
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez történt velünk:  
 
∗ 50 évesek lettünk! 
 
 
∗ Tűzzománc mesterséget    

tanulunk 
 
 
∗ Sétahajóztunk  
    a Dunán 
 
 
∗ Farsangi bulit  
   tartottunk 
 
 
∗ Pszichológus  
   előadását 
   hallgattuk 
 
 
∗ Négylábú vendégeket 
   fogadtunk 
 
 
Jön: 
Döntő április 4-én! 
      
∗Varázscsepp –     
 ötödször! 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Cseppkő Újság Minden Ifjoncnak – 
azaz a CSÚMI magazin – kistestvérét 
tartod a kezedben, olvasod éppen. 
Első számunkban a közelmúlt né-
hány fontos eseményére emléke-
zünk vissza és beharangozzuk egy-
két közeli programunkat is. Terveink 
és reményeink szerint hamarosan 
újabb számokkal rukkolunk elő, 
amelyeket most szerveződő ifjú 

tudósítói csapatunk ír és szer-
keszt majd, saját gondolatait, 
élményeit, tapasztalatait meg-
osztva a házon belüli és kívüli 
olvasókkal. Rajta, tarts velünk 
és ismerd meg – örökítsd meg 
a mi vidám, zsibongó, színes 
örökifjú otthonunk életét!      
       Dr. Herczeg Krisztián 
      igazgató 
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   Cseppkő Újság Minden Ifjoncnak 

 

Túl az ötvenen –  
– ám kortalanul, mindig fiatalon, 
ahogy az egy gyermekotthonhoz 
„illik”! Fél évszázad hosszú idő: 
erről a jubileumról kedves vendé-
gek társaságában emlékeztünk 
meg. Konferencia, szakmai fórum, 
kiállítás és focigála színesítette az 
ünnepi programot.  

Otthonunk hagyományait tisztel-
ve, az évtizedek során megterem-
tett értékeket megőrizve új uta-
kon jár. Mindazokat a lehetősége-
ket megragadva, amelyeket ko-
runk „felkínál” egy nagy múltú, fo- 

lyamatosan megújuló otthon szá-
mára. Gyerekeinket szeretetteljes, 
családias légkörben neveljük, szív-
ügyünk egyéniségük, képességeik 
kibontakoztatása, törekvéseik és 
álmaik megvalósításának segítése.  

Ezekhez kínálnak lehetőséget a 
szakkörök, stúdiók, programok, 
sportfoglalkozások, amelyek ér-
telmes, sokszínű szabadidő-
eltöltést, pályaválasztásuk meg-
könnyítését, tehetségük felfedezé-
sét és gondozását, azaz testi-lelki 
épülésüket szolgálják. 

Köszöntelek, Kedves Olvasó! 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

A tűzománcozás fortélyait kézműves oktatás kereteiben sajátítják 
el világszerte. A Cseppkőben Gergely Judit alkotóművész vezeti be 
a gyerekeket, felnőtteket a tűzzománcozás rejtelmeibe. Az örömteli 
egyéni és csoportos foglalkozások során tudásuk anyagismeretek-
kel, földtani, kőzettani és ásványtani fogalmakkal is gazdagodik. 
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Emléktábla a nagy 
előd tiszteletére 
 
A Cseppkő 50 évfordulója 
alkalmából, a múlt kiváló 
otthonvezetője előtt tisz-
telegve avatta fel a dr. 
Populás Antal emléktáb-
lát hajdani igazgatónk 
özvegye és dr. Herczeg 
Krisztián igazgató. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyermekeink  
alkotásaiból: 
 

Még egyszer a jubileumról 
 

A három nap során  

értékes előadások hangzot-
tak el, lehetőség nyílt a vé-
lemények, tapasztalatok cse-
réjére. szünetekben a régi 
idők mozijának, azaz a 
Cseppkő filmarchívumának 
megtekintésére és a kiállított 
alkotások megcsodálására. 
Ám akit csak a foci érdekelt, 
az vígan rúgta a bőrt a focigá-
lán – vagyis baráti társa-
ságban ünnepeltük így is, úgy 
is a nevezetes évfordulót! 

 
Tűzben születő szépségek 

 

 

 

 



 

 

 

        

                                                      

  

 
 
Izgalmas napok  
jönnek: 
 
 
∗ Folklórfesztiválra  
   megyünk: 
 
 A Táncház Egyesület 

meghívására  ellátoga-
tunk az Országos 
Táncháztalálkozó és  

 Kirakodóvásárra 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
∗Navigátorok 
   leszünk a 

Hungaroringen 
   
  Március 28-án öröm-

autózásban lesz részünk   
Mogyoródon, az 

 autóverseny-pályán 
  
∗Intertábor  
 Zamárdiban 
  
 Április 2-tól 5 napos 

edzésprogram vár 22  
 ifjú labdarúgónkra a  
 Balaton parti táborban  
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 Sétahajóval a Dunán 
 
 

Legendás hajózás, 
gáláns vendéglátás, 
nívós marionettmű-
sor: köszönjük 100 
cseppkős nagylelkű 
megajándékozását 
Hudacsek Balázs 
igazgató úrnak!  

 

Állt a bál! Farsangi bulit tartottunk 
 
 
 

Szavak helyett beszéljenek a képek! 

       

 

  

 

Négylábú vendégeink 
 
 
A Rex Kutyaotthonból érkeztek hozzánk 
vendégek – kutyaterápiás foglalkozást 
tartottak nálunk. Mindenki élvezte az 
együtt töltött időt, a kutyusok a szeret-
getésnek is örültek…  

 

Szicsek Margit szak-
pszichológus, egyetemi 
docens harmadik éve 
visszajáró vendégünk. 
Könnyed stílusú, élve-
zetes előadásait első 
szótól az utolsóig 
örömmel hallgatja min-
den érdeklődő, köztük 
a társintézmények ide 
látogató szakemberei.   

 

Előadás társas 
kapcsolatainkról 
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 Varázscsepp – 5. Országos Tehetségkutató Verseny 

 

Kiadja: 
A Cseppkő Gyermekotthon. Igazgató: dr. Herczeg Krisztián 

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

Tehetségkutató versenyünkre 21 városból 
33 intézmény 170 produkcióval mindegy 220 
jelentkezőt nevezett. Az elődöntőből 42 
produkcióval 91 résztvevő jutott tovább a 
mindent eldöntő fináléba, amely április 4-

én, a Marczibányi téri Művelődési Központ-
ban lesz. Gyertek minél többen buzdítani a 
versengőket, köztük a 11 produkcióval szín-
padra lépő 12 cseppkőst! Képeink a selejte-
zőkön és az elődöntőn készültek. 

  

http://www.cseppgyermek.hu/
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