Cseppkő

Magazin

Cseppkő Magazin | 2015 - Szeptember

A CSEPPKŐ GYERMEKOTTHON MAGAZINJA • 2015. SZEPTEMBER

1

Támogatóink,
Köztársasági Elnöki Hivatal
Nemzetgazdasági Minisztérium
II. Kerületi Önkormányzat
Magyar Testgyakorlók Köre
MTK Baráti Kör
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
Emberi Méltóság Tanácsa
Országos Gyermekegészségügyi Intézet
Délegyháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Szirák Község Önkormányzata
Minden Csepp Alapítvány
TÁMASZ Alapítvány
Roma-Magyar Kézfogás Alapítvány
Vadaskert Alapítvány
Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány
Közel Hozzánk Egyesület
Hallgatók a Közösség Szolgálatában
Klíma Nagykövetség
Szeretet a Válasz Egyesület
Otthontalanok az Otthontalanokért
Budapesti Zsidó Hitközösség
Nagyvárad téri Református Gyülekezet
Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft.
Hungaroring Sport Zrt.
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nagybani Piac Zrt.
Ferencvárosi Torna Club
Magyar Labdarúgó Szövetség
II. Kerületi UFC
Balogh Vilmos Niké SE
Szépvölgy Judo SE
ELIOS Kispesti Női Kézilabda Klub
Fővárosi Állat- és Növénykert
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Madách Színház
József Attila Színház
R-Domb Center Ingatlanhasznosító Kft.
Szerencsejáték Zrt.
Siegler Ügyvédi Iroda Weil, Gotschal & Manges
Lavylites Team Kft.

Ke dv es Olva só!

a teljesség igénye nélkül:

Viacom Global Hungary Kft.
Citibank Europe PLC Magyarországi Fióktelepe
Erste Bank Hungary Zrt.
Talabér Erika fiókvezető, OTP Bank – Budapest Régió
Genzim Hungary Kft.
UnitedWay Magyarország Kft.
Unilever Magyarország Kft.
Celanese Hungary Kft
Dallas Étterem
Dipol Csoport
Betét Kft.
Fruttina
Skyforce Kft.
Fini-Mini Pékség
Calypso Pékség
Dr. Card Kft.
MEEX Agent Kft.
World is Mine Kft.
Team Magic Kft.
Buday Kollárik Tímea Cégvezető, Lime Creative Kft.
Szántó György Hr Vezető, Zara Hotel
Fórizs Csaba Igazgató, InZetta Informatikai Kft.
Szatmáry Aranka
Végvári Tibor
Dr. Kocsy Béla
Pintér István
Topp István
Ipacs László
Jávori Dávid
Dara Zsolt
Fleisch András
Prof. dr. Csermely Péter
Nagy Mónika
Talboth-Smith Melinda
Szedlameyer Beáta
Dinnyérné Medve Henrietta
Benkő Ferenc
Darnel Krisztián
Faragó Zsuzsanna
Hetesi Mónika
Hudacsek Balázs
Meskó Zsolt
Peter Jones

Köszönjük a Magyar Állam
és az Európai Unió támogatását!

ROMA NŐK TÁMOGATOTT
FOGLALKOZTATÁSA projekt megvalósítására
9,16 millió Ft támogatást kapott,
a megvalósítás 87,5 %-át.
A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1-2015-0015
A projekt keretében intézményünkben 5 pályakezdő gyermekfelügyelőt tudunk 7+1 hónapig foglalkoztatni, azzal a szándékkal,
hogy a további foglalkoztatásukra is esélyük legyen.
A megvalósítás kezdő időpontja: 2015.03.31.,
a megvalósítás határideje: 2015.10.30.

Nehéz helyzetben voltunk, amikor lapunkat terveztük: a bőség zavara igencsak megnehezítette
szerkesztői munkánkat. Nem az volt a kérdés, hogy miről írjunk benne, hanem hogy mit hagyjunk
ki belőle? Mert eseményben, programban bővelkedett a tavaly még ötvenéves jubileumát ünneplő,
ugyanakkor már a következő 50 évére készülő Cseppkő Gyermekotthon.
Kevés szóval, sok fotóval mutatjuk meg a közelmúlt
eseményeit – aki „cseppkősként” vagy vendégként
részese volt valamelyiknek, ismét felidézheti ezek
hangulatát, ám aki kimaradt egyikből-másikból,
most ízelítőt kaphat, milyen változatos, eseménydús életet élnek kicsik és nagyok intézményünk
falai között. Már amikor itthon vannak! Hiszen táborokba, hazai és külföldi versenyekre, színházi
előadásokra, hajókázni, vendégségbe, vendégfellépésre, vagyis jobbnál jobb programokra hívják
gyermekeinket. Szerencsére nem szűkölködünk mi
sem a házon belüli eseményekben, amelyekre mi
hívjuk és várjuk nagy szeretettel a vendégeket.

fel. A kiválasztásra és az oktatás folyamatára hónapokat fordítottunk: mi toboroztuk a nevelőszülőket
és kiképzésüket is magunkra vállaltuk. Azokat a
jelentkezőket – akár gyerekes szülőket, akár gyermektelen házaspárokat, akár egyedülálló felnőtteket –, akik megfeleltek a szigorú követelményeknek, 500 órás képzésben részesítettük. A bérihez
hasonlóan az új családok is hozzánk, a Cseppkőhöz tartoznak – a képzett, felkészült nevelőszülők
száma most már tíz. Közel 30 gyermekről gondoskodnak, egyelőre, hiszen további létszámbővítést
tervezünk, még 7-10 gyermeket várunk nevelőszülőinkhez.

Első helyre kívánkozik a Varázscsepp Országos
Tehetségkutató Verseny, amelyet ma már a komoly
országos vetélkedők sorában jegyeznek. Színvonalas produkciókkal színpadra lépő, talentummal
megáldott fiatalok bemutatkozására, megméretésére teremtettünk fórumot a nevelőotthonokban
élő gyerekek számára. A legjobbak, azaz a kategóriák dobogós helyezettjei varázslatos gálaesttel
lepték meg Zamárdiban a közönséget s ez ékes
bizonyítékát adta: a tehetséget érdemes felkarolni,
támogatni, a szárnybontogatókat muszáj repülni
tanítani! Egyetlen heti táborozás alatt, hozzáértő
művészek kezére bízva olyan fejlődést értek el a
gyerekek, hogy csak meghatódva tudtuk figyelni és
méltatni a produkcióikat. Jó volt látni, hogy men�nyire kinőtte magát a Varázscsepp – öt éve, saját
ötletünket megvalósítva nem csupán hagyományt
teremtettünk, hanem a vetélkedőt évről évre színvonalasabb megméretéssé fejlesztettük.
4. oldal

Hiszünk a lélek és a test harmóniájában, abban,
hogy ép lélek ép testben lakozik – ezért tartjuk an�nyira fontosnak, hogy minél többen sportoljanak.
Ehhez nyújt értékes segítséget az Inter Campus
program és az MTK Budapest Zrt. támogatása.
Otthonunkban egyre több sportág között választhatnak fiaink, lányaink; idén kezdődtek a gombfociedzések, s újabban már a tatamin is kipróbálhatják
és fejleszthetik magukat. A Kárpát-medencei Sportakadémia „Birokra Magyar!” programja – amelynek mi is részesei vagyunk – több sportágban kínál
sportolási lehetőséget a gyermekvédelmi szakellátás gondozásában élő fiataloknak.
12-13. oldal

Nemhogy repülni, de a földön járni, közlekedni
sem egyszerű, ehhez is kell a segítség. A Tanpálya Kft.-től éppen ezt a szakértő támogatást kapjuk!
Együttműködésünknek köszönhetően a Hungaroringen figyelemre méltó programsorozat részesei
lehetnek a „cseppkős” gyermekek. Második éve
vesznek részt az egyhetes Miniring táborban, ahol
a balesetmentes közlekedés szabályaival, a közlekedési eszközökkel ismerkednek. Különleges élményt ad az Örömautózás program, amelyre mi is
meghívást kapunk.
20. oldal
Szakmai téren is sikerült előbbre lépnünk, nevezetesen a hozzánk tartozó nevelőszülői hálózat kibővítésével. Ez nem csupán elhatározás kérdése
volt – komoly felkészülés előzte meg. Törekvésünk
szinkronban van a jogszabályi változással, azzal az
elvárással, hogy lehetőleg minden 12 év alatti gyermek családi környezetben, nevelőszülőknél nőjön

Cseppkő Gyermekotthon

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

                                 

dr. Herczeg Krisztián
igazgató

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik önzetlenül segítik otthonunkat! Pártfogóinknak sok szép órát-napot, adományt köszönhetünk, akár tárgyi, akár
tettekben megnyilvánuló ajándékkal gazdagították
a „cseppkős” gyerekeket. Legújabb büszkeségünk
a számítástechnikai terem, teljes egészében támogatói adakozás révén jutottunk az eszközökhöz!
És nem is akármilyenekhez: gépparkunk nívós, a
készülékek színvonala a középkategória felső határát súrolja, amelyet ezúton is köszönünk András
’bának.
Eredményeink, hagyományaink alapján bizakodva
tekintünk az újabb 50 évre – a múltunkban gyökerező optimizmus, a gyermekeinkbe és a boldogulásukért dolgozó munkatársainkba vetett hit, konkrét
és körvonalazódó céljaink mind mutatják, hogy van
teendőnk, szép feladatunk bőven a már pergő, második fél évszázadra is.

dr. Herczeg Krisztián
igazgató

Zárt körű terjesztéssel!
Kiadja:
A Cseppkő Gyermekotthon – dr. Herczeg Krisztián igazgató
Szerkesztő: Zsitva Katalin, Design: Diósi Gergely

1025 Budapest, Cseppkő utca 74. Telefon: 336-2745
www.cseppgyermek.hu, cseppgyermek@cseppgyermek.hu
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Győztesek

és nyertesek

Varázscsepp 2015

                                 
Győztek a legjobbak, de nyertek a többiek is, mi mindannyian – résztvevők, szervezők és nézők, azaz mindenki, aki részese és tanúja volt
országos vetélkedőnknek!
Rendezvényünk hagyományaihoz híven, ez alkalommal is a gyermekvédelmi alap- és szakellátásban nevelkedő 7-24 éves gyermekek, továbbá
fiatal felnőttek számára teremtett lehetőséget tehetségük megmutatására,
ének, tánc, hangszer, vers és próza, valamint egyéb előadó-művészeti kategóriákban.
Az ország egész területéről érkeztek a pályázatok: a jelentkezők több kategóriába is nevezhettek, a nevelésükről gondoskodó gyermekvédelmi intézmény vagy nevelőszülők közreműködésével, a nagykorúak pedig önállóan.
Tehetségkutató versenyünkre 21 városból 33 intézmény 220 jelentkezőt
küldött, 170 egyéni és csoportos produkcióval.

Több mint verseny!

                                 

Országos tehetségkutató versenyünk életre hívásakor
több – közelebbi és távolabbi – célt is magunk elé tűztünk. Nevezetesen: a tehetséges gyermekek felkutatását
és további lehetőségeik bővítését, a fiatalok ösztönzését,
motiválását önkifejezésük fejlesztésére, az ifjú tehetségek
segítését céljaik eléréséhez, a bekapcsolódás lehetőségének megteremtését a Főigazgatóság tehetséggondozó
programjába, az esélyegyenlőség és a társadalmi tolerancia erősítését, valamint a figyelem ráirányítását a szabadidő értelmes, kulturált eltöltésére, mint a bűnmegelőzés,
a drog prevenció segítőjére.

Eredmények

Tehetségkutatónk távolabbi célja, hogy minél több gyermek számára nyisson új távlatokat és mutasson kitörési
lehetőséget, ébressze fel tettvágyukat. Lássák meg mások sikereit és persze saját tehetségüket is, mutassanak
ösztönző példát egymásnak, a zene és más művészetek
iránti szeretetük révén találjanak új barátokra, motiváló,
erősítő közösségekre.
A zsűritagok kiválasztásának is jelentősége, üzenete volt:
a produkciók értékelésére olyan elismert, hiteles személyiségeket kértünk fel, akiknek életpályája, munkássága
példaként állhat a fiatalok előtt.

                                 

Felnőttek (18-24 évesek)
Ének:
		

I. Garami Zoltán – Marcali, Somogy megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság

A megméretés három fordulóból állt: a kétnapos selejtezőt két hét múltán
követte az elődöntő, ahol a legjobbak vívták ki a részvétel jogát a három
héttel később, húsvétkor tartott döntőben. A selejtezőn a versenyzők maximum 3 perces produkcióval léptek fel, a továbbjutottak az elődöntőben is
ugyanazt a számot mutathatták be.

		

II. Szettyán Edina – Budapest, Cseppkő Gyermekotthon

		

III. Bubenkó Tamás – Budapest, Esze Tamás Gyermekotthon

		

I. JNB Mohácsi Norbert - László Alfonz – Budapest, Cseppkő Gyermekotthon

Az utolsó felvonásnak, a húsvéti finálénak a korábbi évekhez hasonlóan
2015-ben is a Marczibányi Művelődési Központ – a MARCZI – adott otthont.
Színpadán 42 produkcióval 91 gyermek versengett, köztük tizenketten 11
műsorszámmal a Cseppkő színeit képviselték. A zárónap nyitányaként Bokor Marianna énekesnő műsorát hallhattuk, majd a Niké SE birkózócsapat
szórakoztatta – versenyen kívül – a nagyérdeműt.

		

II. Lakatos József Jenő, Kále Sháve – Szirák, Teleki József Általános Iskola és Szakiskola

Tánc:

Egyéb előadó-művészet:
		

I. Balogh Jenő – Békéscsaba, Békés megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ

		

II. TcB Twin Castle Boys – Ikervár, Vas megyei TEGYESZÁ

A döntőre új versenyprogrammal érkeztek a fiatalok, díjat a kategóriák legjobbjai, az első három helyezett vehetett át. Ők pluszjutalmat is kaptak, meghívták mindegyiküket Zamárdiba, az egyhetes tehetséggondozó táborba.
A megnyitón elhangzottak néhány mondatával zárjuk a beszámolót:
- Fantasztikus dolog nekünk a Varázscsepp! Lassan iskolaéretté válik ez a rendezvény, amelyért pont úgy izgulok, mint az óvodás
gyerekeimért. Vajon milyen lesz a következő állomás, látva azt, hogy ezt a rendezvényt évről évre szebbé varázsolják maguk a
gyerekek! - Dr. Herczeg Krisztián, Cseppkő Gyermekotthon, igazgató.
- Hitet tudtak adni a gyerekeknek azok a kollégák, akik felkészítették őket. Elérték, hogy higgyenek magukban, akik elindultak bármilyen produkcióval ki mertek állni a színpadra! - Bátori Zsolt SZGYF, Főigazgató.
- Ha valamibe igazán érdemes befektetni, egyéni, családi és társadalmi szinten, akkor az a tehetség! - Erdős Géza Duna TV,
Sportosztályvezető.
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Köszönet a zsűrinek és a támogatóknak...

Ifjúságiak (14-17 évesek)

                                 

...a vetélkedő megrendezéséhez nyújtott önzetlen segítségért, támogatásért, a felajánlott értékes díjakért!

Ének:
		

I. Mezei Tímea – Budapest, Cseppkő Gyermekotthon

		

II. Rácsai Patrícia – Berettyóújfalu, Arany János Gyermekotthon

		

III. Király Kitti Dorottya – Budapest, Cseppkő Gyermekotthon

Zsűritagok:

Támogatók, a teljesség igénye nélkül:

Balogh József, tánctanár

Tánc:
		

I. Kárpáti Fanni – Pécs, Baranya megyei Gyermekvédelmi Központ

		

II. Varázscipők tánccsoport – Mátészalka, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekvédelmi Központ

		

III. Latin táncok – Debrecen, HMB TGY

Bokor Marianna, énekes
Husnullina Regina, énekes
Mujahid Zoltán, énekes

Hangszer:
		

I. Apróbreakz – Budapest, Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon

		

II. Balogh trió – Dévaványa, Békés megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ

		

III. Szivák Péter – Budapest, Bokréta Lakásotthono

Neményi Ádám, producer
Patocska Olivér, énekes
Szabó Brigitta, tánctanár

Vers és próza:
		

I. Tóth Vivien – Bicske, Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola

		

II. Kovács Tamás – Budapest, Cseppkő Gyermekotthon

Egyéb előadó-művészet:
		

I. Bokor Cintia – Budapest, Cseppkő Gyermekotthon

		

II. Kötélugrás – Kőszeg, dr. Nagy László EGYMI

		

III. Jeremi Dávid – Budapest, Cseppkő Gyermekotthon

		

Díjak:
Mobiltelefon
Vásárlási utalvány
Varázscsepp naptár
Varázscsepp emblémás póló
Zamárdi tábor
Erzsébet tematikus tábor

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Deutsch Tamás, az Európai Parlament képviselője
Deutsch-Für Ágnes programigazgató, Erzsébet program
Emberi Méltóságok Tanácsa
Minden Csepp Alapítvány
AD1 TEAM Cégcsoport
Dara Zsolt Burger King
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Dinnyérné Medve Henrietta
Fővárosi Állat- és Növénykert
György Katalin, Fini-Mini Pékség
Klíma Nagykövetség
Oláh Csaba, Calypso Pékség
Szatmáry Aranka
Talboth-Smith Melinda
Támogató Cégcsoport
Végvári Tibor
Média:
Duna Tv
Budai Polgár

Gyermekek (7-13 évesek)
Ének:
		

I. Ónodi Attila – Budapest, JSzSzGyK Gyermekjóléti Központ

		

II. Tasi Amanda Diána – Dévaványa, Békés megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ

		

III. Kurucz Dávid – Békéscsaba, Békés megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ

Tánc:
		

I. Kále Sháve – Szirák, Teleki József Általános Iskola és Szakiskola

		

II. Sziporka – Nagyszakácsi, Somogy megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Óvodája, Általános Iskolája és Gyermekotthona

		

III. Hip-hop – Budapest, Sziget Gyermekotthon

Vers és próza:
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I. Menyhért János – Debrecen, TGySz Debrecen

		

II. Demeter Péter Henrik – Bicske, Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola

		

III. Mezei Károly – Budapest, Cseppkő Gyermekotthon
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V ar á zs l atos

g á l aest

Z am á r d iban

                                 
A Varázscsepp tehetségkutató legjobbjai, az öt kategóriában helyezést elért fiatalok Zamárdiban töltöttek néhány napot, hogy szakmai
vezető tanárok, neves szakemberek segítségével csiszolják produkcióikat.
Köszönet illeti Szabó Brigitta, Patocska Olivér és Volosinovszki
György mentorokat, akik néhány
nap alatt is kisebb csodát tudtak

művelni a művészpalántákkal. Az
egyhetes tábort záró gálaest a varázscseppes győztesek tehetségének fényes bizonyítékául szolgált!
Az est színvonalát tovább emelte
a meghívott vendégművészek műsora. Patocska Olivér és a Black
Time tánciskola csapata már több
cseppkős rendezvényen fellépett,
ezúttal is örömmel fogadta őket a
közönség!

T an u l j

j á t é kosan , é l j biztons á gosan !

Közbiztonsági nap

                                 
Az otthonunk parkjában rendezett színes programról részletesen beszámolt Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos weboldala,
a megjelent híradásból idézzük a következőket:
„Közbiztonsági napot rendezett május 7-én a Fővárosi Önkormányzat
fenntartásában működő Cseppkő Óvoda a Cseppkő Gyermekotthonnal
közösen. Mindkét intézménynek kiemelt feladata a biztonságos életvezetési ismeretek átadása, valamint a valódi integráció, amelyben jelentős
szerepe van a közbiztonsági napnak. Idén a Pitypang Óvoda, a Törökvész
Óvoda, a Községház utcai Óvoda, a British International School tanulói is
részt vettek az eseményen.
Dr. Herczeg Krisztián, a Cseppkő Gyermekotthon igazgatója hangsúlyozta: a gyermekotthonban élő gyerekek veszélyeztetettebbek, mint a
családban élő gyermekek, kiemelten fontosnak nevezte a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia megvalósítását. A bűnmegelőzés érdekében a közbiztonságot veszélyeztető jelenségekre országos és helyi, hatékony és
intézményesíthető reakciókra van szükség.
Kövesdy Katalin, a Cseppkő Óvoda vezetője szerint a megelőzésre kell
nagyobb hangsúlyt helyezni, hogy minél több gyermek tanulja meg felismerni a veszélyhelyzeteket, döntsön helyesen, és utasítsa el a számára
ártalmas dolgokat. Az összehangolt prevenciós program hatékony lehet
az életvezetési képzésben. Utóbbihoz szorosan kapcsolódik a közlekedésre nevelés, amelynek révén a gyermek fel tudja ismerni és alkalmazni
az adott közlekedési helyzetben legbiztonságosabb magatartási formát.
A rendezvény sikeres megvalósításáért köszönetet mond a II. kerületi Rendőrkapitányságnak, a BRFK Közlekedésrendészetnek, a Csepeli
Modellező Szövetségnek, a katasztrófavédelemnek, a Fővárosi Baleset-megelőzési Bizottságnak, Pryma Zoltán raliversenyzőnek, a Regimade Kft-nek, az Eltérő Sebesség Közhasznú Egyesületnek, valamint az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárnak.”
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S p o r t d é l u tá n
alapítványi támogatással

                                 

„Nagyüzem” volt otthonunk parkjában, ahol április végén
vendégcsapatok részvételével zajlottak a Cseppkő Sportdélután
programjai.

A lebonyolításához a szükséges anyagi hátteret a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány „Mozdulj!” pályázati
támogatása és intézményünk vezetése biztosította.

I ntert á bor a B a l atonn á l
Hagyományainkhoz híven – a jó kapcsolatok ápolása jegyében – idén is hívtunk
vendégeket, nevezetesen a Hűvösvölgyi Gyermekotthon, valamint a Kossuth
Gyermekotthon csapatát.

Elsőként a kicsik jelentek meg a sportpályán, ami nem csoda, hiszen a „B” és „C”
sor közötti kispályás pici foci meccsnek
egy ideje hatalmas presztízse van, nem
mindegy, ki lesz a bajnok.

A rendezői feladatok ellátásába – a nevelőkön túl – bekapcsolódtak a cseppkős
gyermekek is, a rendezvény napján már
kora reggel jelentkezett egy önkéntesekből álló kis csapat, hogy szívesen jönnének pakolni, vásárolni, pályát vonalazni.
Bár a szervezésre nem sok idő állt a
rendelkezésünkre, mégis igyekeztünk
mindent idejében előkészíteni. Ennek
köszönhetően már a megnyitó előtt két
órával benépesült a pálya, és a pingpongasztalon is pattogott a labda, egészen a
rendezvény végéig.

Egy rögtönzött focimeccsel indult a nap,
felnőtt-gyermek vegyes csapatok mérték
össze az erejüket, majd 14.30-kor hivatalosan is kezdetét vette a rendezvény.
A salakpályán lelkesen gyűrték egymást
a focicsapatok, a kispálya folyamatosan
foglalt volt, mint ahogy a pingpongasztal
is, amelynél gyermekek és nevelők mérkőztek egymással. A kicsik körében az
ugrókötél és a hulahoppkarika aratta a
legnagyobb sikert.

A III. Tulipános Röpi Kupa a Tornaterem
festése miatt sajnos elmaradt, az „Aludj
máskor” program keretein belül tartjuk
majd meg.

     fddffddddddddddddddddddddddddddddddddd                          

A rendezvény végén a mintegy 70 gyermek és felnőtt a gyermekotthon ebédlőjében gyűlt össze az eredményhirdetésre.
Átadtuk az okleveleket és a tortákat, majd
a vidám sportdélutánt egy közös pizzázással zártuk.
Úgy gondolom, rendezvényünk elérte a célját, mindenki jól érezte magát, a
gyermekek nagy örömmel vettek részt a
programokban. Elmondhatjuk, hogy egy
vidám, sportos délutánt sikerült megszerveznünk a számukra.

Csapateredmények
IV. Cseppkő FA Kupa kispályás futball:
I. Hűvösvölgyi Gyermekotthon és
a Felnőttek csapata (megosztott 1. hely)
II. Cseppkő Gyermekotthon
III. Kossuth Gyermekotthon

F. C. Internazionale szakedzői – az Inter Campus program keretében – ismét
Magyarországon jártak, hogy csiszolják
ifjú labdarúgóink focitudását.
Francesco, Fabio és Lorenzó vezényletével indult a hatnapos tábor, amelybe a 24 cseppkős gyermekkel együtt a
szendrőládi csapat is meghívást kapott.

Bár a fociedzések mellett más sport- és
kézműves foglalkozásokra, mozizásra
is jutott idő, a főszerep a labdarúgásé
maradt. Több koroszatályban és helyszínen folytak a tréningek, amelyeken
az olasz edzők hazatérése után Kátai
Krisztián és Zsolnai Csaba edzők trenírozták a cseppkősöket.

A táborzáró bajnokságban vegyes csapatokban, három korosztályban mérték
össze tudásukat az interes labdarúgó
gyerekek. Az edzők elégedetten nyugtázták a résztvevők játékbeli fejlődését
és kulturált viselkedését.

Pici foci:
I. „B” sor
II. „C” sor

Köszönjük a támogatást és mindazok munkáját, akik kivették részüket a rendezői feladatokból.
Viszkok András nevelő
10
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Válassz

s p o r tá g at !

MTK-segítséggel                                  
A test és lélek harmóniája, szépsége időtől és helytől függetlenül becsülendő érték. A vágyott harmónia megteremtésében a
sportnak igen nagy a szerepe, hiszen nem csupán a testet építi, hanem a lelket is erősíti.
Aki fiatalon megszokta a mindennapos mozgást, a sportolást, az egészséges versengést, az később is igényli majd és
megtalálja a módját, hogy tegyen a jó erőnlétéért.
A gyermekotthonokban nevelkedők számára különösen fontos, hogy szabadidejüket értelmesen, hasznosan töltsék, találják meg a koruknak, adottságaiknak és lehetőségeiknek
megfelelő testet-lelket-közösséget építő sportágat. Ehhez
kaptak segítséget a mi gyerekeink is az MTK sportágválasztóján, ahol az asztalitenisz, foci, kézilabda, sakk, ökölvívás,
kosárlabda, röplabda és vívás megismerésére, sőt kipróbálására is lehetőségük nyílt.

Az

új kedvenc
Gombfoci

                                 

A gombfoci (vagy más néven szektorlabda) ugyanolyan hungarikum, mint a kalocsai fűszerpaprika, a pálinka vagy a Rubik-kocka. A játékra méltán lehetünk büszkék, hiszen a világranglista első helyeit mind magyarok uralják, és ez gyakorlatilag
a sportág megszületése óta így van.
Ellátogatott hozzánk a magyar gombfoci két igen neves képviselője, Magyar Antal és Farkas Gábor; két világbajnokság és
négy Európa-bajnokság győztesei mindketten. Antal egy Föderációs kupával is dicsekedhet.
A cseppkős gyermekek és a meghívott Hűvösvölgyi Gyermekotthon lakói nagy figyelemmel hallgatták Gábort és Antalt, ami-

kor meséltek a játék történetéről, hogy mi a különbség a 12 érintéses, a 3 és az 1 érintéses szektorlabda között s hogy milyen
a hangulat az edzéseken, amelyek ugyanolyan kemények, mint
bármely más sportágban. Ezt követően bemutatták, hogyan is
játsszák a gombfocit, mik a szabályai, hogyan kell labdát lőni
és így tovább.
A látszat ellenére nem olyan egyszerű a gombfoci, de a gyerekek kitartóan gyakorolják és élvezik a játékot. A pálya és két
csapat nálunk maradt, hogy edzéseket tudjunk tartani. Íme,
egy újabb foci, amiben bizonyíthatjuk a tehetségünket. Ha más
gyermekvédelmi intézmények is nyitottak a lehetőségre, nagyon izgalmas meccsek elébe nézünk!

A fővárosi klub évek óta jótékonysági munkákkal és adományokkal – többek között sportfelszereléssel – segíti intézetünket. A mez, nadrág és sportszár viselésével igazi
focicsapatként, egységes szerelésben jelenhetnek meg ifjú
versenyzőink a különböző tornákon. A mi gyerekeink pedig
sok szeretettel és a bajnoki mérkőzéseken lelkes szurkolással viszonozzák mindezt.

B irokra M agyar ! B irokra C seppkő !
                

                 

A Kárpát-medencei Sportakadémia, Niké SE „Birokra Magyar!”
programja több sportágban nyújt sportolási lehetőséget a gyermekvédelmi szakellátás gondozásában
élő gyerekek számára. Ennek keretében
kezdődtek otthonunkban a birkózóedzések, amelyhez több
fővárosi gyermekotthon lakói is csatlakoztak.

Főigazgatóság társadalmi kapcsolatokért felelős referense és Horváth Gábor, a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezetének
igazgatója.

A rendszeres edzések megkezdése előtt
nyílt bemutató foglalkozáson ismerkedhettek az érdeklődő
gyerekek és nevelőik
– közel százan! –a
sportággal. A rendezvényt Dr. Herczeg Krisztián igazgató nyitotta meg. Jelen volt Gősi Tamás, a Szociális és Gyermekvédelmi
12
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Majoros István olimpiai bajnok, a Sportakadémia szakmai
igazgatója és Balogh
Vilmos, a Niké SE
elnöke irányították az
edzést, a bemutatót a
Kárpátaljáról származó sportolók tartották.
A gyerekek szinte
azonnal ráéreztek a
birkózás „ízére”, megértették és elfogadták
a sportágra jellemző
fegyelmezett, sportszerű viselkedés fontosságát és sokan azonnal
jelentkeztek az edzésekre.
Cseppkő Magazin | 2015 - Szeptember
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S z é ke ly f ö l d a M i l l en á ris P arkban

H í rek a G arzonh á zb ó l

                                

                                  
Végzős garzonosok
A 2014/2015. tanév végén Ibler Renáta sikeres érettségi vizsgát tett,
Szettyán Edina „Kisgyermekgondozó–nevelő”, Raffay Sándor pedig
„Számítógépes adatrögzítő” OKJ-s végzettséget szerzett.

SIKER A VARÁZSCSEPP TEHETSÉGKUTATÓN
Raffay Sándor és Szettyán Edina is indult a népszerű országos
tehetségkutató versenyen. Edina bejutott a döntőbe, ahol Hien: Valami
történt című dalával indult. Előadását nagy örömünkre kategóriájában a 2.
legjobbnak értékelte a zsűri.

Folytatódik a felújítás

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr meghívására mi is részt vehettünk
a minden idők legnagyobbikának tartott
Székely Fesztiválon, amelyen a látogatók
elé tárták a mai Székelyföld értékeinek
gazdagságát. Ízelítőt kaptunk a kulturá-

lis és gasztronómiai különlegességekből,
megtapasztaltuk az igazi székely vendégszeretetet.
Érdeklődők sokaságát vonzotta a nagyszabású rendezvény, a kézműves ételek
és italok bőséges választéka, az éne-

kek-táncok bemutatója.
Díszebédre és a Székely bálba is hivatalosak voltunk, s megtiszteltetésnek vettük, hogy besegíthettünk a 25 ezer adag
töltelékes káposzta elkészítésébe.

Két éve folyamatosan zajlik a Garzonház fejlesztése. A lépcsőház
teljes körű felújítása után idén márciusban megnyílt a hányatott sorsú
kerékpártárolóból kialakított mini konditerem. Az üzemeltetési szervezet
teljesen felújította a folyosó és lépcsőház világítását, a bejárati kapura pedig
egy hidraulikus kapubehúzót szereltek fel, a ház biztonságának növelése
érdekében. Hamarosan a társalgóban kezdődnek meg a munkálatok, ezek
eredményeképpen a helyiség közösségi térré alakul át, amely kulturált
szórakozási lehetőséget nyújt majd minden garzonlakónak.

Szakmai nyelvvizsga
Tanulás tekintetében az utógondozó otthonban élő fiatalok számára évek
óta követendő példakép Benkő Bettina, aki főiskolai tanulmányai mellett –
intézményünk anyagi támogatásának is köszönhetően – sikeres szakmai
nyelvvizsgát tett angol nyelvből.

Sportdélután – garzonos szervezéssel
Nagy sikert aratott a gyermekek körében az utógondozó otthon
szervezésében
lebonyolított
Cseppkő
Sportdélután,
amelynek
megvalósításához a szükséges anyagi feltételeket intézményünk vezetése
és a Sztehlo Alapítvány biztosította.

Csapatépítő trénig Egerben
Júliusban vidám hangulatú csapatépítő tréningen vettek részt a garzonosok
Egerben. A hasznosat összekötötték a kellemessel: megtekintették a város
nevezetességeit, ellátogattak a pincéiről híres Szépasszonyvölgybe, és a
programok sorából természetesen nem maradhatott ki a közös ebéd, majd
a fagyizás sem.

Csoportgyűlés az új tanév kezdetén
Az utógondozó otthonunkban élő fiatalok valamennyien részt vettek évnyitó
értekezletükön, hogy megbeszéljék azokat a feladatokat, amelyek az új
tanévben rájuk várnak..

14
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Gyermeknapi

vígasságok

                                

Mindeközben lázasan folyt az előkészítő munka a konyhában. Mosták, szeletelték a zöldségeket, a húst, ugyanis
Bereznay Tamás, a „Konyha Ördöge”
bográcsban főzött nekünk ünnepi ebédet. A TV2 műsorából ismert szigorú séf
a gyerekek kedvence lett, akiket segítő

kiskuktaként bevont a bográcsos finomságok elkészítésébe. Olyan sikert aratott az ebéd, hogy elkészülte után egy
órával már csak az üres bográcsok alját
nézhettük…
Gyereknap nem telhet el fagyi és vattacukor nélkül – nálunk sem. Alig hittünk

a szemünknek, látva, hogy a tartalmas
ebéd után egy-egy gyerek már a harmadik-negyedik óriás vattacukrot küldi a
csirkepaprikás után. Jutott hely a Magic
Ice Kft-től kapott poharas fagyiknak is, a
gyomrok lehűtéséhez.

A programoknak, meglepetéseknek se szeri, se száma! Vetélkedők, sport, ördögi ízletes falatok,
ajándékkal érkező pártfogók és neves fellépők – volt minden, mi szem-szájnak ingere…
De lássuk az elejétől! A programok sorát Ronaldó bűvész előadása nyitotta, mutatványaiba „tettestársként” a gyerekeket is
bevonta. Csakhogy sem közelről, sem távolról nézve nem tudtuk megfejteni a trükkök titkát, de nem is ez a fontos. A nézők
egyik ámulatból a másikba estek és hatalmas nevetések közepette önfeledten szórakoztak.
Aztán kezdetét vette a fabatkák gyűjtése – ezt a „házi fizetőeszközt” különféle vetélkedők során érdemelték ki az ügyeskedők. Fabatkáért finomságokat, gyümölcsöket, sütit lehetett
vásárolni.
Arcfestés, csillámtetoválás, gyöngyfűzés, sportversenyek, lekvároskenyérevő-verseny, célba dobás, lufi fújó verseny, különféle kézműves foglalkozások, tűzzománc, Cseppkő totó, fényképfelismerő játék és más vidámság várta a gyerekeket. Aki
megéhezett, pogácsával, lekváros kenyérrel és szendviccsel
csillapíthatta éhségét.

Ajándékkal érkezett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
úr: mesekönyvekkel lepte meg a gyerekeket, s még egy kis
pingpongozásba is beszállt.
Záró programként a kertben felállított színpadon Bokor Mariann színvonalas produkciójának és a Szabó Brigitta vezette
Black Time Hip-hop táncos csapat előadásának tapsolhattunk.
Örömteli, szép napot töltöttek együtt gyerekek-felnőttek,
bentlakók és vendégek!
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Fődíj a Mexikói

menüért

Kisszakácsok főzőversenye a királyi szakácsok földjén

                                 

Jól kifőztük, hogyan csíphetnénk meg egy dobogós helyezést Nagyszakácsiban, ám hogy az ilyen jól sikerüljön, magunk sem gondoltuk!
Persze – mint mindenki, aki „rajthoz állt” –, mi is a győzelemre gyúrtunk, de a szándék önmagában kevés lett volna, ha nem készülünk fel
a versenyre olyan körültekintően, mint ahogy azt tettük.
Kezdjük a végén, hisz’ ez a lényeg: csapatunk kiváló teljesítményének elismeréseként kiérdemeltük a fődíjat, a végérvényesen nálunk maradó fakanalat! Nem csak az egy évig őrizhető, győztesnek járó vándor fakanalat,
amitől jövőre esetleg búcsút kell vennünk, ha legyőzőre találunk a megméretésben.
Nem először jártunk a „Gyermekotthoni kisszakácsok főzőversenyén a királyi szakácsok földjén” – ahogy a rendezők mondják; hagyományos részvevői vagyunk az idén jubiláló, immár tízedik találkozónak.
Minden évben más a versenykiírás: tavaly például egészséges ételek készítését várták a csapatoktól, idén nemzetek konyhájából összeállított menüsorral mérték össze szakácstudományukat az ország minden részéből
érkező csapatok, szám szerint 18 gyermekotthon küldöttei.
Választásunk nem volt véletlen: Nagy Balázs, a II. Otthon vezetője a közelmúltban Mexikóban járt és élvezetes élménybeszámolóival úgy felkeltette az érdeklődésünket, hogy gyerekek-nevelők együtt hozták meg a gyors döntést és keresték-válogatták
az ételeket, bemutatásra szánt információkat, a dekorációt.
Hogy a chilis bab igazi legyen, ne csupán magyaros utánzat,

Mi, cseppkősök mexikói menüsort állítottunk össze: padlizsánkrém előételt, fűszeres zöldséglevest takóval, majd főételként
chilis babot, amit tortillába töltve szervíroztunk. A desszerthez
a fantáziánkat hívtuk segítségül egy új kreációhoz: almás pitét
sütöttünk édes takóval, kivivel és eperhabbal töltöttük meg.
18
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Mexikói dekoráció, zene és a távoli ország népviseletébe öltözött hostesseink fogadták a zsűrit és a vendégeket. A bejáratnál
felállított pannón Mexikóról összegyűjtött kulturális érdekességeket, ismereteket osztottunk meg a látogatókkal

a konyha ördögétől, Bereznay Tamás szuperséftől kértünk és
kaptunk tanácsot.
A gondos felkészülés meghozta gyümölcsét: a felkért öttagú
zsűri Bátori Zsolt SZGYE-főigazgató elnökletével a Cseppkő
Gyermekotthon csapatának ítélte a fődíjat.

Mi is úgy érezzük, hogy a 10. „Körbejár a fakanál” főzőversenyen, Nagyszakácsiban készített mexikói ételsorunk
rászolgált az elismerésre. Hiába – akinek ördögi tanácsadója van, annak ördöngös a menüje is…
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Varázscsepp-tábor: június 22-28.

t á borok

                                   
Birkózótábor: június 15-19.
A nyarat egy fantasztikus birkózótáborral indítottuk Zamárdiban,
9 gyermekünk részvételével. Naponta három edzést tartottunk reggel futással kezdtük a napot, amit a Balaton-parti bemelegítés
követett. Délelőtt újabb edzés következett, ezt már birkózással is
kombináltuk. Délután a táborozók a Balaton hűs vizében pihentek
rá az esti tréningre. Az edzések a csütörtöki versenyre készítették
fel a résztvevőket. Ezen három otthon gyermekei mérték össze
tudásukat; a cseppkősök nagyon jól teljesítettek: elhozták az
összes aranyérmet!

Hungaroring-tábor: június 15-19. és június 22-28.
A „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.-vel kötött
együttműködésünknek köszönhetően a mi gyerekeink is részt
vehetnek az egyhetes nyári Miniring táborban a Hungaroringen,
ahol a közlekedés szabályaival, a közlekedési eszközökkel
ismertetik meg őket. Ebben az évben két alkalommal is várták
a cseppkősöket az érdekes és felettébb hasznos programra.
Kettős a cél: ismerjék meg a KRESZ és a biztonságos
közlekedés szabályait, tovább ezeket megbízhatóan, önállóan,
balesetmentesen alkalmazni is tudják.

Idén is megtartották a jól megérdemelt Varázscsepp-tábort! A
gyerekek és felnőttek egyaránt izgatottan várták, hogy újra együtt
tölthessenek egy hetet a Balaton partján, Zamárdiban. Az indító
táborgyűlésen ismertettük a szabályokat, a csoportbeosztást,
bemutattuk a mentorokat, majd együtt lementünk a partra, hogy
megmártózzunk a Balaton hűs vizében. A szombati gálaestre
már első nap megkezdtük a felkészülést, amit délelőttönként
nap mint nap folytattunk. A frissességünket a birkózók által
tartott reggeli tornának köszönhettük. A felkészülés mellett
különféle programokon is részt vettünk. Tihanyban megnéztük az
apátságot, vízi bicikliztünk a Balatonon, próbára tettük erőnket
és bátorságunkat a kalandparkban. Elérkezett a szombat, a gála
napja, amire egész héten készültek a gyermekek, felnőttek. Ebéd
után befutottak a vendégek. Közösen kipakoltuk a székeket, és
nagyon izgatottak voltunk a produkciók miatt. Kezdetét vette a
gálaműsor, ahol a gyermekek és a felkészítőik számot adtak róla:
mivel is töltötték ezt a néhány napot a varázscseppes táborban.
Igazán színvonalas program kerekedett, amelyet a szomszédok
is érdeklődve figyeltek. A műsor után Dr. Herczeg Krisztián
igazgató méltatta a gyermekek által előadott produkciókat,
majd táborzáró bulit tartottunk. A gyerekek élményekkel és új
barátságokkal gazdagodva köszöntek el egymástól.

Erzsébet-tábor: június 28-július 3.
Az Erzsébet-program kereteiben rendezett balatonberényi
tematikus táborban a Varázscsepp Országos Tehetségkutató
versenyen fellépő gyermekek vehettek részt. Ének, tánc,
színjátszó kör, zeneelmélet-oktatás zajlott az egy hét során,
naponta kétszer három órában. A gyerekek nagyon jól érezték
magukat, rengeteget tanultak. A hetet gálaesttel zárták, melyen
megmutathatták tehetségüket.

Birkózótábor: június 29-július 3.
Ismét birkózótáborban jártunk! Ez alkalommal öt gyermek
vehetett részt az edzőtáborban. Napi két edzéssel készültek fel
a csütörtöki versenyre. Az előző táborhoz hasonlóan már kora
reggel futottunk, edzettünk, majd ebéd után folytattuk a tréninget.
Gyermekeink ismét szép eredménnyel zárták az edzőtábort.

Hittantábor: július 6-11.
Hat gyermekünk vehetett részt az idei hittantáborban Pécelen, a
Biblia Szövetség támogatásával.

Waldorf-tábor: július 27-31.
Solymáron az „Életfa táborban” a résztvevők észrevétlenül
tanulhatnak angolul a mesék világán, kézművességen, mozgáson
és közös játékokon keresztül. A gyerekek jól érezték magukat a
táborban..

Néprajzi múzeum, kézművestábor: július 28-31.
Délegyháza: június 22-25.
Idén is lehetőséget kaptunk, hogy eltölthessünk egy hetet
Délegyházán. Nagyon jól érezték magukat a gyermekek,
bevezették őket az íjászat tudományába, focibajnokságokon
vehettek részt. Természetesen a strand sem maradhatott ki a
programból és megismerték Délegyházát is.

20

Cseppkő Magazin | 2015 - Szeptember

A múzeumban kiállítási tárgyakat készíthettek az érdeklődő
gyerekek, a kézműves foglalkozáson kívül festhettek és a
múzeummal kapcsolatos játékokat játszhattak a résztvevők.
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A B/4-es otthon hat növendéke a József Attila Emlékházban járt, ahol interaktív
irodalmi játszóházi foglalkozáson vettek részt.
Nevelőjük, Montvai Zsolt
nagyon büszke volt rájuk:
a gyerekek példaértékűen,
a hely szelleméhez méltóan
viselkedtek, s aktívan részt
vettek a programban, főképpen a kézműves foglalkozásokon.
A szépen felújított emlékhely és kiállítás József Attila egykori szülőházában, a
Ferencvárosban megnövelt
látogatótérrel,
összesen
120 négyzetméteren nyitotta
meg ismét a kapuit,a költő
születésének 110. évfordulója alkalmából.
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