítettek Józsi bác-
sinak trágyát hordani.  

Vacsora után megnéztük a szürkemarhákat, kisbocikat és azt, 
hogy hogyan terelik be az 58 lovat az istállóba és engedik ki őket 
vacsora után a legelőre. Kriszti és Antónia az egyik lónak befon-
ta a sörényét, a többiek csutakoltak, etettek. Késő este mindenki 
elfáradt elmentünk fürdeni és a sátorba aludni. Békakuruttyolás-
ra aludtunk el és keltünk másnap reggel. 

Reggelizés után 09: 00- kor kezdődött a lovaglás, amit most a 
nagyok kezdtek. Aki nem lovagolt az segített a sátrakat lebon-
tani és elpakolni, valamint a lovakat etetni, tisztán tartani. A kicsik 
természetesen a trágyahordást élvezték a leginkább, mert felül-
hettek Józsi bácsi mellé a bakra és kipróbálhatták az ostort is.  11: 
00- kor elmentünk kirándulni az erdőbe. Megnéztük az erdőben 
futó kis patakot és az élővilágát. Természetesen Sanyika kipróbál-
ta milyen a csaláncsípés, annak ellenére, hogy megbeszéltük, 
hogy melyik növény milyen sérüléseket okozhat.  Mivel a kicsik 
elfáradtak visszafordultunk. Mire a tanyára értünk várt ránk a 
finom paprikáskrumpli, ami annyira ízlett mindenkinek , hogy 
még a fazekat is kitöröltük. Ebéd után ismét lovagoltunk. A lovon 
meg tanultunk egyensúlyozni illetve különféle trükköket elsa-
játítani, volt, aki már vágtázott, ügetett stb.  Lovaglás után din-
nyét ettünk, a dinnyehéját odaadtuk a lovaknak, elköszöntünk 
a lovaktól, a kutyusoktól, házigazdánktól és persze Józsi bácsitól. 
Lacika megjegyezte, hogy” Józsi bácsit magunkkal kéne hozni, 
mert annyira kedves és aranyos.” De sajnos minden jó véget ér 
egyszer, ígyhát kivittek minket a buszmegállóba. A buszon sz-
inte mindenki aludt, olyan fáradtak voltunk. Hazaérve egy totó-t 
töltöttünk ki, értékes nyereményekért (labda, tollas, fújóka, 
édesség), persze mindenki nyert, hiszen új élményekkel gazda-
godtunk.    

Az 50 ezer forintos nyeremény        

Az első nap kaland parkba mentünk már az indulás 
is nehéz volt meg az oda érés is, de végül oda értünk. 
Nagyon izgultunk, hogy milyen nehezek lesznek 
a pályák. Megcsináltuk a próba pályát és mentünk 
tovább. Ferkó csak kisebb pályán mehetett de nagyon 
ügyes volt. Én Szilvivel mentem egyszerre a közepes 
pályáról át tévedtünk a nehéz re és nagyon félelmetes 
volt. Három nap múlva mentünk két éltű busszal. 
A legtöbben kűlföldi  turisták voltak szerintem csak 
mi voltunk magyarok. Ahogy láttam turistáknak 
nagyon tetszett Budapest. Nekem az tetszett az leg-
jobban, amikor bele mentünk a busszal a vízbe. Volt 
kvíz verseny és kis ajándékokat lehetett nyerni . A 
Dunából nagyon szép volt a parlament Edina néni is 
lefényképezte.

Visszajöttünk a cseppköbe és megünnepeltük Szilvi 
születés napját, a torta fagyi volt és ráadásul négy ízű, 
eper, csoki, a kedvencem, vanília és, keksz. Másnap 
barlangba voltunk      hideg volt 10-11 fok volt. Szépek 
voltak a cseppkövek és a kísérő szépen mondta el a 
történeteit. Nekem a Hófehérke és a hét törpe ábráza-
tú cseppkő tetszett. Visszajöttünk a cseppköbe és még 
várrom a sok többi jó programot. 

Öregmajor Lovasklubb

IA pályázat megnyerése után a csoportban 
lázas készülődés kezdődött. Kis csoportokban, 
gyűjtő munka indult elsősorban az interneten. 
Letöltésre kerültek a program helyszínei a tud-
nivalók a várható feladatok és feltételek.  A 
nyári – csoportunkat ért változások- Csoport-
ból való kiköltözés , csoport összevonás ( szinte 
egész nyáron) ill. örömteli de a program szem-
pontjából hátráltató tényező volt az is hogy 
többen a nyár egy részét otthon családjukkal 
tölthették. Ill. terven felüli táborokban is részt 
vehettünk. Ezért a megvalósítási időpontokat 
át kellet szerveznünk és azokat az augusztusi 
hónapra ütemeztük át. De megérte, mert így 
a nyári   egyéni élmények után még fontosabb 
lett a csoporton belüli kohézió erősítése ill. a z új 
gyerekek beilleszkedésének segítés.

Először Csillebércre a kalandparkba látogat-
tunk el, ahol a korosztályoknak – egyéni 
képességeknek megfelelő- pályákon 
teljesítettük a feladatokat. Már az odafelé 
vezető úton is megfogalmazódtak a kihívástól 
való félelem bátortalan hangjai de mellett a ne 
félj, segítek  bátorító szavak is. A feladat során 
az is kiderült, hogy nem mindig a leghangos-

abb gyerek a leg ügyesebb és a csendes lán-
yok is lehetnek bátrak és ügyesek.  A program 
végére az el-el csukló hangokból és a remegő 
lábakból felszabadult, nevető „egysége” csapat 
indult vissza az otthonba, hogy ott másoknak 
is eldicsekedjenek  teljesítményükkel. És azóta 
is mosolyt keltően nézegetik az akkor készült 
fényképeket.

„Egészségedre” 
egészséges életmód pályázat

A pályázatban megfogalmazott célunkat: A csoporton belüli össze-
tartozás erősítését Új élmények átélését, Sporttal kihívásokkal és a 
tudásunk bővítésével teljesítettük.

A következő programunk a tervezettnél is 
jobban sikerült, hiszen az egyszerű dunai ha-
józás helyett  igazán nagyszerű és az egész 
otthonban irigyelt élményt szerzett számunk-
ra az, hogy a River Ride Európa második úszó 
autóbuszával egy budapesti városnéző pro-
grammal egybekötött dunai buszozási, vagy 
hajózási- nem is tudjuk minek nevezzük- pro-
gramon vettünk részt 

A program külön érdekessége volt, hogy az 
idegen vezetés angol nyelven is zajlott így az 
iskolában tanultakat is igen csak elő kell venni 
ahhoz, hogy Budapest nevezetességeit a tur-
ista szemeivel is megismerjük. Érdeklődésünk-
nek köszönhetjük, hogy az idegenvezető által 
rögtönzött vetélkedő kérdésekre a legtöbb he-

A 3. tervezett programunk külön 
érdekessége volt, amikor a gyere-
kek megtudták, hogy a hálószobá-
juk alatt a föld mélyében lehet, 
hogy barlang van. Ezt a barlang 
túra során tudták meg amikor 
szombat reggel a nyárias meleg 
ellenére meleg ruhát kellett fel-
venniük, hiszen a mélyben bizony 
hűvös 14-15 fok volt csak. Az ott 
szerzett élményt nem egyszer 
szájtátva figyelték és a különböző 
cseppkő alakzatos elnevezései 
próbálták megjegyezni. A győztes 
a „Hófehérke és a hét törpe” lett 
sajnos itt nem tudtunk fényké-
peket készíteni, de a prospektusok 
segítenek feleleveníteni az ott lá-
tottakat.

És bármikor lehetőségünk van 
újra visszamenni. Tervezzük is.

lyes válasz a mi gyerekeink adták 
és kapták meg az ajándékokat. A 2 
órás program után, olyan élmény-
ben volt részünk, hogy szinte 
megszólalni sem tudtunk a busz-
ból való kiszállás után.

Földön
Vízen

Levegőben    
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Amikor az ugráló várakon láttam a kacagó arcotokat

Amikor láttam a csodálatos alkotásokat az arcfestésen, és 
zsűrizhettem a kisfodrászok munkáit

Amikor énekelhettem veletek a karaoken
Amikor láttam, hogy jógáztok a kertben

Amikor Kriszti gyöngyei elvarázsoltak, és a fiúk is beálltak 
ékszereket készíteni  
Amikor megpróbáltunk megijeszteni minden bátor in-
dulót az éjszakai bátorság próbán, ahol Pufi és Betti voltak 
a legfélelmetesebbek
Amikor fagyiztunk és dinnyéztünk az étkezőben,

Amikor gyönyörű, izmos, formás és koszos lábaitokkal 
beneveztetek a lábszépségversenyre, ami nagyon vicces 
volt.
Amikor kereshettem a napfelkeltét hajnalban a hegyen 10-
ed magammal álmosan ásítozva.
Vagy amikor a szorgalmas Gyermekönkormányzat, és 
a segítőkész kollégák újra bebizonyították, hogy együtt 
bármire képesek vagyunk! 

Amikor végre kidobhattatok a kidobóson, mert ezt sosem 
hagyom

Lókötő vagy lovas huszár?

Szabadidő
Ezzel a kérdéssel minden ovisunk találkozhatott idén 
Miklós bácsinál a Pasaréti Lovardában péntek reggelen-
ként. Minden lovas oktatáson feltette ezt a kérdést a gyer-
ekeknek. ”Mi szeretnél lenni? Lókötő vagy lovas huszár?” 
Természetesen mindenki az előbbi akart lenni nagy ka-
cagások közepette. Megtanultunk egy csomó mindent, 
olyanokat, amit korábban nem is sejtettünk. Például, hogy 
melyik a ló eleje, vagy, hogy négy lába van, mégis meg-
botlik, vagy, hogy sose szabad felvenni a földről a labdát, 
mikor lovagolunk. Eleinte a sisakkal is meggyűlt a gond-
unk, hiszen a nagy pattogásba mindig lecsúszott a fejünk-
ről. Miklós bácsi mindig azt hitte, hogy pingpong labdát 
rejtettünk a zsebünkbe, mert annyira pattogtunk. Később 
komolyabb dolgokkal sem volt már gondunk. Megtanul-
tunk leszorított sarokkal ügetni, megfordulni a nyeregben, 
miközben a lovacskák lépdeltek, kapaszkodás nélkül lab-

dázva lovagolni, sőt néha még célba is tudtunk dobni a ló 
hátáról. Ilyenkor az óvó nénik is veszélyben voltak, mert 
ők a céltábla alatt várakoztak, és néha összekevertük a pi-
ros céltáblát a piros kabátokkal. Megtanultunk, hogyan 
kell megdicsérni a lovacskát, és minden nehéz gyakorlat 
után megveregettük a lovacskák nyakát, mert nélkülük mi 
sem lettünk volna ügyesek. Mókus, Affan és Rozi lovacsák, 
reméljük jövőre is várnak minket!

A delfinek és a halacskákAz óvoda nagycsoportosai komoly feladatot kaptak. Min-
den csütörtökön úszó leckékkel néztek szembe. A delfin 
csoport tagjai bizonyára minden este fürdőkádban panc-
soltak, mert annyira ügyesen bújtak a víz alá, mint a kis-
delfinek. Nagyon hamar megtanultak lebegni a víz tete-
jén, és igen hamar új barátot szereztek, méghozzá a nagy 
és félelmetes nagymedencét. Hamar rájöttek, hogy nem is 
olyan félelmetes, és sok újdonságot tanulhattak az órákon. 
A halacska csoport tagjainak a vízalábújás és a buborék fú-
jás is újdonság volt. Bizonyára ők zuhanyozni szoktak, és 

nem szeretik annyira a víz alatti játékokat. De hamarosan 
ők is egyre többet játszottak odalent, és egyre több kincset 
találtak a víz alján. Mindenki gyönyörű tengericsillaggá 
tudott változni, vagy éppen olyan hangos buborékot fújt, 
hogy az úszómester azt hitte motorcsónak van a medencé-
ben. Köszönjük a Buborék Úszóiskolának, hogy náluk 
pancsolhattunk!

2012 Szabadidős Leg-Leg

Sziasztok Cseppkősök!

Igazán örülök, hogy ismét írhatok a közös programokról, amit átélhettem Veletek! 2012 nagyon eseménydús volt, és 
rengeteg élményem van. Nem oszthatom meg mindent, de néhányat kiemelhetek, méghozzá a LEGEKET.

A leghosszabb, az Aludj Máskor 4 volt. Újra bulizhattunk, 
nevethettünk, versenyezhettünk nappal és éjjel, kint és 
bent, kicsikkel és nagyokkal együtt. Nagyon jól éreztem 
magam:

Amikor láttam az óriási ínycsiklandó lángosokat 
Jónás Ati kezében, amiket a Laci bácsival készítettetek. 
Nagyon finom lett! 
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Legtöbb oklevél
LEGTÖBB OKLEVÉL kategóriában a Margitszigeten 
rendezett Atlétika verseny nyert, mert ezen a versenyen 
nagyon sok oklevelet hoztunk haza. Futásokból rövid és 
hosszútávon, távol és magasugrásban, és súlylökés verse-
nyszámokban lehetett nevezni. Fiúk és lányok is indultak a 
Cseppkőből és méltóan képviselték a Cseppkőt. Király Kitti 
hozta el a legtöbb érmet, összesen 5-öt, mögötte Virág Pe-
tra következik a sorban, aki 4 éremmel gazdagodott, majd a 
verseny vége felé egy fiúnk Finta Krisztián is érmet szerzett 
a hosszútávfutásban. A mi csapatunk többi, de érmet nem 
szerző indulói is kitűnően szerepeltek. Az ő eredményük is 
kiváló, de az ő korcsoportjukba náluk idősebb fiúk is indul-
hattak, ezért érem nélkül tértek haza. A kisebb korcsopor-
tok egy másik versenyen mutathatták meg tudásukat egy 
héttel ez a verseny után. Itt is születtek dobogós helyezések. 
Név szerint dicséret illeti Szabó Gézát, Benke Enikőt és 
Finta Henriket! Büszkék vagyunk rátok, csak így tovább 
gyerekek! Ha kedvet kaptál a versenyzéshez, jelentkezhetsz 
bármikor versenyezni!
Hamarosan láthatjátok a jövő évi versenynaptárat!

A B3. csoport jó tanuló törpéi

Mezei Károly

Karcsi február óta lakik a csoportunkban. Vakok és 
gyengén látók általános iskolájába jár. Viszonylag hallga-
tag fiú. A csendessége mögött azonban okos gondolatok 
lakoznak. Kollégiumban lakik, évközben csak hétvégére 
jár haza a csoportba. Hétfőnként nyugodt szívvel visszük 
az iskolájába, ahol mindig szeretettel és gondoskodás-
sal fogadják. Ebből kifolyólag jó kapcsolatot ápolunk az 
iskola dolgozóival. Figyelemmel kísérik Karcsi életével 

Teller Viktor

Viktor a hős kiselsősünk. Egy újabb „beavatottal” bővült 
a világ: ő is túl van az abc-n. Szorgalmasan gyakorol, kap-
va kap minden felületen, ahol betűk vannak. Ügyesen 
összeolvas mindent, néha elmerengve a szavak bizonyta-
lan értelmén. Ő is jól tanult év közben, szorgalmasan helyt 
állt. Az elején kicsit döcögve indult. Az óvoda játékossá-
ga és kötetlensége hiányzott az iskolából. Kíváncsisága és 
nyitottsága azonban elgördített mindenféle akadályt, ami 
éket verhetett volna közé és a piros pontok közé. De nem 
csak a magyar nyelv szépségei vonzzák. Minden órában fe-
ladja az aktuális matek-rejtvényét, ami általában két szám 
összege. Meg is szerette az iskolát, mindig jó kedvvel indult 
útjára. Ami igazán aranyossá teszi, hogy olykor észrevétle-
nül szorgoskodik és gyakorol. Játszva issza a tudást. Min-
dent összekapcsol az iskolai tanulmányaival. Igazi kreatív 
gondolkodó

Király Kitti

Kitti, a Napraforgó csoport és a hármas otthon egyik leg-
jobb tanulója. Nem csak a tanító néni kezét fogva tudott 
jó jegyeket produkálni. Igazi egyéniség. Felsősként is jól 
teljesít, az átlaga folyamatosan meghaladja a 4-et. Erős, sta-
bil lábakon álló lány. Önerőből, lelkiismeretesen végzi is-
kolai kötelességét, a leckékhez kevés segítséget kér. Olykor 
nehéz belekezdenie, a tinédzser kor, a feladatai ellen való 
lázadása egészséges része életének. Később azonban, ha 
megragadja valami a feladatban, vagy sikerélményt nyújt 
számára – ami az ő esetében nem csodaszám –, majdnem 
ugyanolyan nehéz kivenni a tollat a kezéből, mint este 
fürdésre bírni. A házi olvasmányokon sorra rágja át magát. 
A lényeget megérti, és szívesen gondolja tovább, vonatkoz-
tatja el és illeszti különböző helyzetekre. Szabadidejében 
saját meséket, kisebb novellákat is ír. Ezen kívül valószínű-
leg az egyetlen gyerek, aki szereti a matekot.

kapcsolatos változásokat, és készséggel tájékoztatnak min-
ket minden történésről. A tanító nénije nagyon elégedett 
Karcsival. Az év végi hazaköltözéskor büszkén adta át a 
nyereménykönyvét, amelyet jó tanulmányi eredményéért 
és magaviseletéért kapott. Ebben a tanévben különösen 
sok jó jegyet kapott. A tanító néni szerint ez részben an-
nak is köszönhető, hogy az utóbbi időben sokat barátko-
zott az osztály legjobb tanulójával. Segítették és buzdí-
tották egymást, ahogy jó barátokhoz illik. Az ő esetük is jól 
mutatja, milyen igaz a mondás: madarat tolláról, embert 
barátjáról.

Legelső jóga tábor 

Egy máik LEG, a LEGELSŐ JÓGA tábor a Cseppkőben, 
amiről írok Nektek.

Még sosem csináltunk belső rendezésű tábort, és idén erre 
is sor került. Egy 5 személyes kis jóga csapat hozta fedél 
alá ezt a programot. Minden nap tornáztunk, relaxáltunk, 
énekeltünk, játszottunk, és gyönyörű Mandalákat alkotta-
tok. Utolsó napon rengeteg meglepetés várt rátok, és min-
denki találhatott kedvére való ajándékot. Egy kisvasutas 
kirándulással és erdőjárással kedveskedtek az utolsó napon, 
és egy közös kerti vacsoránál búcsúztunk el a vendégektől 
egy időre. Hamarosan újra találkozhattok a Jógás lányok-
kal, ezt Bea néni ígérte meg nekem.

Legelső testvércsapatunk

2012 tavasza hozott egy másik újdonságot is, méghozzá 
végre megismerkedhettünk az LEGELSŐ testvércsapa-
tunkkal, és végre eljöttek hozzánk egy közös focira az In-
terCampus program szendrőládi gyermekei. A Pitypang 
iskolának a külső műfüves pályáján mérkőztünk meg 
velük, külön a kicsik, és külön a nagyok. Egy győzelem és 
egy vereség volt mindkét oldalon, így a kiegyenlített mér-
leg senkit nem bántott. Nagyon erős ellenfelek, és nem volt 
könnyű ellenük játszanunk. Mi is ügyesek voltunk, de talán 
több szorgalom kellene a biztos győzelemhez. Vasárnap 
meghívtuk őket az Állatkertbe, amit ők még sosem láttak 
ezelőtt, ezért felejthetetlen élmény volt nekik. Reméljük 
lesz még lehetőség közös focira, és talán mi is ellátogatha-
tunk hozzájuk.

Legsportosabb hét
LEGSPORTOSABB HÉT kategóriában a CseppOlimpia 
rendezvény nyert nálam. Hiszen egész héten át tartott 
a program. (kep cso megnyito) Minden nap más és más 
sportban lehetett bizonyítani, és sikerült is megmutatni, 
hogy fittek, erősek, ügyesek és gyorsak vagytok. Nagyon 
sok GYÖK-tag tett róla, hogy ne lustálkodjunk. Precízen 
írogattak, méregettek, majd szorgalmasan pecsételtek az 
összesített eredmények szerint. A legkiemelkedőbb Csep-
pOlimpikonunk Szabó Géza lett! Gratulálunk Gézának és 
a többi 30 versenyzőnek, akik mindannyian kiérdemlik a 
CseppOlimpikon nevet! 
Szuper ajándékokkal és finom frissítőkkel lettek gazdagab-
bak, amit a Sztehlo Gábor Alapítvány „Egészségedre” 
pályázatának köszönhetünk!
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tő, szoba ellenőrzés, és reggeli torna után 
mehettünk reggelizni, ami minden nap 
így volt. Reggeli után közvetlenül minden 
napra ki volt találva valami kis foglalkozás, 
hogyha más nem, akkor pólót festettünk, 
és más kézműves elfoglaltságban jele-
skedtünk. Késő délután népi táncház volt, 
élőzenével, ahol lehetett táncolni tanul-
ni. Harmadik nap elmenetük megnézni 
a vajtai kastélyt, egy kisebb gyalogtúra 
kíséretében. Nagyon szép volt, és a séta is 
tetszett mindenkinek, mert szép faluban 
voltunk. Kálmán Vivien végig fényképezte 
a sétát, megörökítette Vajta összes fellel-
hető virágát. A harmadik nap este a tábor-
ba eljött egy bábszínház, és nagyon érde-
kes előadást nézhettünk meg. A színészek 
előttünk mozgatták a bűbokat, és a gyer-
ekeket is bevonták a játékba. Negyedik 
nap akadályverseny volt, ahol mi harma-
dik helyet értünk el. Akadályverseny után 
egy közeli településre mentünk busszal, 
ahol egy várat néztünk meg, a gyerekek itt 
tudtak ékszereket, és más középkori tárg-
yakat készíteni maguknak. Ehhez a pro-
gramhoz tartozott egy település felderítő 

program is, kaptunk egy térképet, kijelölt 
pontokkal, és nekünk kellett magunknak 
felderíteni a látványosságokat egy rajzolt 
térkép alapján. Itt már csak az volt a gond, 
hogy mi már indulásnál ellenkező irányba 
vettük nyakunkba a települést, és kisebb 
csodálkozás után, hogy miért nem találunk 
már egy szobrot sem  jöttünk rá, hogy az 
összes többi csoport a másik irányban van.
Az este tábortűz volt, nagyon sok dallal ami 
után zengett az egész tábor, még másnap 
is. A szoba tisztasági versenyen a mi gyere-
keink szinte minden nap 10 pontot kaptak 
( még Kálmán Vivi is minden nap reggel 
7-kor söpörte a szobát! ) .

Én nagyon büszke vagyok a gyerekekre, az 
egész úton, és a tábor ideje alatt segítették 
a munkámat, és folytonos fegyelmezés, 
és idegeskedés helyett kellemesen töl-
thettünk el pá napot együtt.

A tábor alatt a gyerekkel nagyon jól ki-
jöttünk, az első nap okozta hatások sem-
mivé váltak ahogy teltek az órák:-)

/Farkas Zsuzsa/ 

2012. 07. 16 - án korán reggel Botló Biankával, Kálmán Viviennel, Perényi Dávid-
dal, Perényi Szandival, Perényi Márkkal, és Diószegi Diával útnak indultunk, hogy 

elfoglaljuk a vajtai tábort.

Már az elindulás is tükrözte a mindennapjaim általános szer-
encséjét, hiszen lekéstük a Székesfehérvárra induló buszt, 
amivel elértük volna az egyetlen emberinek mondható 
csatlakozást a buszra, ami eljuttat minket a hőn áhított he-
lyre. A gyerkőcök kalandosnak vették a kis kiruccanásunkat, 
hiszen ha már így hozta a sors, elindultunk egy kis kirán-
dulást tenni Székesfehérvárra. Ott megnéztünk néhány 
látványosságot, sétáltunk a belvárosban. Délután három-
ra sikeresen megérkeztünk Vajtára. A településre induló 
buszon útközben hozzánk vergődött egy másik pórul járt 
táborozni vágyó csapat, így már nem is éreztük magunkat 
olyan szerencsétlennek amikor megérkeztük a tábor kapu-
jához. Vajta egy gyönyörű, elmondhatatlanul friss levegőjű 
nagyon apró település Székesfehérvár és Sárbogárd között. 
A helybéliek nagyon kedvesek, a boltos néni rendelésre bár-
mit beszerez, akár a saját otthonából is behozza délutánra a 
kívánt terméket. A tábor kapujához érve néhány formaság, 

és az  Erzsébet táboros póló, karszalag átvétele után elfoglal-
hattuk a szállásunkat. Egy kis faházban voltunk, kettő másik 
táborozó csoporttal együtt. A szállásnak is meg volt a tábor-
hoz illő hangulata, a folyosón lévő egy  közös fürdővel 
ami nagyjából 50 emberre jutott, és minden mással ami 
egy jó táborhoz kell. A civilizációtól szinte teljesen mentes 
övezetben voltunk, sem tv sem internet nem volt tartozéka 
a szállásunknak aminek én külön örültem. A gyerkőcök az 
első nap első pár órájában enyhe száj húzogatással jelezték 
mennyire vannak megelégedve a szállással. Később, ahogy 
telt az idő valahogy a nem tetszésük teljesen visszájára for-
dult. Első nap zászló felvonás után a strandon voltunk, ami 
közvetlenül a táborhoz tartozott. Három medencével, és egy 
nagyon lelkes gondok nénivel:-) A strandon semmi problé-
ma nem volt a gyerekekkel, egyszer sem kellett harcolnom 
velük. Ez a kiemelkedően jó viselkedés a tábor többi napára 
is elmondható teljesen tiszta szívből. Második nap ébresz-
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Beköltöztem..?!
Régi vágyam teljesült, mikor július 1.-jén megkaptam a 
Garzon kulcsot. 15 éve élek a Cseppkő gyermekotthonban 
ez idő alatt rengeteg barátom, barátnőm kapta már meg a 
Garzont. Sokat segítettem nekik és már alig vártam, hogy 
a saját kis lakásomat rendezgessem, szépítsem. Sokat kel-
lette tennem azért, hogy én is garzonlakó legyek. Első sor-
ban a tanulmányaimnak jónak kellett lenniük, magatartás-
ról, szorgalomról nem is beszélve. Mikor végre beköltöztem 
sok új dologgal kellett szembe néznem. Magamra kell 
mosni, főzni, takarítani, bevásárolni, ezekkel nagyon nem 
is volt problémám mivel a csoportban is magamnak csinál-
tam ezeket. Na, jó a főzés még nem megy annyira…Azért 
nehogy azt gondoljátok, hogy miután kiköltöztök, maga-
tokra lesztek hagyva, ugyanúgy részt vehettek Cseppkős 
programokon, nevelőitek is segíteni fognak, amiben csak 
tudnak és persze lesz egy utógondozó is, akihez bármilyen 
problémával fordulhattok.

Nagyon vártam már, hogy kikerüljek a csoportból, persze 
nem azért mert nem szerettem ott lenni hisz imádom a 
csoportomat, de hát, mint mindenki más úgy én is kíváncsi 
voltam, hogy milyen lehet egyedül élni. Persze nem olyan, 
mint amilyennek képzeltem, furcsa egyedül élni miután 
úgy nőttél fel, hogy rajtad kívül 9 másik ember van mel-
letted mindig. Tegyük hozzá, hogy Kobida Fecó üvöltözése 
nem hiányzik, a reggelemből.

Lassan befejezem beszámolómat az új életemről, de azt 
még szeretném hozzá tenni, hogy remélem, amíg tanulok 
(24-25 éves koromig) bent lehetek.

Köszönöm, hogy elolvastátok cikkemet, remélem Ti is 
igyekezni fogtok, hogy megkapjátok a Garzont miután 
betöltöttétek a 18. életéveteket. 

mérettetésnek. A gyümölc-
skeresés azonban nemtől 
és korosztálytól függetlenül 
minden résztvevőt vidám per-

cekkel gazdagított. Az ötödik 
„Te gyümölcs vagy” kérdésnél 
kezdtem elgondolkodni, hogy 
talán én is levelet növesztek.

A fabatkán - a gyereknap hivatalos valutáján – sokféle 

értékes dolgot lehetett vásárolni. A döntés nem volt mindig 

egyszerű. Dilemmákat kell megoldani, amelyeknek nem 

csekély a tétje: „ha a plüssmacit választom, hosszú távon 

megmarad.” Az íze viszont messze alulmarad a csokoládé 

ízével szemben. A csoki ezen kívül univerzális ajándék. 

Viszont hamar elfogy, méghozzá olyannyira nyomtalanul, 

hogy a Miami helyszínelők se találnák meg a gyilkos foga-

kat.

Az ünnep minden 
vidámságával és izgalmával 
újabb szép napot zárt a Csep-
pkő életében. Kézzelfogható 

volt a jó közösség fogalma, 
amit a világban oly sok helyen 
csak áhított sóhajjal emleget-
nek. /Szekeres Bertold/ /Bancsók Irén/

A mókás megnyitó, szink-
ronúszó csapatunk (Kati néni, 
Márta néni, Marika néni, Betti 
néni és Laci bácsi) fergeteg-
es produkciója után – amire 
visszagondolva most is mo-
solyra derül a szánk – Ági néni 
ragad mikrofont, hogy felkon-
ferálja a példamutatókat.

A gyerekek tűkön ülnek, a 
diplomák égnek az igazgató 
bácsi kezében, miközben sor-
ra hangzanak el azok nevei, 
akiket jutalmazás céljával fel-
hívnak a színpadra. A diplo-
ma és a járulékos ajándékok 
három kategóriában kerültek 
kiosztásra:

De hol is kezdődik a történet? 
Van egy nap az életünkben, 
amikor gyerek és tanár együtt 
ünnepli hivatásuk kapcsolatát, 
munkájuk ugyanis kéz a kéz-
ben jár együtt. Ez a nap a gyer-
ek-pedagógus nap, ami idén 
június 17-ére esett. Méltó alka-

lom arra, hogy kissé karneváli 
hangulatot teremtsen: ilyenkor 
– még ha csak egy hangyány-
it is – lazább a felnőtt szigor, 
Laci bácsi bográcsából kiáram-
ló illatfelhőben kicsit össze-

mosódik felnőtt és gyerek, 
egy pillanatra mindenki meg-
feledkezik magáról, amikor 
ugyanazzal a lelkesedéssel 
szalad a sor végéhez, hogy 
legalább egyszer merjen a 
finom paprikás krumpliból – 
igazi Lacikonyha. Desszertként 

pedig Ági néni palacsintája, 
Margó néni sütije szolgál. Az 
egészséges étrendből pedig 

nem hiányozhat a finom, 
friss gyümölcs sem, ame-

lyet Pali bácsi gyümölcskosara 
kínált. Minden falat ínyenc, 
minden asztal vidám, és mind-
en felnőtt kicsit gyerek is, min-
den gyerek kicsit felnőttebb, 
felelősségtudóbb. A jó han-

kiemelkedő tanulmányi eredmény

kiemelkedő közösségi aktivitás

kiemelkedő sport aktivitás

gulathoz a délelőtti izgalom is 
hozzájárul: ügyességi játékok 
tömkelege várja a bátor jelent-
kezőket különböző helyszínek-
en. Valaki célba dobással, más 
aszfaltrajzzal vagy fodrász-
versennyel szerez magának 
fabatkát. A lehetőségek tárháza 
gazdag volt. A foci hatékonyan 
csalogatta a fiúkat, miközben 
a lányok arcot festettek. Szinte 
még a fülemben csengenek a 
„Pistike, ne edd meg a festéket” 
féle felszólítások, vagy a „hova 
dobtátok a negyedik labdát” 
típusú kérdések. De a fodrász-
versenynél sem volt mindig 
egyértelmű, hogy valaki alanya 
vagy elszenvedője volt a meg-
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Elődöntő:
  

2012. március 10. (szombat)

Az elődöntő a Spirit Étterem és Klubban 1056 Budapest, Nyáry 
Pál utca 9. szám alatt került megrendezésre.

Az elődöntőbe jutott 58 fő gyermek, 41 műsorszámmal, 17 
gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó intézményből

ELŐDÖNTŐBE JUTOTTAK SZÁMA               
KATEGÓRIÁNKÉNT

Döntő:
2011. március 31. (szombat) 15 óra

SYMBOL BUDAPEST  

Moderátor:  

Szurok András az ATV munkatársa

Zsűritagok:  

Lipcsei Betta a Sport Tv arca,

A Harmadik Félidő 23 éves műsorvezetője, 

A Miss Universe Hungary 2011 nyertese,    
aki hazánkat  képviselte a világdöntőben.

Szunai Linda
Miss World Hungary 2011.

Bencsik Tamara 
Egykori Megasztár-os énekesnő,

Vajda Katalin
író, színházi szakember. 

Stereo 2.0 – Leo és Gabe
Viva Comet, Bravo Otto jelölés

Alexa Christina
New Dance World tánciskola vezetője,   
Viva Star Tour meghívott táncosa

Kurucz Sándor
Csillag Születik - ből ismert Bad Boyz tánccsoport tagja,    
koreográfusa, Viva Tour meghívott táncosa

•	 NEFMI	Rákospalotai	Javítóintézet	és	Speciális	Gyermekotthon	1151	Budapest,	Pozsony	utca	36.	

•	 NEFMI	Kalocsai	Gyermekotthon,	Általános	Iskola	és	Szakiskola	6300	Kalocsa,	Szent	István	király	utca	16-22.

•	 NEFMI	Esztergomi	Gyermekotthona	2500	Esztergom,	Budai	Nagy	Antal	utca	28.

•	 Győr-Moson-Sopron	Megyei	Területi	Gyermekvédelmi	Szakszolgálat	9024	Győr,	Vasvári	Péter	utca	1.

•	 Szervita	Nővérek	Gyermekotthon	3441	Mezőkeresztes,	Szentistváni	utca	73.

•	 Bernecebaráti	Lakásotthon	(Bokréta	Lakásotthonai)	2639	Bernecebaráti,	Petőfi	utca	24.

•	 Pest	Megyei	TEGYESZ	Monori	Gyermekotthon	2200	Monor,	Kossuth	Lajos	utca	25/A.

•	 „Názáret”	Szociális	Szolgáltató	2800	Tatabánya,	Puskin	út	7/B.

•	 Borsod-Abaúj-Zemplén	Megyei	Szociális	és	Gyermekvédelmi	Központ	3525	Miskolc,	Városház	tér	1.

•	 Miskolci	Szociális	és	Gyermekvédelmi	Központ	3515	Miskolc,	Egyetem	út	1.

•	 AGA	Gyermekotthon	1186	Budapest,	Tövishát	utca	2/A.

•	 Budapest	Főváros	Önkormányzatának	Gyermekotthona	1023	Budapest,	Bólyai	utca	11.

•	 Cseppkő	Gyermekotthon	1025	Budapest,	Cseppkő	utca	74.	

Ének Tánc Próza EgyébHangszer

2679 1

35 gyermek

13intézmény

24műsorszám

Az elődöntő moderátor szerepét, feladatait Szurok András az 
ATV munkatársa látta el.

A gyermekek megmutatatták Szunai Linda Miss World Hun-
gary 2011.,  Vajda Katalin író, színházi szakember, Várudvari 
Jerzy László Való Világ, Brockhauser Adrienn tánctanár, Földi 
Rita és Finta Róbert Cseppkő Gyermekotthon, zsűritagok előtt 
előadóművészi tehetségüket.

Varázscsepp 2012
Tehetség kutató Verseny

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Gyermek- és 

Ifjúságvédelmi Osztálya és Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája 

Országos Tehetségkutató Versenyt szervezett VARÁZSCSEPP néven, második alkalommal, hagyományte-

remtő célzattal. 

A verseny Fővédnöke

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Oktatási, Gyer-
mek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Osztálya. 

A verseny szervezője és lebonyolítója:

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekot-
thona és Óvodája

A VARÁZSCSEPP tehetségkutató versenyre a gyermekvédelmi 
szakellátásban nevelkedő 8-18 éves gyermekek számára adott 
lehetőséget arra, hogy megmutathassák tehetségüket külön-
böző előadóművészi kategóriákban.

A gyermekek az ország egész területéről nevezhettek, a 
nevelésükről gondoskodó gyermekvédelmi szakellátó in-
tézményen keresztül.

A verseny célja:
•	 Lehetőséget	nyújtani	a	bemutatkozásra,

•	 Lehetőség	a	továbblépésre,	továbbtanulásra

•	 Erősíteni	a	motiváltságot,

•	 Segítséget	adni	a	célok	elérésében,

•	 Elősegíteni	az	integrációt,

•	 Erősíteni	az	esélyegyenlőséget,	illetve	

•	 Hozzájárulni	a	társadalmi	tolerancia	erősítéséhez

A verseny kategóriái
. Ének

. Tánc

. Instrumentális (hangszeres)

. Próza

. Egyéb

A válogatás két fordulója során a legtehetségesebb előadók kerültek kiválasztásra, akik egyenes kieséssel jutottak a döntőbe.

Selejtezők: 

2012. február 17. - 18. – 19. (péntek, szombat, vasárnap), 

A selejtezők lebonyolítása a Budapest Főváros Önkormányza-
tának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája kultúrtermében 
került megrendezésre.

A három napos válogatásra összesen 99 fő gyermek jelent-
kezett, 68 műsorszámmal, az öt kategóriát illetően egyéni és 
csoportos megmérettetésként. - 20 gyermekvédelmi gondo-
skodást nyújtó intézményből:

Az elődöntőbe nem jutott versenyzőknek részvételüket 
személyesen és postai úton névre szóló „Emléklappal” 
köszöntük meg. . 

ELŐDÖNTŐBE JUTOTTAK SZÁMA               
KATEGÓRIÁNKÉNT

Ének Tánc Próza EgyébHangszer

3101115 2

58 gyermek 17 intézmény41 műsorszám
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Szedlmayer Bea - Neumann János Számítógép Tudományi Társaság képviseletében

         3 db ECDL vizsga kártya: 

Kovács Nikolett - Cseppkő Gyermekotthon,

Barabás Annamária - NEFMI Rákospalota

Horváth Miklós - Bernecebaráti Lakásotthon

Szedlmayer Bea - Tiéd Lehet a Világ Alapítvány vezetője

  Könyv jutalom: 

Kovács István - “Názáret” Szociális Szolgáltató,

Lakatos László András - BAZ Szociális és Gyermekvédelmi Központ 

Erényi Annamária - Szervita Nővérek Gyermekotthon

 LL Junior – énekes felajánlása:

Tánciskolájában oktatás 

Tánc kategória - I. helyezettjei részére:

Jónás Sándor, Illés Rudolf - NEFMI Kalocsai Gyermekotthon

Vigaszdíjként könyv jutalom: 

Pacza Nikolett - NEFMI Rákospalota 

Jónás Sándor, Illés Rudolf - NEFMI Kalocsai Gyermekotthon

/Vágó Jánosné

főszervező/

A Döntőn megnyitó beszédet mondott Csomós Miklós Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Oktatási és 
Kulturális Főpolgármester-helyettes úr, aki elmondta, hogy úgy látja, és úgy gondolja, hogy a Tehetségkutató Versenyt minden 
évben hagyományteremtő célzattal kerüljön megrendezésre. A verseny bebizonyította, hogy nagyon sok tehetséges gyermek 
él, nevelkedik a gyermekvédelmi szakellátásban.

A meghívott vendégek közül megtisztelte, illetve a rendez-
vény színvonalát emelte megjelenésével:

Szántó Edina Anna
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, 
Gyermek – és Ifjúságvédelmi Tanácsadó

Pölöskei Gáborné
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivata-
lOktatási – Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály; Főosztály-
vezető

Csókay László
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivata-
lOktatási – Gyermek és Ifjúságvédelmi Osztály; Osztályvezető

Faddi István
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivata-
lOktatási – Gyermek és Ifjúságvédelmi Osztály; Szakreferens

Kovács Judit
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, 
Felügyelő Bizottság

Dudás Zoltán
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi 
Gyámügyi Főosztály; Főosztályvezető

Pauzáné Dr. Suha Judit
Gyermekjogi Képviselő

Dávid Zsuzsanna
Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata; Gyámi tanácsadó

Végvári Tibor
Végvári Cousveting Kft.

Szabó Laura, Örkényi Aliz
Végvári Cousveting Kft.

Dr. Zanati László
Wessling Hungary Kft.; Ügyvezető

Fegyveres Fiskál Gábor
AD1 Team

A moderátori szerepet, mint már az 
elődöntő alkalmával is: Szurok András az 
ATV munkatársa látta el.

A műsorszámok meghallgatása, 
megtekintése után a zsűrinek nem volt 
könnyű dolga. Ismételten nehéz he-
lyzetbe hozták a már kibővült, népszerű, 
ismert személyekből álló zsűrit a kima-
gaslóan teljesített előadóművészi te-
hetségeink.  

A „kis” tehetségek igencsak kitettek 
magukért! Színvonalas, fergeteges, 
lélegzetelállító produkciókban volt 
része minden jelenlévőnek, nézőnek, 

zsűrinek, a Symbol külön vendégeinek, 
munkatársainak.

A zsűri döntését izgalommal várta min-
den jelenlévő.

Az eredményhirdetés, és a díjak átadá-
sa után Dr. Herczeg Krisztián a Cseppkő 
Gyermekotthon és Óvoda igazgatója, 
mint a Tehetségkutató Verseny szervező-
je, lebonyolítója mondott záróbeszédet.

Az estébe nyúló program a fellépések 
előtti, utáni izgalmak közepette jó han-
gulatban telt el. Vidáman, nevetve, teli 
várakozással múlt el az idő.

A Varázscsepp Tehetségkutató Verseny 
három fordulóján a pozitív visszajelzések 
alátámasztják, hogy minden versenyző, 
nevelő, kísérő, illetve néző egyaránt jól 
érezte magát, maradandó emlékekkel, 
élményekkel távoztak a helyszínekről. 

Több gyermekvédelmi gondoskodást 
nyújtó intézményben nevelkedő gyer-
mek, vezető, munkatárs képviseltette 
magát a rendezvényeken, ezzel is 
emelve annak nívóját, hitelességét és 
hangulatát.

Vágó Jánosné  főszervező – családgondozó, 

Baranya Boglárka – pszichológus,  

Szikulai Andrea – nevelő,   

Roszik Zsuzsanna – nevelő,

Magyar Ádám  - nevelő,

Mihály Gergely – gyermekfelügyelő,  

Szekeres Bertold – gyermekfelügyelő, 

Mihály Orsolya – növendékügyi ügyintéző, 

Bajkán Katalin – szabadidő szervező,

Bodriné Fuzik Mária – utógondozó,

Gősi Tamás - adományok   

Finta Róbert – otthonban nevelkedő gyermek,

Molnár Ferenc – utógondozott; garzon 

Oláh Csaba – utógondozott; garzon

Szervezők:

Önkéntesek:

Sipos Mónika  Erdős Ádám  Repka Réka  Grajczár Fanni       Tiszai Réka 

Tischler Roxána Budapest Főváros Önkormány-
zatának Gyermekotthona Tánc - Rocky: Rock and roll   Tánc kategória - III. helyezettek 1 db Mp3  (kicsi-bővíthető)

Kovács Nikolett Cseppkő Gyermekotthon József Attila: Kései sirató Próza kategória - I. helyezett + 
Közönség díj

FITNESS BÉRLET - 10 alkalomra;      
1 db komplett számítógép; 

Lakatos László 
András

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szociális és Gyerme-

kvédelmi Központ
Osváth Erzsébet: A hét 

ügyes tapsifüles Próza kategória - III. helyezett 1 db Mp3  (kicsi-bővíthető)

Jónás Sándor
NEFMI Kalocsai Gyerme-

kotthon, Általános Iskola és 
Szakiskola

Tánc: Hip-hop Tánc kategória - I. helyezettek

MÁTYÁS HOTEL  5 fő részére 
30.000.-Ft értékben + Állatkerti 

belépő; LL Junior tánciskolájában 
oktatás

Bogdán Renáta
NEFMI Rákospalotai 

Javítóintézet és Speciális Gyer-
mekotthon

Vörösmarty Mihály: Vén 
cigány Próza kategória - II. helyezett 1 db Mp3  (kicsi-bővíthető)

Barabás 
Annamária

NEFMI Rákospalotai 
Javítóintézet és Speciális Gyer-

mekotthon
Alexandra Burk: Halleluja 

magyarul                           Ének kategória - III. helyezett 1 db Mp3  (kicsi-bővíthető)

Vajda Erik,
Vajda Cintia, 
Talyán Mária, 

Erdős Viktória, 
Mészáros Balázs, 

Erdős Tünde, 
Vajda Márkó

Názáret” Szociális Szolgáltató
Weöres Sándor: Tündér 

című művét jelenítik meg 
énekkel, bábokkal

Egyéb kategória - II. helyezett

FŐVÉDNÖK FELAJÁNLÁSA:    
GÁRDONY 7 fő részére teljes 
ellátással 7 nap (6 éjszaka) + 
Csocsó asztal, Földgömb + 

laptop táska

Botos Edgár Szervita Nővérek Gyermekot-
thon

Ének - Honfoglalás: Szállj, 
sólyom Hangszer kategória - III. helyezett Földgömb + laptop táska

Mohai Anna
Győr-Moson-Sopron Megyei 

Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat

Carl Maria von Weber: 
Sonatina zongora kísérettel: 

Fenyősi Dóra
Hangszer kategória - I. helyezett FITNESS BÉRLET - 10 alkalomra

Erényi Annamária Szervita Nővérek Gyermekot-
thon

Koncz Zsuzsa: Valahol egy 
lány

Ének kategória - II. helyezett 1 db Mp3 4 GB (nagy-bővíthető)

Oláh Katalin Miskolci Szociális és Gyerme-
kvédelmi Központ Modern szóló tánc Tánc kategória - II. helyezettek VIP Bérlet - 1 havi ingyenes 

tánciskola

Wágner István “Názáret” Szociális Szolgáltató
Barton George: Spanyol 

tánc és A zöld réten cimű 
zeneművek.

Hangszer kategória - II. helyezett 1 db Mp3  (kicsi-bővíthető)

Horváth Miklós Bernecebaráti Lakásotthon 
(Bokréta Lakásotthonai) Ének: Chris Brow: No Bullshit Egyéb kategória - I. helyezett

MÁTYÁS HOTEL  5 fő részére 
30.000.-Ft értékben + Állatkerti 

belépő

Berki Sándor, 
Horváth Márió

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szociális és Gyerme-

kvédelmi Központ
David Guetta feat. Es-

telle-One Love Ének kategória - I. helyezettek

MÁTYÁS HOTEL  5 fő részére 
30.000.-Ft értékben + Állatkerti 

belépő
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szemétszedés és a sorversenyek nagyon jól sikerültek, mindkét 
programot az Élménytáborban résztvevő gyerekek tervezték 
és saját maguk is vezényelték le. Az utolsó napon a rákospalotai 
tábor és akcióterv elkészítésével foglalatoskodtak a résztvevők. 
Niki és Attila (Valter ebbe a táborba sajnos már nem kísért el ben-
nünket) kiemelkedő teljesítményt nyújtottak mindhárom napon.  
Hatalmas munkát végeztek, joggal mondhatták a harmadik nap 
végén, hogy elfáradtak.

Az utolsó táborba, melynek helyszínét a Rákospalotai Lánynevelő 
Intézet nyújtotta, sajnos csak Kovács Niki tudott eljönni, mivel At-
tila az iskolai vizsgái miatt a Cseppkőben maradt. Ennek ellenére 
Nikinek nem okozott problémát, hogy egyedül volt, hiszen már 
jól ismerte mind a szervezőket mind a résztvevő csapatot is. A 
rákospalotai akciónak két lényeges eleme volt: végrehajtani az 
előzetesen eltervezett programot és mindebbe bevonni az ott élő 
lányokat is. Közösen ültettünk virágokat, fenyőt, „falmoha” festést 
csináltunk, valamint itt is megtöltöttünk egy konténert háztartási 
hulladékkal és törmelékkel. Szerencsés véletlen volt, hogy a máso-
dik nap a Baltazár színház adott előadást az intézet udvarán és ezen 
az élménytáboros gyerekek is részt vehettek. Az utolsó nap jórészt 
az előző hónapok munkájának átbeszélésével, kiértékelésével 

telt és természetesen a búcsúzkodással. A szervezők és a gyere-
kek megegyeztek egy végső találkozásban, melyet július 7-én a 
Margitszigeten, egy kötetlen piknik keretében meg is tartottak. 
Ezen a végső zárónapon Kovács Nikolett és Jónás Attila vett részt, 
hiszen ők ketten voltak azok, akik lelkiismeretesen végigcsinálták 
a  tábort.

Összességében elmondható, hogy az Élménytábor célja megvaló-
sult. A program során fejlődött a gyerekek önismerete, önbizalma, 
együttműködő – és kezdeményezőkészsége. Képessé váltak a  
stratégiai tervezésre, egy célkitűzés megvalósítására,  fejlődött 
döntéshozatali képességük, vezetői készségeket sajátíthattak el. 
Élesben tapasztalhatták mit is jelentenek azok a fogalmak, hogy 
kitartás és megküzdés valamint tolerancia.

Fejlődött a saját környezetük iránti felelősségérzetük, képessé vál-
tak egy  strukturált önkéntes projekt-szervezésre, előkészítésre, 
lebonyolításra. Olyan referenciával gazdagodtak, melyet bátran 
megjelölhetnek bármilyen fórumon. Ahogy a tábor során meg-
tervezett pólók felirata is hirdette, én is bátran kijelenthetem: „ Jó 
volt”.

/Magyar Ádám/

Állatkert 
képekben

2012. februárja és 2012. júliusa között összesen 6 alkalommal 
találkozhattak és dolgozhattak együtt a különböző gyerme-
kvédelmi intézményekből és a bagi roma telepről érkező hátrán-
yos helyzetű fiatalok. ( március 14. helyszín: Cseppkő Gyermekot-
thon, április 13-15. helyszín: Csobánka, május 11-13. helyszín: Bag, 
június 17-19. helyszín: Rákospalota, július 7. Margitsziget - zárónap)

Az első Élménytábor (Február 10-12. helyszín: Csobánka Cserkész-
park) alkalmával a trénerek  a legnagyobb hangsúlyt  az egymástól 
még kissé idegenkedő gyerekek összeszoktatására, csapattá való 
összegyúrására helyezték. A fiataloknak jórészt ismerkedő, csapa-
tépítő játékokban volt részük. Ám szerveztek közös kirándulást 
is, megtervezték az elkövetkezendő hónapokban rájuk váró fe-
ladatokat, megismerkedhettek az önkéntesség fogalmával. A 
megbeszélések és tervezések során, melyeket a trénerek  vidám 
játékokkal színesítettek a gyerekek  főként projektmenedzsmen-
tre, az egyéni szükségletek feltérképezésére, közös problémapon-
tok feldolgozására koncentráltak.  A 3 nap lényege tulajdonkép-
pen a következő volt: a gyerekek munkacsoportokat alkottak és 
a trénerek segítségével, meghatározták a közösen elérendő cél-
jaikat, felismerve az egymásért való felelősség, a döntéshozatal, 
a stratégiai tervezés és a tolerancia lényegét. A cseppkős srácok-
nak a tábor végére sikerült kezdeti távolságtartó magatartásu-
kat leküzdeni, beilleszkedni, együtt tervezni a többiekkel. Meg-
győződésem, hogy Niki, Robi, Attis, Valter, és Krisztián, legyőzve 
a kezdeti nehézségeket, a harmadik nap végére megértették az 
Élménytábor lényegét és mind az öten rengeteg új élménnyel és 
kapcsolattal gazdagodhattak.

2012. március 14-én az élménytáboros csapat újra találkozha-
tott. Ez alkalommal a mi intézményünk, a Cseppkő Gyermekot-
thon látta vendégül őket. A találkozó lényege tulajdonképpen 
az volt, hogy az eredeti tervben meghatározott két Csobánkai 
tábor időpontja közt legyen egy nap, amikor a gyerekek felelev-
eníthetik az első táborban tapasztaltakat, újra átbeszélhessék a 
kitűzött célokat, ezzel talán enyhítve azt, hogy az oly jó hangulat-
ban töltött első három nap után csak 2 hónap múlva találkoznak 
majd újra.. A Cseppkőben töltött nap is természetesen rendkívül 
hasznosnak bizonyult, annak ellenére, hogy Finta Róbert és Fin-
ta Krisztián ekkor döntöttek arról, hogy a továbbiakban nem 
kívánják folytatni a projektet. Mellékesen megjegyzem a trénerek 
egybehangzó véleménye szerint, az a tény, hogy már a második 
alkalomkor vesztett létszámából a csapat (mivel Bagról és Ráko-
spalotáról valamint Pestújhelyről is volt olyan aki nem folytatta) 

inkább erősítette, minthogy gyengítette volna a projekt célját. 
Hiszen jobb egy maroknyi elszánt fiatallal befejezni a tábort, mint 
sok kedvtelen emberrel. 

Április 13-15-ig újra a Csobánkai Cserkészparkban folytattuk a 
tábort. Sajnos erre a 3 napra csak Jónás Attila tudott eljönni, mi-
vel Robi és Krisztián feladták, Kovács Niki Erdélyben táborozott, 
Valternek pedig az orrtörése miatt pihennie kellett az orvos nem 
javasolta a tábort.  Fontosnak tartom megjegyezni, hogy Jónás 
Attila annak ellenére, hogy egyedül vett részt a cseppkős gyere-
kek közül, kitartóan végigcsinálta mind a 3 napot. Attila töretlen 
kedvvel, nagy elánnal vetette magát az újabb és újabb feladatok-
ba, a tervezések során pedig kiemelkedő munkát végzett, mindig 
lehetett hallani a hangját, értelmes hozzászólásait, elképzeléseit. 
Öröm volt látni, hogy egyedül is sikerült neki feloldódnia és ered-
ményeket elérnie. A tábor gerincét a túrák, csapatjátékok mellett a 
bagi „ nagy akció” megtervezése jelentette. Az utolsó napra a gyer-
ekek eljutottak egy olyan szintre, hogy önállóan, - legtöbbször 
már a trénerek segítsége nélkül - sikerült megtervezniük egy oly-
an nagyszabású akciót, mint a bagi szemétszedés és vetélkedők.  
Emellett megtervezték az önkéntes pólót, valamint bemutatták az 
előzőleg vállalt feladatokat is. Attila itt egy rap videót hozott, me-
lynek szövegét Nikivel és Valterral közösen írták, majd a Cseppkő 
stúdiójában rappelték fel Valterral. A videó természetesen nagy 
sikert aratott a táborozók körében is.

A május 11-13-ig Bag községben rendezett tábor, a Tőlünk – Nek-
tek program egyik fő eseményének bizonyult. Az eddigi rengeteg 
agyalás és tervezés eredményét itt gyakorlatban próbálhatták 
ki a gyerekek. Mindenki számára nagy kihívás volt az ismeretlen 
terep és az, hogy egy olyan közegben, - történetesen egy ro-
masoron - kell megvalósítani a terveiket, ahol a lakosságot eleve 
nehéz aktiválni. Ebben nagy segítségünkre voltak a helyi bagi 
fiatalok és a BAGÁZS szervezet önkéntesei. A tábor első napján 
került sor a terepbejárásra, melynek során a gyerekek megis-
merkedhettek a cigánytelep viszonyaival, beszélgethettek a hel-
yiekkel. A második nap szemétszedéssel kezdődött a „Nagy Akció” 
A helyi lakosság, az önkéntesek és az élménytáboros gyerekek 
egy fél napon át szedték a szemetet. Összesen 3 nagy konténert 
sikerült megtöltenünk zsákokkal. Ám a rengeteg szemét miatt 
így is csak egy utcát sikerült megtisztítanunk, de ez is hatalmas 
sikernek könyvelhető el. Az ebéd és egy rövid megbeszélés után 
a romasor melletti réten – főleg a helyi cigánygyerekeket ak-
tiválva – az Élménytábor résztvevői sorversenyeket rendeztek. A 

Tőlünk – Nektek II.

Raiffeisen Élménytábor
Az alábbiakban röviden szeretném összefoglalni a  Tőlünk Nektek  Raiffeisen Élménytábor eseményeit. 
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