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Ennek következtében – több évtizedes tapasztalatuk birtokában, erőik egyesítésével – immár együtt folytatja tevékenységét
a két nagy múltú intézmény, Cseppkő Gyermekotthoni Központ néven. Ezzel kezdetét
vette egy új és izgalmas korszak, amelyben
tovább erősítjük pedagógiai módszerünket,
hitvallásunkat a tehetséggondozást, megőrizzük a régi értékeket és keressük az új
lehetőségeket.

mény tarkította mindennapi életünket, ám
egy valami sohasem változott és a jövőben sem fog: a mindenkori célunk, az, hogy
a ránk bízott gyermekek életét szebbé, boldogabbá tegyük. E bevezető után, a továbbiakban beszéljenek helyettem magazinunk
képes beszámolói, amelyek hírt adnak sikereinkről, rendezvényeinkről, felvillantják
a közelmúlt néhány emlékezetes epizódját.

Eredményeink elismeréseként idén Tehetségpontnak minősítették intézetünket.
Az elmúlt évben is rengeteg program, ese-

dr. Herczeg Krisztián

igazgató
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A varázsige: Varázscsepp
Hit,

erő, kitartás

Eredmények:

Az idei már a VI. Varázscsepp Országos Tehetségkutató Verseny volt, amely a gyermekvédelmi alap és szakellátásban
élő gyermekeknek ad lehetőséget tehetségük kibontakoztatására. Ének, tánc, vers és próza, hangszer, valamint egyéb
kategóriákban léphettek színpadra a rátermett versenyzők.
Minden eddigit felülmúlt a jelentkezők száma: közel négyszázan jelentkeztek az idei évben, ami rekordnak számít a verseny
történetében. Három napon értékelte a szakértő zsűri a produkciókat az elődöntő folyamán, és szűkítette le a középdöntőbe
jutottak keretét. A verseny ezen szakaszainak a Cseppkő Gyermekotthon adott otthont, az ítészek végigkísérték a versenyt az
elődöntőtől a döntőig.
A zsűri tagjai voltak:
■B
 alassa János, az Inconcert Kft. ügyvezetője, több neves
előadó koncertjének szervezője, lebonyolítója,
■ Balogh József koreográfus,
a Dance Force tánciskola alapítótagja, tulajdonosa,
■F
 ehér Dániel mentalista,
a One Nation Entertainment tulajdonosa,

■K
 enéz-Radics Gábriel énekes, dalszerző, dalszövegíró,
az FLM zenekar tagja és
■ Mészáros Béla színművész, a Katona József Színház tagja

Horváth Dávid, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

■H
 orváth Gábor, az SZGYF Fővárosi Kirendeltségének Igazgatója,
■R
 ubold Ödön Jászai Mari-díjas, a Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett színművész, a Nemzeti Színház vendégművésze és ifjúsági programjainak koordinátora,
■B
 okor Marianna énekesnő, dalszerző valamint
■E
 rdős Géza televíziós producer, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. korábbi sportfőszerkesztője is.
4
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Bolyai Gyermekotthon, Budapest

Lakatos Anita

Fészek Gyermekotthon, Tiszakécske

II.

I.

Ének:

III.

Megosztott első hely

Némi közhellyel élve nem volt irigylésre méltó a zsűri helyzete
az értékelés során, hiszen kimagasló tehetségek közül kellett
kiválasztaniuk a legjobbakat, azokat a produkciókat, amelyek
a döntőbe kerülhettek. A már ismert arcokon kívül felfedezhettünk sok versenyzőt, akik még soha nem szerepeltek az indulók között.
A döntőt 2016. április 23-án rendezték, helyszínéül idén is
a Marczibányi téri Művelődési Központ szolgált. Már korán
reggel érkeztek a versenyzők az ország különböző pontjairól.
Verseket memorizáló, hangszereiket és hangszálaikat hangoló, lábaikat melegítő izgatott gyerekektől volt hangos az aula.

Menyhért János

Bozsoki Sisters

Hajdú-Bihar megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság, Debrecen

Somogy megyei
Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár

Ikervár Gyermekotthon

I.

II.

III.

Szakonyi Zoltán

JNB

Tischler Roxána

Balogh Evelin

Otthon Szociális Szolgáltató, Budapest

Bólyai Gyermekotthon, Budapest

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon

II.

III.

Tánc:

A verseny zsűrije bővült ez alkalomra:
az eddigi ítészekhez csatlakozott:

Kanalas Cintia

Szociális Gyermekvédelmi Központ, Miskolc

Vers
és próza:

A döntő megmérettetésre hetvenhét gyermek és fiatal felnőtt
jutott tovább, negyvenhárom produkcióval. A rendezvényt
egy kisfilm nyitotta meg, ami a verseny hat évéből mutatott
részleteket, majd a döntőbe jutott táncosok és énekesek
közös produkciója következett, amelyre két zsűritag,
Kenéz-Radics Gábriel énektanár és Balogh József
koreográfus készítette fel a versenyzőket.

7-14 évesek

Ónodi Attila, JSZSZGYK
- Gyermekjóléti Központ, Budapest

I.

Rövid időre tiszteletét tette Molnár Ferenc Caramel előadóművész, aki a zsűrivel együtt figyelte az előadást, majd a szünetben lehetőséget adott arra, hogy közös fotók készüljenek
vele és a gyerekekkel.
A hatodik alkalommal megrendezett tehetségkutatón
sem volt hiány a művészi értékekkel bíró, színvonalas produkciókból. Sokan egész évben gyakoroltak, hogy a tavasszal kezdődő versenyen verseket, táncokat mutathassanak be. Számtalan
előadás kapcsán jegyezte meg a zsűri, hogy
a műsorszám megállná a helyét bármelyik
nívós színház színpadán. A nagyszerű produkciók kapcsán meg kell említenünk azokat a szakembereket is, akik hozzájárultak
a gyermekek felkészüléséhez. Elismerés jár
az oktatóknak, nevelőknek, önkénteseknek,
akik támogatták a gyerekeket, elkísérték őket
a hajnali órákban, hitet és erőt adtak kitartásukhoz.

Hangszer:

I.

Cziper Gábor Bence
Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény, Tolcsva
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15-24 évesek
Benedek Viktória

Here Beatrix

Tóth Emese

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató,
Szeged

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Gyermekvédelmi Központ, Miskolc

Cseppkő Gyermekotthon,
Budapest

I.

II.

III.

Ének:

Kalányos Alexandra

Balogh trió

Beregszászi Gabriella

Baranya megyei Gyermekvédelmi Központ,
Komló

Békés megyei Szociális Gyermekvédelmi
Központ, Dévaványa

Pest megyei Gyermekvédelmi Központ,
Budapest

I.

II.

III.

Hangszer:

Egyéb:

I.
Puporka Bianka

Buzás Tivadar Márk

Teleki József Általános Iskola és Szakiskola, Teleki József Általános Iskola és Szakiskola,
Szirák
Szirák

Vers
és próza:

II.

I.

Kovács Tamás
Cseppkő Gyermekotthon,
Budapest

III.

A döntő folyamán tehát negyvenkét produkciót tekinthetett meg
a kedves közönség és a zsűri, a nap végén két korcsoportban (7-14 évesek valamint 15-24 évesek) és öt kategóriában
hirdettek dobogós helyezetteket.
Lázas izgalommal és minden eddiginél
nagyobb várakozással zajlott tehát az

Tánc:
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Star Drops

Lakatos József

Varázscipők

Cseppkő Gyermekotthon,
Budapest

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Gyermekvédelmi Központ, Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Gyermekvédelmi Központ, Mátészalka

II.

III.

I.
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Lion Mans
Ikervár Gyermekotthon

idei verseny. Az eredményhirdetést követő ajándékok átadása
után nagy bejelentés következett: a június 3-ai „Tehetség határok nélkül” elnevezésű – Nemzeti Színházban szervezett –
gálán több Varázscseppen indult döntős
is megmutathatja tehetségét. Emellett
idén is meghívást kapott minden dobogós helyen végzett versenyző Zamárdi-

ba július 12. és 19. között, a várva várt
Varázscsepp tehetséggondozó táborba.
A tehetségek és a lehetőségek száma
határtalan. Az idei évben is tapasztalatokkal, csodás élményekkel és ajándékokkal
távoztak az indulók a VI. Varázscsepp
versenyről.
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Kis Viktória
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Hivatás

és szolgálat

Sikertörténet Szirákon

A

Cseppkő mintegy kétéves előkészítés után,
2015 februárjában valódi nevelőszülői hálózatot indított a Nógrád megyei Szirákon, a korábbi
egycsaládos béri „hálózatát” kiterebélyesítve.

A hosszú időszak és a körültekintés indokolt volt, hiszen ez az „illesztés” sokkal körültekintőbben kell hogy történjen,
mint egy gyermekotthoni elhelyezés
esetében.
Mára harmincegy gyermek nevelkedik
a kilenc nevelőszülői családban – csecsemők, óvodások, iskolások nagyjából
egyenlő arányban. A legkisebbek szinte
„édes”szülői gondoskodást és szeretet
kapnak, nagyon sok ölelést, cirógatást.
Az óvodásoknál fokozatosan kerül előtérbe a tudatos fejlesztés, hiszen megtapasztaltuk, akik nem születésükkor
kerültek a hálózatba, bizony nagy hátrányokkal érkeztek.
Szirák a turisztikai térképen is szerepel,
hiszen a Teleki-Dégenfeld barokk kastély négycsillagos szállodaként ismert.
A mintegy kétezres település lakóinak
jelentős hányada mára roma származásúnak vallja magát. A hajdan virágzó
településen az utóbbi évtizedek gazdasági változásai, leginkább a munkahelyek tömeges megszűnése, mély nyomot
hagytak: a falu főbb útjain töredezett az
aszfalt, bezárt boltok, kocsmák és sok
elszegényedett ház fogadja a látogatót.
A romló körülmények nem érintették
a családok összetartó erejét, a gyermekek iránti rajongást, sőt új lendületet
adtak egy régi, generációk óta öröklődő
hivatásnak – a nevelőszülőségnek.
Idegen gyermekek befogadása egy családba nagy önfeláldozást jelent, ténylegesen 24 órás szolgálatot: férj – feleség
– saját gyermekek összehangolt életvitelét megváltozott körülmények között.
A februárban megkapott működési engedélyek után egészen augusztusig
tartott a sokszor türelmetlenkedést is
kiváltó időszak, amíg minden családba
végre megérkeztek a nevelésbe veendő
gyermekek.
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Az igazi sikertörténet az iskolásoké.
Az idei tanév volt az első, amelyet már
teljesen Szirákon végeztek, és mindegyik diákunk több jegyes javítás után
négyes átlag felett teljesített, öten jeles
bizonyítványt szereztek.
A jó eredményekhez kellett egy jó iskola is! És ez a településen működő Teleki
Sándor Általános Iskola, az Országos
Cigány Önkormányzat fenntartásában.
Az oktatási intézménynek elkötelezett
vezetése és kiváló, elhivatott tanári kara
van, akik nagy türelemmel és szakértelemmel megtalálják a módját, hogy
az általuk nevelt-oktatott gyermekek érdeklődését folyamatosan fenntartsák.
Szirákon az iskolakerülés ismeretlen fogalom, a tanulók tanítás után is szívesen
maradnak bent, a szabadidős közösségi
élet színterét is nyújtó iskolában.
Rendszeresek a kulturális programok,
a sziráki gyerekek kívül-belül ismerik
a budapesti színházak többségét, a saját tánckaruk országos rendezvényeken
lép fel – a mi gyermekeink aktív részvételével. Idén a Nemzeti Színházban
tapsolhattak az illusztris vendégek nekik
és egy énekes, Varázscsepp győztes
kislányunknak. Gyermekotthoni Központunk támogatja a sziráki iskolában
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folyó tehetséggondozó munkát, mivel 3.
éve rendszeresen jelen vannak az általunk szervezett országos Varázscsepp
tehetségkutatón. Szerencsés találkozás, hogy a hálózatunkban nevelkedő
gyermekek is bekerülhettek ebbe a fejlesztésbe, amelynek keretében táborozhattak és felkészítő foglalkozásokon
vehettek részt.
A kilenc nevelőszülő – közülük sokan
rokonok is – kiváló munkatársi viszonyban van egymással, gyakori az „átsegítés”, ha a helyzet úgy kívánja. A gyerekek is remekül beilleszkedtek ebbe
a nagycsaládos közösségbe, van közöttük összetartás, s kicsit azzal kérkednek,
hogy ők „cseppkősök” is.
A Cseppkő Gyermekotthoni Központ
nem csak munkaadóként látja el feladatát. A hálózatban nevelkedő gyermekeket legalább olyan ráfigyeléssel kezeljük, mint a Budapesten élőket, számon
tartjuk a névnapokat, születésnapokat,
a jó iskolai teljesítéseket, és folyamatosan juttatunk az adományokból, vagy
célzottan keresünk támogatókat. A legszebb babakocsikat a mi nevelőszülőink
tologatják Szirákon, ezt a polgármester
asszonytól hallottuk vissza. Segítettük
a háztartások korszerűsítését, valamennyi nevelőszülőnknek új mosógépet
vettünk, a gyerekek pedig kerékpárokat,
rollereket, csocsót, labdákat és rengeteg
más játékot kaptak. Bevonjuk őket saját
programjainkba, nyaraltatásunkba, például az idén három balatoni táborban
vehettek részt, többen kettőben is.

Gála
A

a

Nemzetiben

NIKÉ Sportegyesület Magyar Sportakadémia – partnereivel együttműködve -- idén is gálaműsort rendezett a Nemzeti Színházban a „Kárpát-medencei diáksport-program” keretében. A „Tehetség határok nélkül” című ünnepi műsorba
meghívást kaptak a VI. Varázscsepp Országos Tehetségkuta-

tó Verseny legjobbjai is és a világot jelentő deszkákon, zsúfolásig telt nézőtér előtt bemutathatták díjazott produkcióikat.
A siker a nemzet színházában sem maradt el – a magabiztosan előadott műsorszámok mindegyikét nagy taps fogadta!
Gratulálunk minden fellépőnek!

Ősszel folytatjuk a tavaly hagyományteremtőként elkezdett szeptemberi bográcsos bulinkat az iskola udvarán, ahol
a nevelőszülők, családjuk, saját és nevelt gyerekek, tanárok, óvónők, gyámok
és a Cseppkő több munkatársa jókedvűen, kötetlenül beszélgetve indította az
iskolaévet.
Mayer Béla
Cseppkő Magazin | 2016 - Szeptember
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Dr. Populás Antal
EMLÉKÉRE

N

agyon rövid élet, mindössze 51 év adatott a Cseppkő néhai, karizmatikus otthonvezetőjének. Azok közé tartozott, akiket tisztelet és megbecsülés övezett
életükben, s akik maradandó és követendő életművet hagyva maguk után távoztak.
Ők azok, akiknek megkezdett munkáját a tanítványok, a stafétabotot átvevő utódok
elkötelezetten folytatják; ahogyan mi is tesszük, építkezve dr. Populás Antal szakmai
hagyatékából mindennapi nevelői munkánk során.
Emlékét a nevét viselő teremben emléktábla őrzi és egy róla elnevezett díj is – mindkettővel a Cseppkő Gyermekotthon alapításának 50 éves jubileuma alkalmából tisztelegtünk dr. Populás Antal néhai igazgatónk előtt.
S hogy ki is volt ő, a következőkben idézett emlékbeszéd segít feleleveníteni.

Kicsit

Beszéljünk

m á s k é p p , d e e g y n y e lv e n
a gyermekvédelemről

A

mikor 2014-ben a Cseppkő Gyermekotthon alapításának ötvenéves jubileumi ünnepségére készültünk, gazdag és
színes programot állítottunk össze; ennek egyik újdonsága az az országos konferencia volt, amelyet „Beszéljünk a
gyermekvédelemről – kicsit másképp” címmel hirdettünk meg.
A kétnapos tanácskozás ötletének, tervének valóra váltásáért
összefogott a kollektíva, s miután a javaslat zöld jelzést kapott,
már „csak” a megvalósítás maradt hátra – az előadók felkérésétől, a résztvevők meghívásán át az előkészítés, a rendezés
valamennyi részletének kidolgozásáig.
A jelentkezések gyors és nagyszámú visszaérkezése bizakodóvá tett minket, hiszen konferenciánk már meghirdetésekor kedvező fogadtatásra talált a szakemberek körében! Utólag is azt
igazolták a résztvevők visszajelzései, hogy a program beváltotta a várakozásokat, a konferencia sikere nem hagyott kétséget
afelől, hogy a gyermekvédelem
terén dolgozók szerte az országban igénylik az érdekes és értékes előadásokat, a párbeszédet,
a személyes találkozást. Ezen
felbuzdulva szerveztük meg tavaly a második szakmai fórumot.
A két korábbi, jól sikerült rendezvény után úgy látjuk, hogy mindaddig, amíg tudunk egymásnak
újat, érdekeset mondani, amíg
van kivel és van miről eszmét
cserélni, addig érdemes a kollégákat évente egyszer együttgondolkodásra,
párbeszédre
invitálni. Hiánypótló, országos
rendezvényt tudtunk életre hívni,
amelyen nem szigorúan csak a gyermekvédelemhez kapcsolódó kérdésekről értekezünk, hanem kicsit másképp – tágabb
körből merített témákkal foglalkoztunk, olyanokkal, amelyek
minden kolléga mentális és szakmai épülésére szolgálhatnak.
10
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Idei konferenciánk fő eleme a tehetséggondozás, ennek lehetőségei a gyermekvédelmi szakellátásban. Az egyes szakterületek neves egyéniségeitől hallunk előadásokat, többek közt
a drogfogyasztásról, az XYZ-generációk együttműködési lehetőségeiről, a kapok-adok egyensúlyáról. Külföldi előadót is várunk,
Beregszászról érkező vendégünknek köszönhetően először
lesz nemzetközi a rendezvényünk. Törekvéseink a nemzetközi
jelleg erősítésére irányulnak a konferencia jövőjében is.
Idén is ez alkalommal adjuk át az otthonunk 50 éves jubileumának évében alapított dr. Populás Antal-díjat, amely a Cseppkőhöz és a kiemelkedő gyermekvédelmi munkához kapcsolódó
elismerés.
Örömmel összegezhetjük, hogy
sikerült hagyományt teremtenünk, noha erre két éve még
csak gondolni sem mertünk.
Tudtuk mi is, hogy minden új
kezdeményezés kétesélyes, magában hordozza a siker és a bukás lehetőségét egyaránt, azzal
együtt, hogy a szándék, a terv
a legjobbra törekszik. A megvalósult ötlet fogadtatása mutatja
meg utólag, hogy az üzenet célba ért-e, felkeltette-e az érdeklődést annyira, hogy a kíváncsiság
mozgósítsa, részvételre sarkallja
az érdekelteket. Rendezvényünk
„előéletét” látva bízunk benne, hogy idén sem lesz másképp,
mint az első két alkalommal – és szándékaink szerint a következő években, már hagyományos, nemzetközi konferenciaként itt,
a Cseppkő Gyermekotthoni Központban…

1997 decemberében, életének 51.
évében hunyt el dr. Populás Antal, a
Cseppkő utcai Gyermekotthon igazgatója. Halálára mondják, hogy tragikus hirtelenséggel történt. Tragikus hirtelenséggel
távozott – a szó legszorosabb értelmében: váratlanul, és abban az életkorban,
amit még az alkotóképesség csúcsához
sorolhatunk. Dr. Populás Antal ugyan
már korábban eljutott pályája csúcsára,
de életművét korántsem zárta le.
Első diplomáját a Gyógypedagógiai főiskolán szerezte, majd a szegedi József
Attila Tudományegyetemen doktorált
pedagógiai pszichológiából. 1982-től volt
az alapításakor Münnich Ferenc, későbbi
nevén Cseppkő utcai Gyermekotthon
igazgatója, szívroham miatt bekövetkezett haláláig.
Az 1980-as években, az 1990-es évek
első felében a Cseppkő utcai Gyermekotthon fogalom volt. Sorban valósította
meg azokat a szakmai elképzeléseket
– a koedukált, testvéri kapcsolatokon
alapuló gyermekcsoportok kialakítását,

Dr. Populás Antal-díj

A

Cseppkő Gyermekotthon
fennállásának 50. évfordulója
alkalmából – 2014-ben – alapított
dr. Populás Antal díj Gergely Judit
tűzzománcművész alkotása.
A plakettel azoknak a jeles
személyiségeknek fejezzük ki ily
módon is a köszönetünket, akik
intézményünket, gyermekvédelmi
szakmai tevékenységünket nap
mint nap figyelemmel kísérik és
áldozatos munkájukkal kiemelkedő támogatásban részesítik.

családi csoport létrehozását (elsőként
a fővárosban), lakásotthon megszervezését, a nagykorúvá vált fiatalok önálló
egzisztenciájának, társadalmi beilleszkedésének előkészítését, nagyon alaposan
átgondolt szakmai program kidolgozásával – és a sort még folytathatnánk.
Többen, akik Populás Antal gondolatmenetét, szakmai ambícióit nehezebben
követték, azt vetették a szemére, hogy
könnyű neki, minden feltételt megkapott.
Csakhogy a szakmai siker nem egyszerűen és nem is alapvetően a külső
feltételeken múlott. A legfontosabb – s
talán ebben volt ő a legnagyobb – az
a szemlélet, ami a Cseppkő egész szellemiségét meghatározta: a mindenekfelett való hit a gyerekekben, hit abban,
hogy ez a munka túlmutat a puszta
pedagógián, pszichológián, szociális
munkán, gondozáson – mindez együtt a
személyiségen keresztül válik egésszé.
Populás Antal valódi szakmai műhelyt
teremtett az általa vezetett intézményben. Teret adott hazai és nemzetközi

tapasztalatcserékhez, ő maga is több
nemzetközi szakmai fórumon meghívott
előadóként ismertette gyermekvédelmi
koncepcióját, gyakorlati megvalósításának lehetőségeit, módját. A halála előtti
egy-két évben mintha kicsit elfáradt volna. A szellemi és fizikai intenzitás, amivel
évtizedeken keresztül dolgozott, már
tarthatatlan volt – az élenjárók is eljutnak
egyszer a teljesítőképességük határára,
amikor meg kell állni erőt gyűjteni. Populás Antal számára ez a számvetés ideje
volt, a várakozásé, a további útkeresésé.
A sors azonban közbeszólt: de ez kell-e
az élenjárók sorsa legyen?
Jöhettek volna az új kihívások: a gyermekvédelmi törvény, aminek szellemisége őt igazolta, hátteret és további iránymutatást adhatott volna a megújuláshoz.
Új lendülettel láthatott volna azoknak a
terveknek a megvalósításához, amelyek
már gondolataiban munkáltak – és amelyeket magával vitt. Szellemi és szakmai
hagyatékát immár nekünk kell megőrizni
és továbbvinni. A gyermekvédelem csak
így állíthat méltó emléket számára.

Emléktábla

A dr. Populás Antal emléktáblát hajdani igazgatónk
özvegye és dr. Herczeg Krisztián igazgató avatta fel, az eseményen részt vettek a Cseppkő
Az őszi szakmai konfeGyermekotthon volt kollégái és növendérenciák keretében átadott
kei. A terem innentől kezdve Dr. Populás
emlékplakett eddigi kitüntetettjei:
Antal nevét viseli
2014-ben: dr. Láng Zsolt polgármester,
Budapest II. kerületi Önkormányzat és
Szatmáry-Jähl Angéla fővárosi képviselő,
a BKIK kereskedelmi tagozat elnöke
2015-ben: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Cseppkő Magazin | 2016 -

Szeptember

11

HÍVTAK, VÁRTAK,
VENDÉGÜL LÁTTAK

V

idéki és budapesti katonai szervezetek, valamint a Honvédelmi Minisztérium ajándékaival érkezett hozzánk a Magyar Honvédség
Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ parancsnoka. Nem csupán az összegyűjtött adományoknak – játékoknak, plüssöknek,

könyveknek, ruháknak, cipőknek, kondigépeknek – örülhettek a gyerekeink, hanem a látványos, élményszerű
honvédségi bemutatónak is. A délutáni program kis kedvence a „civilben”
nagyon barátságos, ám szolgálatban
tévedhetetlen profi tűzszerész kutyus
volt, keresőmunkáját látva nem csak

a kutyabarátok elismerését vívta ki.
A vadászgép-szimulátor kipróbálása
csak kevesek kiváltsága – mi közéjük sorolhatjuk magunkat, ráadásul
hozzánk, a Cseppkőbe házhoz jött ez
a nagyszerű gyakorlóeszköz! Köszönjük a honvédek ajándékait!

HÁROM HÉT
A TULIPÁNOK FÖLDJÉN

A

Stichting Gastouders Hongorije alapítvány
jóvoltából öt gyermekünk három hetet – együtt
összesen 105 napot – töltött Hollandiában, családoknál. A vendéglátó famíliák otthonukba fogadták
be a gyerekeinket, gondoskodtak teljes ellátásukról;
a szálláson és étkezésen túl programokat is szerveztek számukra. A holland alapítvány a repülőjegyekkel ajándékozta meg a világjárásra induló
csapatot, a Cseppkő Gyermekotthoni Központ pedig
zsebpénzzel, utasbiztosítással és a Budapest-Debrecen közötti utaztatás költségeinek vállalásával
járult hozzá ahhoz, hogy a „nagy utazás”, gyerekeink
első külföldi üdülése valóra válhasson.
A mátészalkai gyermekotthonnal már évek óta
együttműködik az alapítvány, évente két alkalommal
is meghívják a gyerekeket, akik így az eltelt idő alatt
szinte családtaggá válnak.
A Cseppkőből Virág Petra, Fodor Alexandra, Fodor
Gábor, Kálmán Vivien és Schafer Adrienn voltak a
kiválasztottak, akik rész vehettek a programban.
Nagy izgalommal várták gyerekeink az indulást; még
egyikük sem ült repülőgépen és külföldön sem voltak
még soha.
Ennél már csak az okozott nagyobb kíváncsiságot,
hogy milyen lesz a befogadó családnál? A kapcsolatfelvétel a facebook segítségével már az indulás előtti
hetekben megtörtént.
A családok az eindhooveni repülőtéren fogadták
a gyerekeinket. Néhány nap eltelte után egyre jobban megismerték egymást a fogadó családokkal. A
kommunikáció angolul és kézzel-lábbal-mutogatással
indult. Ismerkedni kezdtek a holland nyelvvel és próbálgattak így is szót érteni vendéglátóikkal –
a holland családok pedig magyarul tanultak a gyerekeinktől.
A házimunkába is bekapcsolódtak. Ahogy telt az idő,
a gyerekeket ajándékokkal lepték meg és sok felejthetetlen élményt nyújtottak számukra. Voltak tengerparton, állatkertben, vidámparkban, Rotterdamban
városnézésen, karneválon, hajókiránduláson.
Amikor eljött a búcsúzás ideje mind úgy érezték,
hogy nagyon szép, emlékezetes időt töltöttek együtt.
Gyermekeink örömmel fogadták a meghívást a téli
szünetre.
Hazaérkezésük után órákon át, egymás szavába
vágva mesélték a történeteket! Fantasztikus volt látni, hogy milyen felszabadultan, boldogan tértek vis�sza és mennyi felejthetetlen élményben volt részük!
Köszönet az alapítvány dolgozóinak, Hermannak,
Ronaldnak és a fogadó családoknak, hogy lehetővé
tették ezt a csodálatos programot!
Kézi Irén
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Ínyenceknek –
Különlegességek

à la

igényesen

Cseppkő

A

mércét mi állítottuk magasra – magunk előtt – tavalyi mexikói menünkkel, ami a kisszakácsok híres-neves nagyszakácsi versenyén fődíjat nyert: kiváló teljesítményünk elismeréseként kiérdemeltük a végérvényesen nálunk maradó
fakanalat! A színvonalból nem engedünk! – ez az eltökélt szándék vezérelt bennünket, a Csepp ínyencek csapatát, amikor az idei kiírásnak megfelelően a magyaros menüsor összeállításába, előkészítésébe kezdtünk.
Szokásunkhoz híven, igazi csapatmunkával készültünk most is a „Gyermekotthoni kisszakácsok főzőversenye a királyi szakácsok földjén”
megméretésre, amely már a tizenegyedik alkalommal hívta nemes vetélkedőre az ország minden részéből a résztvevőket.
Az ételsorhoz egész Magyarország területéről
válogattuk a recepteket, a fő fogások esetében
végül a régi magyar nemesi konyha egy-egy különlegességének à la Cseppkő „reinkarnációja”
mellett döntöttünk.
A hideg előétel disznóságokkal gazdagon megrakott Fatányéros ízelítő volt: kolbász, disznósajt,
szalonna, tepertő, lilahagyma – „mi szem-szájnak ingere” – sorakozott a szépen díszített fatálon. Igazi különlegességgel, vakaróval, azaz
cigánykenyérrel kínáltuk.
Ezt követte bográcsban főzött, csirkemellel gazdagított, tárkonyos Legényfogó levesünk, cipóban tálalva.
A felső-Tisza-vidéki harcsapaprikást juhtúrós
sztrapacskával szervíroztuk, a Csepp menyecske kedvence gombás töltelékes sertéshúst pedig
krumplipürével és nemzeti színű – paradicsom,
káposzta, paprika – salátával.
Háromféle desszert zárta az ínyencségek sorát: Béla bácsi mákos gubája, Nóra néni
somlói galuskája és Betty néni sportszelete.
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Ezzel a gazdag választékkal és az elkészítésükhöz előre megszervezett főzőcsoportok profikat
idéző munkájával méltóak maradtunk tavaly
kivívott rangunkhoz. A gyerekcsapatot az egyes
fogások felelősei irányították: Gáspár Csaba,
Kerekes Ircsi, Kézi Laci, Loretics Gerti, Montvai
Zsolt, az ízmester Mayer Béla volt.
Szokásunkhoz híven ügyeltünk a külcsín és a
belbecs harmóniájára; az ételválaszték gazdagságát a körítéssel, azaz a dekorációval, a
tálalással, a terítékkel, a háttér összhangjával
rafináltan kiemeltük.
Bár késve érkeztünk a tettek mezejére és kis
helyen kellett megmutatnunk konyhaművészeti
rátermettségünket, tervezetten és szervezetten
végzett munkánknak köszönhetően minden elképzelésünket sikerült megvalósítanunk. A versengő csapatok teljesítménye között elég nagy
különbségek voltak, ami a korrekt összevetést
nehezítette. Tanulságként a házigazdák jövőre
a mostaninál pontosabb versenykiírást ígértek,
valamennyi résztvevő egyetértésére.
Idén sem jöttünk haza üres kézzel: a zsűri
különdíjjal jutalmazott bennünket, a Csepp
ínyencek felkészült, lelkes csapatát!

Cseppkő Magazin | 2016 - Szeptember

15

Élet

a

Utógondozó

Garzonházban

K e dv v e l ,
Házimuzsika

otthon

Újabb főiskolások

Juhász Daniella sikerei

Ketten a döntőben

Elérték a célt!

a

s z e n v e d é l ly e l

Gitárkörben

T

anulási nehézségekkel küzdő srácainkat nem mindegy, hogyan tanítjuk zenélni. Nem szabad „leckét gyakoroltatni” velük – s csak akkor adjuk kezükbe a gitárt, amikor ők kérik. Az más
kérdés, hogy kedvet kell csinálni hozzá! A nevelő kiül
a nappaliba és énekelni kezd – így lehet „ingerületbe”
hozni őket. És mindig mindent lehet és szabad – a foglalkozás elején. Csörömpölni, még ütni-verni is (dobolni
a gitár hátán) – legalábbis néhány taktus erejéig.

vel, „kinőve” a csoportot, jelentkezhetnek Dévai Nagy Kamilla
Zenedéjébe, ahol szintén énekes dalkísérést lehet tanulni, vagy
Snétberger Ferenc roma gitárművész dzsessztanodájába.
Első három gitárunkat a Sztehlo Gábor Alapítvány támogatásával vettük meg. Most újabb hangszerek vásárlására – használt
akusztikus gitárok beszerzésére – pályázunk, mert egyre több
a jelentkező, a zenéléshez kedvet érző fiatal.
Szabó Antal nevelőtanár

A lényeg a szenvedély és az illető adott hangulatának a
kifejezése. Hiszen ez a zenélés!

2016-ban két garzonos fiatal jelentkezett felsőoktatási
intézménybe. A ponthatárok
közzététele után örömmel
mondhatjuk el, hogy Benkő
Bettina Renáta a Budapesti
Gazdasági Egyetem „Gazdálkodás és menedzsment”,
Horváth Erik pedig az egri
Eszterházy Károly Főiskola
„Plasztikai ábrázolás” szakra
nyert felvételt. 2016 őszétől
így immár négy főiskolai hallgatója lesz a Garzonháznak.

Farsangi vígasság

A 2014-ben „Príma Garzonos-Díjat” begyűjtő Juhász
Daniellától már megszokhattuk, hogy mindig tud valami
meglepetéssel szolgálni. Tavaly sokan csak mosolyogtak, amikor szumózni kezdett
a NIKÉ SE sportegyesület
színeiben, idén pedig már háromszoros magyar bajnokként
utazott el a lengyelországi
Krotoszyn városában megrendezett Európa-Bajnokságra.
A rangos megméretésen
abszolút újoncként U23 kategóriában Eb bronzérmet
szerzett! Ha pedig ehhez hozzávesszük a javuló iskolai teljesítményét, valamint azt, hogy
a 2015/2016 nevelési évben
megnyerte a „Tiszta szoba,
rendes porta” versenyt, elmondhatjuk, hogy számára
eddig igazán sikeres ez az év.

Dicsőségfal a legjobbaknak

A Varázscsepp Országos Tehetségkutató Verseny döntőjébe két garzonos fiatal is
bejutott. Szettyán Edina ének
kategóriában lépett a színpadra, Király Kitti Dorottya pedig
a Star Drops táncegyüttes
tagjaként első helyezést ért el.
Ennek köszönhetően a Nemzeti Színházban megrendezett „Tehetség határok nélkül”
gálán is felléphetett. A műsor
rendezői stábjában ismét szerepet kaptak a garzonos fiatalok, akik a vendégek fogadásában és kalauzolásában
segédkeztek.

Ismerj meg minket!

Talán sokan nem is sejtik,
hogy az utógondozott fiatalok
számára mekkora motivációt
jelenthet, ha az értük dolgozó
felnőttek bíznak és hisznek
bennük. Még akkor is, ha az
általuk kitűzött cél elsőre talán irreálisnak is tűnik. „Az
embert az álmai viszik előre”,
éppen ezért a Cseppkő Gyermekotthoni Központ Utógondozó otthonát vezető felnőttek – Rittlingné Bakonyi Márta
otthonvezető és Viszkok
András nevelő – nagy figyelmet fordítanak a tanulással
kapcsolatos pozitív megerősítésre, a fiatalok tanulmányainak folyamatos nyomon
követésére és koordinálására. Ennek eredményeképpen
az elmúlt tanévben két garzonos fiatal is érettségi bizonyítványt szerzett: Csesznegi
László és Kóczán Barbara
Ilona. Nagyon büszkék vagyunk a kitartásukra és a teljesítményükre!

Alapítványi támogatással

Bolondozásban is jók a garzonosok. A Cseppkő Gyermekotthoni Központ farsangi
mulatságán
Minyonoknak
öltöztek be a lányok – Benkő
Bettina, Ibler Renáta, Bancsók
Irén és Király Kitti –, Gru szerepére pedig Viszkok András
nevelőt szervezték be. A siker
nem maradt el, mint ahogy
a rendezvényt követő órákig
tartó tusolás sem, annak érdekében, hogy a sárga festéktől
megszabadítsák a bőrüket
16

Régi tervünket váltottuk valóra azzal, hogy létrehoztunk
egy büszkeségfalat, amelyre
mindazon fiatalok fotóját kitesszük, akik olyan teljesítményt nyújtanak a tanulás, a
sport és a közösségi munka
terén, amely minden Cseppkő
Gyermekotthoni Központban
nevelkedő gyermek számára
követendő példaként szolgálhat. A falon helyet kaptak
a Príma Garzonos-díj eddigi
büszke tulajdonosai is.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szerveztünk nyílt
napot a Garzonházban. Meghívásunkat most is sokan elfogadták – örömmel láttuk,
hogy kollégák, gyermekek és
utógondozott fiatalok is szép
számmal éltek az ismerkedési
lehetőséggel és jelenlétükkel
megtisztelték
bemutatkozó
rendezvényünket!

A Szthelo Alapítvány „Tehetségekért” pályázatán Horváth
Erik tehetséggondozására 49
745 forint támogatást nyertünk, az összeget a fiatal
eszközvásárlásra és rajztanfolyamra használta fel.
Ugyancsak a Sztehlo Alapítvány pályázatán nyertük
el azt az 50 ezer forintos támogatást, amely az ősszel
megrendezésre kerülő III.
Cseppkő Sportdélután lebonyolításához járul hozzá.
kép és szöveg:
Viszkok András

Már csak meg kell tanulni az akkordokat és a ritmustartást
hozzá. Legegyszerűbb kotta nélkül, egymással szemben
ülve, mint a régi roma zenészek – egymás kezéről ellesve a
fogásokat. Az első három-négy akkord kiválasztásával kezdjük, amelyek egy egész – lehetőleg közismert s általuk
kedvelt – dal kíséréséhez passzolnak, és egyből magát a dalt tanítjuk meg. S adandó alkalommal rögtön
közönség elé is állunk a produkcióval. Így léptünk fel
a karácsonyi esten két karácsonyi dallal, majd a Varázscsepp tehetségkutatón a Tankcsapda Örökké tart
című számával. Igaz, nem jutottunk tovább, mert a
mindössze négy hónapos gitártanítás után kiestünk
a ritmusból, de már semmi sem tántoríthat el minket
az új dalok és új akkordok felé vezető utunkon!
A haladók már arra is képesek, hogy ők tanítsák
meg a kezdőknek a fogásokat. Az ügyesebbek idő-

Fegyelmezett
Használd

az

hálótársak
előnyét, kerüld a veszélyét!

S

ejtelmes félhomály, villogó monitorok, rájuk szegezett fürkész tekintetek, billentyűzeten pásztázó gyermekkezek,
visszafogott pusmogás és összpontosított figyelem – ilyen a hangulat a telt házzal működő informatikai szakkörben.
Ide aztán nem kell lasszóval fogni a
csemetéket – lelkesen jönnek és figyelemmel-fegyelemmel követik a szakkört
vezető Molnár Ferenc szavait, utasításait. Egy-egy gépen ketten osztoznak, még
sincs vita, hiszen egymást váltogatva
„szóhoz jut” mindenki.
Okosan, jól felépítetten telnek a szakkörös órák; bevált az „előbb a tudomány,
s csak aztán a játék” elv. Ennek szellemében a foglalkozások első felét mindig hasznos ismeretek tanulásával, gyakorlásával
töltik, a második félidőt pedig szórakozással, közös számítógépes játékokkal. Ilyenkor aztán csatakiáltásoktól hangos a terem,
a játék izgalma eluralkodik a társaságon.
A szakkör egyesíti a kellemeset a hasznossal.
A tanulás, a gyakorlás során a gyerekek meg-

ismerkednek magával a számítógéppel, a ma
már nélkülözhetetlen eszközzel, ennek működésével, karbantartásával, továbbá a nap mint
nap alkalmazott, nélkülözhetetlen programok
korrekt használatával. A szövegszerkesztő,
táblázatkezelő, bemutatók készítésére szolgáló programokban egyre rutinosabbak, a játékokban ördöngös ügyességgel, gyorsasággal
versengenek. A szakkörvezető nagy figyelmet
fordít arra is, hogy az internet okos, felelősségteljes igénybe vételére, előnyeire és csapdáira, a közösségi oldalak naiv használatából
eredő veszélyekre felhívja az elővigyázatlan,
gyanútlan fiatalok figyelmét.
Molnár Ferenc ügyesen, hitelesen terelgeti
a virtuális világban a helyes irányba a szakkörösöket. Kell ennél jobb hely egy szabadidővel rendelkező, nyitott, érdeklődő gyereknek?
Ugye nem!
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Tematikus Varázscsepp-tábor

Inter Campus:

D

A

erűs napra ébredtünk a tábor első napján. A gyerekek kora délután érkeztek meg Zamárdiba, a tábor helyszínére. Sokaknak nem volt új a színtér, hiszen többen már tavaly is lehetőséget kaptak a döntőbejutással arra, hogy részt vegyenek a tábor programjában.
Miután mindenki rendben megérkezett, megkezdődött az eligazítás. Az előre elkészített beosztásnak köszönhetően hamar megtalálták szobáikat a gyerekek. Egy kis berendezkedés és pihenő után a tornateremben a szervezők elmondták a tábor szabályait és az
elkövetkező napok programjait, a tematikus foglalkozásokat is beleértve. A vacsorát
követően a gyerekek egy része a Balatonhoz ment fürdeni, mások szabad foglalkozáson maradtak a tábor területén.
Szerdán megkezdődtek a tematikus foglalkozások. A gyerekek ének-, tánc- és
drámafoglalkozások közül választhattak. Az órákat napi két alkalommal – reggeli
és vacsora után – tartották. Az adott művészeti ágban való fejlődés mellett cél volt
egy olyan színvonalas műsor összeállítása is, amelyet a tábor utolsó napján megrendezett gálaesten adnak elő a gyerekek. Idén első alkalommal a kis tehetségek
tematikus műsorral készültek, amelynek témája a filmművészet volt.
A tábor időtartama alatt előfordult, hogy nem volt kegyes az időjárás, de számtalan
színes program várta a gyerekeket, így unatkozni egy percig sem volt idejük. Gyerekek és
kollégák együttesen vettek részt a különféle csapatépítő programokban, ügyességi versenyeken. Ezek mellett focikupán mérették meg magukat és kézműves foglalkozásokkal fejlesztették kreativitásukat.
A hét vége előtt a már klasszikus eseménynek számító Zamárdi Kalandparkba és Tihanyba
tettek kirándulást a gyerekek. Utóbbi programon idegenvezető segítségével tekinthették meg
az apátságot.
A záró gálaműsorra ebben az évben is sokan kíváncsiak voltak. Az estén több
klasszikus filmrészletet mutattak be a prózások, felcsendültek a Grease című
musical dallamai, amelyet az énekesek és táncosok produkciója tett emlékezetessé. A kemény, de mindamellett szórakoztató munka mindenki számára
meghozta gyümölcsét.
Az utolsó napon elérkezett a szívszorító búcsú ideje. A könnyes szemek és
a hálás gyerekek visszajelzései megerősítették a szervezőket abban, hogy
idén is maradandó emlékek birtokában távoznak a tehetségek az élményekben gazdag táborból, és szinte biztos, hogy a VII. Országos Varázscsepp
Tehetségkutató Versenyen ismét találkozhatunk majd velük.
Hársfai Noém

Művészpalánták Fonyódligeten
Erzsébet-tábor

2

016 júliusában lehetőséget kaptak a Varázscsepp Országos Tehetségkutató Verseny résztvevői, hogy részt
vegyenek az egyhetes Balaton-parti tematikus táborban.
Ének:
Tánc:
Dráma:
Hangszer:

Kenéz-Radics Gábriel
Balogh József, segítője: Kitti
Szalay Marianna
Basa Annamária

Több intézményből, az ország különböző területeiről ötvenkilenc gyermek érkezett. A tematikus foglalkozásokat
szakemberek tartották, négy kategóriában:

nem csak foci

menő versenyzők edzőtáborához
hasonló komoly sporttáborban
vettek rész ifjú focistáink Zamárdiban. Feszes tempójú, de
élvezetes programokkal színesített nyolc napot töltöttek a Balaton partján – erről
mesélt Gáspár Csaba nevelőtanár, csapatunk egyik
kísérője.
Ez volt a hatodik Inter Campus
edzőtábor, ahová összesen ötvennégy gyermek kapott meghívást,
köztük a huszonöt cseppkős focistapalánta. Lorenzo és Roberto, a két olasz
edző ismét Magyarországra érkezett, hogy
a tőlük megszokott szakértelemmel és
szigorúsággal irányítsák az edzéseket,
a munkájukat segítő magyar stáb közreműködésével – a korábbi táborokhoz
hasonlóan.
Korai ébresztés és reggeli torna – így indult minden nap. A bőséges reggeli utáni
felkészüléssel hangolódtak rá az ifjú sportolók a rájuk váró napi feladatokra. A kétórás
délelőtti fociedzéseket – ahogy az időjárás és a pályabeosztás engedte –
hol a helyi iskola tornatermében,
hol pedig a kiváló adottságokkal rendelkező, csodás balatoni panorámával büszkélkedő nagy, műfüves pályán
tartották, a szabadban. Ebéd
és egy kis pihenés után irány
a strand! felkiáltással a nyaralók úri életét élvezhették:
úszkálás, pancsolás, bohóckodás – volt minden, ami a Balaton
selymes vizében elképzelhető.

A lazulás után ismét kétórás, komoly edzés következett, vacsoráig.
Az esti programok változatosak,
vidámak és szórakoztatóak voltak: tábortűz, szalonnasütés, ki
mit tud, pingpong, tánc, éneklés,
séta, nagy beszélgetések, kézműves foglalkozások, fagyizás
és más közös játékok zárták a napot. Király Viktor koncertje a házon
kívüli programok egyike volt, igazi
élményt jelentett a társaságnak!
A tábor utolsó három napján az
edzőmérkőzéseken és a három korosztályban, vegyes
csapatokkal vívott rangadón megmutatkozott, hogy
a
gyerekek
focitudása
milyen szépen fejlődött.
A legjobbak teljesítményét
érmekkel díjazták, a résztvevők mindegyikét emléklappal
ajándékozták meg.
Sajnos minden jó egyszer véget ér –
így volt ez Zamárdiban, a búcsúvacsorával záruló 6. Inter Campus táborral
is. A Szeretet a Válasz Közhasznú
Egyesület és az FC Internazionale
együttműködésének köszönhetjük nem csupán ezeket a szép
napokat, hanem azt, hogy már
hat éve részesei lehetünk a jótékony hatású Inter Campus programnak, ennek keretében többek
közt a mostanihoz hasonló táborozásoknak!

A táborozók napirendjébe délelőtt és délután is 3-3
tanórát illesztettünk. A gyerekek lelkesedése töretlen
volt, szorgalmasan jártak a foglalkozásokra – tanáraik
ezeken készítették fel őket a csütörtöki „Ki mit tud”
bemutatkozásra. Ez az izgalommal várt esemény kiváló alkalmat adott arra, hogy a művészpalánták megmutassák tehetségüket, színvonalas produkciójukat.
A szabadidő sem telt unalmasan, a foglalkozások után
sokféle program között válogathattak a gyermekek.
Részt vettek sakkversenyen, foci bajnokságon, rengeteget tollasoztak, fociztak, röplabdáztak és természetesen a Balaton hűsítő vizét is élvezhették.
Köszönjük az Erzsébet-programnak, hogy lehetőségünk volt részt venni a táborban, amely nem csak
a kikapcsolódásról szólt, hanem a gyermekek fejlődéséről, tanulásáról is.

Wiszt Mariann
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Akárcsak
A Hungaroring

a nagyok!

másik arca

S

zerencsésnek érezhetik magukat azok a lányok és fiúk, akik részt vehetnek a Groupama Tanpálya
Miniring nyári táborában. A cseppkős gyerekek kétszeresen szerencsések, hiszen számukra idén is
– akárcsak az előző két évben – ajándék volt az öt mozgalmas nap. Igaz, csak a legjobbaknak, akik kiérdemelték ezt a jutalmat: rendben volt az iskolai bizonyítványuk és a magaviseletükre sem volt panasz.
A tábor „nagyon ki van találva” helyszín és program tekintetében
egyaránt. A hely szelleme megérint gyereket és felnőttet; a Hungaroringen – amely körülöleli a belső, zárt világot – F1-es pilóták,
rali- és motorversenyzők, tesztpilóták róják a köröket szuperjárgányaikkal az év számos napján. Az autós-motoros csúcstechnika
tiszteletet követel magának akkor is, ha csak a gépekben dolgozó
motorok hangját halljuk, ahogy azt a mostani táborozáskor is tapasztalhattuk.
Az autodrom által körbezárt világ színvonalas és változatos tanpályarendszert rejt, a Hungaroring Vezetéstechnikai Centrumot, valamint egy túlzás nélkül vadregényesnek nevezhető erdőt, amely
épített és természetes akadályokkal, vizesárkokkal, vízmosásokkal, más kemény próbatételekkel szolgálja a terepautósok képzését.

Aki a Miniring elektromos autókra, bringára
„szabott” pályáján megtanulja, begyakorolja a közlekedési egyszeregyet, az megállja helyét gyalogosként és kerékpáron is
az utcai forgalomban. A táborban minden
a közlekedésről szól, ezzel kapcsolatos;
a gyerekek azon vizuális, verbális és kognitív képességeinek fejlesztése a cél, amelyek az önálló, biztos és stresszmentes
közlekedéshez szükségesek. A tanpálya
profiljának megfelelő gyakorlatok, csapatépítő jellegű és állóképesség-javító játékok
révén ügyességük, szabályismeretük és
szabálykövetésük, közlekedési kommunikációjuk látványosan csiszolódik.

De hogy kerülnek ide a gyerekek? Mármint az igaziak – nem a
nagy gyerekek, azaz a felnőttek, akik a vezetési tudományuk
csiszolására kitalált tanpályák valamelyikén gyakorlatoznak?
A gyerektársaság is ugyanezt csinálja, csak kicsiben: ők a Miniringen tanulják alapszinten a közlekedés fortélyait. Nagy örömükre
és meglepetésükre ízelítőt kapnak a terepautózásból is – az erdő
titkos életéről meséket mondó, mókás kedvű oktatók méretes terepjárókkal viszik őket körbe az Off Road Centrum úttalan útjain.

Délelőtt és délután is hadra fogják a társaságot – lazsálás, unatkozás kizárt, ilyesmi
fel sem merül a gyerkőcök kobakjában.
Nem kell versengésre buzdítani egyiküket
sem, a jó levegőn, a természetben űzött játékokba lelkesen vetik bele magukat. Sporttábor ez a javából, ahol a nap végére
minden felesleges energiája elfogy a rendesen megmozgatott
csapatnak.

a lánc – és így tovább. Még motorra is ráültetik őket, tetőtől
talpig védőruhába öltöztetve természetesen – hadd érezzenek
rá a motorozás ízére is.
Különleges autóbuszozás is vár a gyerekekre: a buszvezetők
továbbképzésére szolgáló tanpályán megtapasztalhatják, hogyan viselkedik egy ekkora jármű nehéz közlekedési helyzetben, például csúszós úton.
S amivel kevés gyerek dicsekedhet, azzal ők igen: kívülről-belülről megismerhetik a Hungaroringet, a bokszoktól kezdve az
ambulancián át a versenyigazgatóság irányítótoronyáig vagy
a célegyenes feletti étteremig, ahová mellesleg nap mint nap
ebédelni járnak. Még egy igazi versenyautóba is beülhetnek!
A táborvezetők idén is elégedettek voltak a cseppkősökkel –
nagyon hamar megtalálták a hangot a többi táborozó gyerekkel, gyorsan megoldották a közös feladatokat; a vegyes csapat
mindvégig probléma nélkül, jól működött. Ilyen eseménydús,
élménygazdag program során nem is lehetett másképp!
Köszönjük ezúton is a lehetőséget, az ajándékba kapott felhőtlen és tanulságos napokat!
-zséká-

Barabás Judit cégvezetőnek és Gulyás Anikó pedagógiai programkoordinátornak köszönhetően az öt nap programját nem
csupán élményekkel, hanem számtalan hasznos ismerettel, elméleti és gyakorlati „tudománnyal” töltik meg. Játékos formában
természetesen, hiszen így könnyebb és maradandóbb is a mindennapok közlekedési kultúrájának, szabályainak megismerése
és készség szintű alkalmazása.
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Játékosan
a közbiztonságért

A

Cseppkő Óvoda és gyermekotthonunk
közösen szervezett 3. Közbiztonsági napja változatos programmal várta a gyerekeket.
Kutyás bemutató, mini KRESZ-pálya, repülőgép-modellek és az igazi rendvédelmi szolgálati járművek – köztük a tűzoltóautó és a
rendőrmotorok – ez alkalommal is megtették
hatásukat. A rendezvény – a résztvevő partnerek segítségének és közreműködésének
köszönhetően – hozzásegítette a kicsiket és a
nagyobb gyerekeket is az életvezetési készségek, képességek gyakorlásához, játékos formában

A közlekedési táblák, szabályok megismertetése, azaz
a KRESZ elméleti oktatása után irány a pálya – itt gyakorolják
be rolleren, elektromos autón, biciklin a tanultakat. Fontos, hogy
tisztában legyenek azzal, milyen védőfelszereléseket kell viselniük, ha kerékpárra ülnek és hogy miért van ezekre szükség?
A bringát nem csak használják, hanem a karbantartás és a javítás alapjait is megismerik: hogyan cseréljenek kereket, égőt,
hogyan javítsák meg a defektes belsőt, mi a teendő, ha leesik
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Miénk

itt a

(játszó)tér!

V

idámságot, boldogságot kaptunk ajándékba a Positeam csapatától, nem csupán egy kacsalábon forgó játszóteret! A mi
gyerekeink nem kívánkoznak innen máshová – de miért is tennék,
ha a kertünkben – a környéken egyedülálló – változatos, színvonalas, színes és biztonságos eszközök csábítják őket játékra? Nem
csak a kicsiket – ami azt illeti a nagyok is szívesen felülnek-felmásznak-lecsúsznak-vidámkodnak mindenen, amire-amibe csak
beleférnek.

Kertész

leszek, fát nevelek…

A

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Carbon Solutions Kft. együttműködésében
született meg az ötlet, hogy közösen hívják fel a figyelmet a környezettudatosság fontosságára.
Ennek eredményeként – elsőként a mi otthonunkban – valósult meg a program, amelynek keretében 50 darab ajándék Oxy-fát ültethettünk el
a kertünkben, a gyermekek közreműködésével.
Kicsik és nagyok aktív résztvevői voltak az
eseménynek: a kft. szakemberei tanácsokkal
látták el őket, hogyan ültessék el saját maguk a
facsemetéket.

A Positeam nem egyszerűen nekünk ajándékozta a játszótéri eszközöket, hanem a kertünkben fel is állította ezeket! Jöttek és saját
kezűleg – némi gépi segítséggel – megépítették a hintákat, meseházakat, kötélpályát, a várat a csúszdákkal, a ketrecfocipályát,
libikókákat vagyis mindent, amivel manapság egy szuper játszótér
csak büszkélkedhet.

Kifejezetten élvezték a kertészkedést, miközben azt
is megtanulhatták, hogy környezetünk megóvása milyen fontos mindannyiunk számára.
Mihály Orsolya

A Positeam nem először járt a Cseppkőben. Korábban gyermeknapi programot, máskor halloween party-t szerveztek nálunk, továbbá nagyobb értékű adományokkal is meglepték otthonunk lakóit.
A „Cseppkő Gyermekotthon Projekt” egyébként a Positeam csapatának első karitatív tervezete. Köszönjük, hogy minket választottak, hogy a mi gyerekeink élvezhetik értékes támogatásukat!
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