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Kedves Gyerekek, Fiatalok!

Nagy örömmel láttunk neki ennek a kö-
szöntő megírásának, mert ez az újság a 
Cseppkő életéből méltatlanul hiányzó 
gyöngyszem és lehetőség. Lehetőség 
arra, hogy többet megtudjunk egy-
másról, gondolatainkról, örömeinkről, 
bánatainkról, sikereinkről, a Cseppkő 
életéről, és persze hogy szórakoztasson. 
Ez az újság ugyanis Rólatok és Nek-
tek szól elsősorban. Itt bárkinek mód-
ja van rá, hogy az Őt foglalkoztató és 
érintő dolgokról írjon (szükség szerint 
segítséget is kaphat ehhez) és olvas-
son. Küldetése az, hogy közelebb hoz-
zon Titeket/Bennünket egymáshoz. 
Nagyon sok minden megváltozott a 
Cseppkőben az elmúlt egy évben, és re-
méljük, hogy a változások az örömötökre 
szolgálnak. Hiszen ki ne szeretne minden 
héten edzésekre, 
koncertekre járni, 
kézműveskedni, kü-
lönleges programo-
kon kint és bent egy-
aránt részt venni. Mi 
nagyon szeretnénk� 
Ám ez nem nekünk, 
hanem nektek szól. 
Mi mindannyian 
– Marcsi nénivel, 
Lacibával, Mariann 
nénivel, Márta né-
nivel, Gáborbával, 

Marika nénivel, Palibával, Gabi nénivel, 
Judit nénivel, Andi nénivel, András bá-
csival és még sorolhatnánk egytől-egyig 
– azért dolgozunk, hogy a Ti életeteket 
a lehető legboldogabbá tegyük, miköz-
ben felkészítünk az önálló életre. Remél-
jük, hogy mindazt, amit adni szeretnénk 
nektek, örömmel fogadjátok. Nemcsak az 
ajándékokat, hanem a szeretetet, a jó szót, 
az elfogadást és bizony olykor a szigort 
is. Csakis így válhat a Cseppkő közössé-
ge olyanná, mint egy igazi nagy család.
Az újság indítása kapcsán felidéződnek 
bennünk is diákéveink, amikor izgatottan 
vártuk egy-egy szám megjelenését, a közös 
nevetgéléseket, amikor a viccrovatot olvas-
tuk fel hangosan, a feszült várakozásokat, 
amikor egy-egy verseny győztesének ne-
vét hirdették ki az újságban, az izgalmat, 

amikor társaink 
arcát lestük, mit 
szólnak egy-egy ál-
talunk írt cikkhez. 
Most itt az alkalom, 
hogy Ti is éljetek 
ezzel a lehetőség-
gel, és kreativitáso-
tokat megcsillantva 
szórakozzatok és 
szórakoztassatok! 
Mert téma akad 
bőven, elég csak 
arra a sok prog-

ramra gondolni, amiben az elmúlt idő-
szakban részt vettetek, vagy arra a sok si-

kerre, amit elértetek. Amiért minden 
értetek dolgozó és a Cseppkőbe ellá-
togató felnőtt méltán büszke Rátok!  

Hadd legyünk az újság kapcsán is büszkék, mi 
hasonló izgalommal fogjuk olvasni, mint anno, 
úgyhogy hajrá Cseppkő!!! 

Krisztián bá és Zoli bá

A GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ  MUNKÁJÁRÓL

A gyermekek jogairól és a gyermekjogi képviselő feladatairól.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya értelmében minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 
társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlő-
déshez szükséges. Ennek elősegítésére került sor a gyermekvédelmi törvény módosítására, és a gyermek-
jogi képviselők feladatának törvényi szabályozására.

Kinek a feladata a gyermeki jogok védelme?
A gyermeki jogok védelme több szervnek is feladata. Egy mondattal úgy is megfogalmazható, hogy a 
gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésé-
vel, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.

Ki az a gyermekjogi képviselő?
A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek törvényben meg-
határozott védelmét, valamint segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében. Tevékenysé-
gét a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány keretén belül fejti ki. A Közalapítvány látja el a 
képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, irányítja, szervezi, ellenőrzi szakmai munkájukat.

Mi a gyermekjogi képviselő feladata?
A gyermekjogi képviselő segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak 
kivizsgálását, segíti továbbá a gyermeket állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban. Időszakon-
ként részt vesz a gyermekotthonban működő gyermekönkormányzat ülésén, illetve a valamennyi gyer-
mek részvételével megtartott fórumon.

Ki kérheti a gyermekjogi képviselő segítségét?
A gyermekjogi képviselőt megkeresheti közvetlenül a gyermek (telefonon, vagy területi irodában tartott 
fogadóórán, illetve a gyermekotthonban), kérheti segítségét a gyermek szülője, törvényes képviselője, 
illetve, a gyermekönkormányzat, a gyámhivatal és az érdekképviseleti fórum.

Hol található meg a gyermekjogi képviselő?
A gyermekjogi képviselő nevét, fogadóórájának időpontját minden gyermekvédelmi gondoskodást ellátó 
köteles a saját működési területén jól látható helyen kifüggeszteni, és egyben biztosítani azt, hogy a gyer-
mekek és hozzátartozóik a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat felvételének módját 
megismerhessék.

Mit tehet a gyermekjogi képviselő a gyermek érdekében?
A gyermekjogi képviselő jogosult a gyermekjóléti, illetve a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet 
végző működési területén tájékoztatást, iratokat, információkat kérni, és a helyszínen tájékozódni. Jogo-
sult az intézmény vezetőjének, illetve a fenntartónak írásban észrevételt tenni, melyre azok 15 napon belül 
válaszolni kötelesek. A gyermekjogi képviselő indokolt esetben megkeresi a nevelési intézmények fenn-
tartóját, illetve szükség szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez.

A mi gyermekjogi képviselőnk:                        Rittlingné Bakonyi Márta

Elérhetőségei:
           
  06-20 4899617

        TEGYESZ – 1081 Budapest, Alföldi u 9-13

           bakonyi.marti @ gmail.com

Elérhetőségei:
           
  06-20 4899617  06-20 4899617

        TEGYESZ – 1081 Budapest, Alföldi u 9-13

  06-20 4899617

           bakonyi.marti @ gmail.com

M. Jakucs Anna

A kiadvány kizárólag belső használatra készült - terjesztése 
tilos. Szerkesztő: M. Jakucs Anna - Diósi Gergely
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Csepp Óvoda CseppjeI...

Gyermekotthonunk 
óvodája, mint önálló szakmai 
egység, a hetedik nevelési évet 
kezdte meg ebben a tanévben.
Óvodásaink az életkori sajátos-
ságaiknak megfelelő nevelésben 
részesülnek – három gyermek-
csoport éli vidám, tartalmas 
mindennapjait.
A „Napocska” csoportba a leg-
nagyobbak járnak – Ők iskolába 
készülnek szeptemberben. 

A „Süni” cso-
portban a kö-
zépső csoportos 
óvodások élik 
ovis életüket. 
A „Méhecske” 
csoportba járnak 
a legkisebbek.

Törekszünk az élményközpontú, 
életkori sajátosságokat fi gyelem-
bevevő, tevékenységeken alapuló 
nevelés megvalósítására.
Tevékenységeinket beépítjük a 
komplex foglalkozások rendsze-
rébe.
Gyermekeink mozgásigényének 
kielégítését, a testi képességek 
fejlesztését, az egészséges életvitel 
megalapozását nevelő munkánk 
alapjának tekintjük. Nagy hang-
súlyt helyezünk a harmonikus 
mozgásfejlesztésre.
Egész nap folyamán szabad, és 
szervezett formában is teremtünk 
mozgásos alkalmakat az épületen 
belül (tornaszoba, mozgásfejlesz-
tő – labirintusszoba), és a szabad 
levegőn is.

Célunk: a gyermekek egészsé-
gének, testi épségének védel-
me, az egészséges életvitel 
igényeinek kialakítása, és a 
gyermekek környezet kultúrá-
jának alakítása.

Óvodánk esztétikus, jól fel-
szerelt, gyermekeink fejlődése 
minden téren biztosított.

Olyan feltételeket kívánunk biztosítani, 
amelyek lehetővé teszik a minél több ta-
pasztalat szerzését, ahol a tevékenység és a 
kérdezés feltételei adottak.
Biztosítjuk az eszközöket, és 
lehetőségeket életkoruknak 
megfelelő szinten.
Nevelési, fejlesztési, higié-
nés és esztétikai szempontok 
fi gyelembevételével formáljuk 
a gyermekeket körülvevő tárgyi 
környezetet. Biztosítjuk jó közér-
zetüket – a fejlődésükhöz szüksé-
ges alapvető feltételeket.
Feladatunk a környezettudatos 
gondolkodás erősítése, a szükséges 
értékrend és viselkedés kialakítása.
Szeretnénk, hogy az esélyteremtés, az 
együttműködés megfelelő hangsúlyt 
kapjon óvodai nevelésünkben.
Célul tűztük ki gyermekeink szociális 
hátrányainak kompenzálását, és az esély-
egyenlőség előmozdítását az óvoda minden 
tevékenysége során.

Óvodánk kiemelt célja, feladata:

„Múltidéző napok”

     Nyári örömök…

Kellemes élményeink vannak a Balaton partján töltött nyaralásainkról.
Zamárdiban nyaraltunk évekig, ahol a pancsolás, közös séták, hattyúk etetése, tóparti játékok, 
homokvárak építése, közös fagyizás…mind, mind felejthetetlen élmény számunkra.

 Ugyancsak maradandó élményünk a Bükkszéken eltöltött 
idő, ahol szintén nyaralni voltunk.
A gyerekekkel sokat túráztunk, megnéztük az erdő szépsé-
gét. Az esti órákban zseblámpával indultunk útnak – felfe-
dezni a „sötét erdő titkait”.
Megismertük a házi állatokat, a baromfi udvar lakóit.
Megcsodálhattuk a veteményeskerteket.
A helyi lakosok szeretettel fogadtak bennünket - kertjeik-
ből epret szedhettünk, melyet jóízűen fogyasztottunk el. 
Természetesen a fürdőzést, és a fagyizást sem hagytuk ki.

Nyaraláson kívüli kedves emlékeink:  

Misi bohóc látogatása, 
Ovi zsaru,
Mikulás,
Színházi látogatások,
Farsang,
Gyermeknap…

Gyermekszáj: 

Niki panaszkodik:
Nem akarnak velem játszani, mert 

azt mondják mindig ló vagyok. 
Pedig néha sas is szoktam lenni.

Csendes pihenő:
Meddig kell még itt feküdni ? – 

kérdezi Dani.
Miért, mi a baj? Kérdezi az 

óvónéni?
Elfáradtam a fekvésben.

Viktor nagyon sír.
Mi a baj Viktor? – kérdezi az 

óvó néni.
Rám nézett Pistike.

Csukd be a szemed – vágja rá 
Robi.

"A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyerek-
nek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával".

                                                                /Patricia Claff ord/

 ÜZENET:

Elek Ilona
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Március elsejétől vagyok köztetek. 
Azóta számos dolgot megtanultam 
Tőletek/Rólatok/Veletek a világról. 
„Ha van sors, hát korán elkezdődik”, 
visszhangzott bennem, amikor meg-
ismertelek benneteket. Azt tűztem 
ki célul, hogy az életeteket tartal-
massá, színessé, értelmessé teszem 
úgy, hogy annyira vagyunk jelen az 
életetekben, amennyire az kívánatos 
és azt Ti is szeretnétek. Próbáltunk 
csapatszellemet kialakítani, ahol egy 
mindenkiért, mindenki egyért él-
ményét megtapasztalhatjátok. Emlé-
keztek a közös Pünkösdünkre? Nem 
volt még meleg a Balaton, de nem 
mi lettünk volna, ha nem próbáljuk 
ki! Az egyes otthon négy csoportja, 
négy különböző összetételű és ka-
rakterű közösség. Indultunk onnan, 
hogy csináljunk rendet kívül, hogy 
rend lehessen belül. Környezettu-
datosságra szeretnénk benneteket 
tanítani. Ezért is szedjük veletek 
a szemetet havonta közösen. Van még ebben mit fejlődnünk, de ha lassan tanul-

Otthonunk

biztosította az állandóságot az öt óvodás gyermekünknek, egyikük 
iskolás testvérének, kik mellett segédkeznek a Szabó testvérek és 

Sanyi, az egyik utógondozottunk
A Nyuszi csoport 

A Mackó csoportban 

Márta néniék sok változást éltek meg. Nyáron fogadták 
a Kóczán testvéreket. Karácsonykor pedig elköszöntünk 

Danitól és Szabolcstól, akik hazakerültek

A Smile csoport

hű a nevéhez: vidámság és mosoly jellemzi a nagylányokat, fi ú-
kat és a velük élő kisebbeket. Bizonyos pillanatban tényleg olya-

nok, mint egy nagy család. Pl. Karácsonykor, amikor a volt növen-
dékek, volt csoportvezető és a gyerekeik együtt fogyasztottuk el a 

fi nom töltött káposztát.

A Parkuor csoport 

élte meg a legjelentősebb változásokat. A felnőttek kicserélődtek, 
nagykorú lett Rómeó, nagymamához került Renátó. Jelentős szülői 

segítséggel Veletek együtt szépültek a csoportotok, amit remélem, hogy 
minden eddiginél nagyobb becsben fogtok tartani. Elindultunk az úton, 

nem könnyű, de együtt végig tudunk menni. Jó úton haladunk, de egy-
két vadhajtásunk még mindig van, amit nyesegetni vagyunk kénytelenek. 

A 2012 év remélem a szabályok kialakulása után a rögzülés éve lesz. Szeretném ha 
rendezett környezetben élnétek és minden napszakban érzenétek a törődésünket. 

Higgyetek a felnőtteknek, bízzatok a 
benneteket körülvevő emberekben. 
Minden pillanatban mellettetek ál-
lunk. Jó úton haladunk, de egy-két 
vadhajtásunk még mindig van, amit 
nyesegetni vagyunk kénytelenek. 

Ezért igyekszünk a rólatok szóló döntéseinket úgy meghozni, hogy annak 
részesei lehessetek. És ne feledjétek: 

„Nem az a dicsőség ha nem bukunk el, hanem az, ha mindannyiszor fel 
tudunk állni”. 

                                                                                                        
        Madar Judit
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rövid történeteTűzcsiholók
Írta: Páger Pál Attila

Történetünk nem is olyan rég kezdődött. Egy évvel ezelőtt egy hamvaiban nyug-
vó óriást találhattunk a Kettes otthon területén. Akkor még nem lehetett sejteni, hogy micsoda erők 
mozognak a mélyben, de annyit lehetett sejteni a gyermekek csillogó szemeiből, itt valami hihetetlen 
nagy energia lappang, ami csak arra vár, hogy felébresszék kábult álmából.
Az ébresztés hasonlatos volt egy távol keleti tájfunhoz, mely oly hirtelen tőr rá a parti szegélyre, hogy 
senki nem tud ellene elmenekülni. 
A változás számos új, vagy ismét felújított ismereteket hozott magával. Abban mindenki egyetértett, 
hogy magától a szobák soha nem lesznek rendben. Az elhagyott, leharcolt zoknik, alsónadrágok és 
farmerok nem heverhettek büntetlenül gazdáik nélkül, mert nemhogy a szemnek nem volt jól eső, de 
még az otthoni kellemes érzést is sértette maga a látvány. Az sem volt elhanyagolható, hogy a csopor-
tokba mindenféle lidércek, koboldok és egyéb mesebeli és nem mesebeli lakók ki-be járhattak, mintha 
csak a mesebeli varázserdőben lennének. Természetesen azon is változtatni kellett, hogy az ottho-
nokban lakó gyermekek rákapcsolódhassanak a világhálóra, ahol angolul, németül, netán szuhahéliül 
beszélgethessenek megismert barátaikkal a Facebookon keresztül. Nem utolsó sorban a legfontosabb, 
ami csak megtörténhetett történetükben, hogy a gyerekek ismét elkezdtek gyerekekké válni, ami olyan 
csodát indított el, hogy előre köszönnek a vendégnek, segítenek egymásnak, és ami még igazán lénye-
ges: védik a becsületüket. 
A jövőre nézve rengeteg tervet szövögethetünk. Álmodozhatunk kiemelkedő karrierről, gazdagságról, 
mesés boldogságról, de úgy véljük, hogy az álmok, egyenlőre maradjanak az álom míves mezsgyéjén, 
míg tekintetünket fordítsuk az igazságos valóság térképére. Terveink között szerepel a lakóotthonunk 
egyedivé varázslása, az összes igazolatlan hiányzás szemétbe dobása, míg az év végi jegyek kövér 
számokká alakítása, ami hasonlatos az ötös szám kövér hasához. Szeretnénk ismét cápát, krokodilt és 
piranhát játszani a Balatonban, ahol a ránk bízott nevelőket néha-néha lehúzzuk a víz alá (mértékkel). 
Szeretnénk megméretetni magunkat versenyeken, vetélkedőkön is, ahol bebizonyíthatjuk, hogy mi 
vagyunk a jobbak, mert ahogy a közmondás tartja:

„Cseppkős gyermek nem fél semmitől, mert az erő teljes mértékben átjárja!”

Tehát összefoglalva annyit mondhatunk a jövőre nézve, hogy terveinknek még a csillagos ég sem szab-
hat határt. Köszönjük az olvasónak, hogy szánt ránk egy pár percet.

Tűzcsiholók nyári tábora

A tűzcsiholók csapata 2011 augusztusában elindult, hogy 
élményekkel, izgalmakkal, eseményekkel teli hetet tölthes-
sen el a Balaton partján, Zamárdiban. Megérkezésünk után 
elfoglaltuk szállásunkat, ahol nagy kert és tornaterem állt a 
rendelkezésünkre, ez lehetőséget adott arra, hogy tollasoz-
zunk, kosarazzunk, focizzunk.
 A Balaton vize mellett számos más program is várt minket, 
hogy minél vidámabban, és tartalmasabban élhessük meg kö- zös 
nyaralásunkat. 
Első nap első programjaként a partra indultunk, hogy lemossuk ma-
gunkról a hosszú út porát. Az idő és a víz meleg, ennél több nem is 
kellhet egy jó balatoni nyaraláshoz. 

Részt vettünk kézműves foglalkozáson, falusias hangulatú családi házban ahol szőlővel 
kínáltak minket, a tágas udvar lehetőséget adott arra, hogy játszhassunk, kutyázhas-
sunk, macskázhassunk. Végül a teraszon megismerkedhettünk a nemezelés rejtelmei-
vel, karkötőt, virágokat készítettünk. A gyerekeknek nagyon tetszett ez a program.

Második naptól színesítettük a napjainkat, programokon vettünk részt, de fősze-
repben minden nap a Balaton vize volt. Sokat pancsoltunk, úsztunk, labdáztunk. 
Birtokba vehettünk két stéget, egy kisebbet a sekély, és egy nagyobb a mély víz-
ben. Kicsik nagyok egyaránt hatalmasakat ugorva vetették magukat a vízbe. 

Legkalandosabb programunk a 
kalandpark volt. Kicsik 
nagyok egyaránt nagyon 
élvezték, és hatalmas len-
dülettel vetették bele ma-
gukat a korcsoportonkénti 
pályák teljesítésébe. Félel-
met nem ismerve csúsztak, 
másztak, lógtak, repültek. 
Izgalmakkal teli órákat 
töltöttek el az akadálypályákon, 
végül fáradtan, de büszkeséggel 
töltve hagyták el a meghódított 
terepet.

Az egész napos programok, és a 
rengeteg vízben töltött idő ellenére 
minden estére maradt még energi-
ánk ahhoz, hogy nagy sétákkal fel-
fedezzük Zamárdit. Közben pihenés 
képpen pizzázunk, hamburgerezzünk, 
fagyiztunk. Az összes napra jutott 
felfedezni való. A legizgalmasabb éjjeli 
élményünket a Balaton parti 
tűzijáték nézése jelentette. 

Összességében tartalmas hetet tölthettünk el Zamárdiban, strandoltunk, kalandoztunk, sétál-
tunk, tűzijátékoztunk, szülinapoztunk, végül kellemesen elfáradva, élményekkel teli hazaér-

keztünk azzal a tudattal, hogy ezt az egy hetet biztosan nem felejtjük el! 
Jól éreztem magam, mert sokat voltunk a strandon, sokat vásá-
roltunk, sokat játszottunk. Az esti kirándulások is jók voltak. A 
kalandpark is tetszett és Vivien szülinapja is.”
( Diószegi Dia)

„ A vízben éreztem magam a legjobban”
(  Diószegi József)

„ Amikor lementünk úszni, az volt a legjobb”
( Diószegi Dávid)

„ Amikor lementünk a vízhez, meg 
hogy mindenhova elmentünk. A 
legjobb Atis szülinapja volt.”
( Jónás Bence)

„ Nagyon jó volt, lementünk a 
strandra, volt fagyi, sok séta.”
( Diószegi Károly)

„ A legjobb a víz volt. Finom volt a 
kaja és nagyon tetszettek a lovak.”
( Rinyu András)

„ Én jól éreztem magam. A lovaglás és a 
kalandpark volt a legjobb. Tetszett a fürdés 
és a szoba. Finom volt a mogyoró.”
( Botló Bianka)

„ Jól éreztem magam, minden jó volt. 
A legjobb a stégről ugrani volt.”
( Botló Bettina)

„ A szoba meg a Balaton tetszett”
( Kálmán Vivien)
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Évek óta gondolkozom azon, hogy majd egy-
szer megírom a Cseppkő történetét. Most mégis 
amikor az elmúlt egy évre gondolok, keresem a 
szavakat és nem is tudom hogyan sűrítsem össze a 
mondanivalómat, hiszen annyi minden történt.
Az évek gyorsan elrepültek, úgy tűnik mint-
ha most lett volna az a meleg  augusztusi nap  
amikor  megpillantottam  a  nagy  diófa  alatt  
azt  a  húsz  kis  3  évest, akik az első gyere-
keim lettek. Azóta eltelt 35 év és a "B" soron 
már nem csak óvodás gyerekek élnek. Em-
lékszem, hogy először féltünk a változástól és 
nem örültünk annak, hogy a nagy, összetartó 
otthont szétszabdalják három felé és majd ma-
gunkra maradunk. Az elmúlt egy év viszont 
azt bizonyította, hogy együttműködve, egy-
mást segítve, egy kis odafi gyeléssel, könnyeb-
ben mehet a munka, még akkor is, ha folya-
matosan hol innen hol onnan hiányzik valaki.
    A gyerekeink közül huszonnégyen ki-
csi óvodás ill. kisiskolás koruk óta nálunk 
élnek. Most mégis a kamaszkor küszöbén, 

      - Mentőt és rendőrt hívni.
      - Szemetet a házak körül és bent rendetlenséget látni.
      - Trágárságot hallani, durvaságot és kicsi dohányzó gyerekeket látni.
      - Szökést és iskolakerülést.
 
         Mi az amit szeretnék?
 
      -Virágokat és zöldségeket a házak köré.
      -Jó nyarakat, tábortűzzel.
      -Közös táborokat, fürdéssel, kirándulással, múzeum látogatásokkal.
      -Jó esti beszélgetéseket, sok könyvet és olvasó gyerekeket.
      -Szép Karácsonyokat és vidám farsangokat.
      -Több időt, hogy együtt lehessek mindennap egy kicsit a gyerekekkel.

        Az Otthonunk " VADVIRÁG" lett. A csoportok virágnevet kaptak, így került 
egy csokorba a levendula, a tulipán, a napraforgó és a pipacs. A napraforgó és a 

pipacs emlékeztet a  balatoni és a monosbéli nyarakra.
 

       Sok örömteli, mosolygós, virágos napot kívánok mindannyiunknak.

A  "  VADVIRÁG OTTHON " ELNYŰHETETLEN, RÉGI KRÓNIKÁSA JELENTI

kis és nagy kamaszként berzenkednek a jól 
bevált szabályok, feladatok ellen. De többen 
érzik úgy, hogy jó együtt lenni este és hétvé-
gén is a barátságos kisházakban, jók a kö-
zös nyaralások, főzések és az ünnepek is.
  Fontosak a hagyományaink. Örültünk,hogy 
megszervezhettük a gyermek és pedagógus-
napot, hogy főzhettünk Nagyszakácsiban a 
főző versenyen, jó volt az őszi szüreti nap is. 
Büszkék vagyunk a tehetségkutató versenyen 
fellépő és díjazott gyerekeinkre és azokra, akik 
jól fociznak, tornáznak, rajzolnak, novellát ír-
nak, verset mondanak, táncolnak és énekelnek.

Mi az amit nem szeretnék a jövőben?
 

Évek óta gondolkozom azon, hogy majd egy-
szer megírom a Cseppkő történetét. Most mégis 
amikor az elmúlt egy évre gondolok, keresem a 
szavakat és nem is tudom hogyan sűrítsem össze a 

Gyermekotthonunkban nagy 
hagyománya van az utógondozói 
ellátásnak. A gyermekvédelmi 
törvény alapján a dolgozók 21 éves 
korukig, nappali tagozaton tanu-
lók 24, felsőfokon tanulók 25 éves 
korukig maradhatnak. Minden 
fi atallal egyéni szerződést kötünk, 
ebben rögzítjük a helyzetükhöz 
igazodó támogatásainkat, vala-
mint elvárásainkat. Az ellátásért a 
nem tanuló, jövedelemmel rendel-
kezők havi térítési díjat fi zetnek.

A Garzonházban 17 db, egyen-
ként 36 m2 alapterületű, kom-
fortos, saját maguk által beren-
dezett lakásokban laknak a fi úk 
és lányok. Önállóan vásárolnak, 
főznek, mosnak magukra, tartják 
rendben lakásukat, ill. beosztással 
a közös helyiségeket és a kertet.
Sok a közös program, a foci, kon-
di a tornateremben, jó időben 
foci a pályán (szerencsére tavaly 
új, erős korlát került a pálya alatti 
lépcsősorhoz). Többek nagy sze-
relme a foci, edzésekre is járnak. 
Tavasztól őszig gyakori a bográ-

Amiben feltétlenül izmosítani 
fogja magát a garzonos csapat 
az idén, az a lelkiismeretesebb 
suliba járás és tanulás , a sa-
ját kuckó és a közös környezet 
rendben- és tisztán tartása, és az 
egymás idegeit és a környéken 
lakók tűrőképességét időnként 
próbára tevő bulik visszafogása.

csozás, grillezés a kertben. A fi ata-
lok kaptak 2 sörpadot és 1 asztalt, 
tavasszal 2 pavilon és egy grillező, 
ill. új, saját bogrács is várható, egy 
erre elkülönített pénzkeretből.
A kertben való nyugalom és biz-
tonság érdekében zárható lett a 
kertkapu is, a lépcsőházajtó is.
Minden Cseppkős program-
ról értesülünk, több garzonos a 
szervezési munkákba is besegít 
(nem véletlenül kaptak ketten 
is jutalmat Gyereknapon a kö-
zösségi munkájukért). De saját 
klubbot is indítottunk, havi egy 
alakalommal a társalgónkban, 
ahová külső vendégeket hívunk.
A tanulásban ketten felsőfo-
kú iskolába készülnek, kiemel-
kedő tanulókként meg is let-
tek jutalmazva a Gyereknapon.
Jövőbeni kikerülésükre készül-
ve 5 fő biztonsági őr végzettsé-
get szerzett a tanulás mellett, a 
meglevő jogosítványosok mel-
lé most 4 fő igyekszik csatla-

kozni.. Külföldi szakmai gya-
korlatra is pályázunk most.
Az utógondozói ellátás eredmé-
nyességének egyik örömteli visz-
szaigazolása a több évtizedre 
visszatekintő Unokatalálkozó, 
melyet hagyományosan min-
den évben Mikuláskor rende-
zünk, s melyre visszavárjuk a 
kikerült növendékeinket, garzo-
nosainkat gyerekeikkel, párjukkal

Bodriné Fuzik Mária
      utógondozó

A GARZONHÁZ
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Garzon nyaralás 

2011 nyarán a Garzonház ismét kapott 
egy lehetőséget hogy ha igény van rá, ma-
guk választott helyre nyaralni menjenek. 
Mi éltünk a lehetőséggel és mivel min-
denki igénye hogy a nyári melegbe 
víz közelbe menjünk, ezért a Balatont 
majd kevés gondolkodás után a több-
ség szavazatával Zamárdit szavaztuk 
meg. Szerencsénk volt, mert szinte egész 
nyárra le voltak már foglalva a szál-
lások, de augusztus közepére sikerült 
még lefoglalnunk a szokásos helyünket. 
Előtte való napokba mindenki nézte az 
időjárást, és igaz esőt mondtak, min-
ket nem tántorított vissza hogy lemen-
jünk. Eljött a nagy nap, reggel korán 
kelés, indulás a vonathoz. Kellemes me-
leg nyári időnk volt, és a hosszú vonat 
utat is jól eltöltöttük. Leértünk Zamár-
diba, elmentünk a szállásra, minden-
ki elfoglalta a saját kis szobáját, ágyi-
kóját ahol a nyaralás során aludni fog. 
A nyaralásunk 1 hétig tartott, és minden 
napra sikerült valami programot tervez-
ni. Voltunk go-kartozni, bringóhintózni, 
vízi biciklizni, dodzsem és egyéb ha-

sonló jó programokon vettünk részt. 
Az időnk jelentős részét a parton töltöt-
tük, mivel szerencsénkre az előre jelzett 
eső elmaradt. Esti fürdőzésre is volt le-
hetőségünk, majd a hazaúton a csilla-
gokat nézve egymást támogatva indul-
tunk el a szállásunkra, ahol Tóbiás Ilona 
szeretettel várta haza a "kemény magot".
A kaja minősége és mennyisége tel-
jes mértékben megfelelt a számunkra, 
napi 3x-i étkezést biztosítottak nekünk. 
Nyaralásunk utolsó napján mint fiatal 
felnőtt gondolkodó módján, a szobákat 
tisztán és rendben adtuk át a szállást biz-
tosítónak. Nagy búcsúzkodás után fájó 
szívvel hagytuk el Zamárdit, és Pest felé 
vezetett utunk. Haza érve mindenki le-
pihent, felidéztük az ott töltött kellemes 
pillanatokat, bízva benne, hogy jövőre 
megismétlődhet kis csapatunk nyaralása. 
Majd ezután mindenki nyugovóra tért.
Másnap mindenkinek folytató-
dott a saját megszokott életvitele.

Mi az a GYÖK és mire jó?
A GYÖK a gyermekönkormányzat nevének rövidítése. Szerintem 
már mindenki hallott róla!
Minden csoportban van egy képviselő, aki tagja ennek az érdek-
képviseletnek. Ez mit is jelent? 

A törvény értelmében a gyermeknek joga, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, va-
lamint egyéb szükségleteihez igazodóan érdekei képviseletére gyermekönkormányzatot hozzon létre. 
Azt jelenti, hogy lehetőségetek van informálódni és véleményt nyilvánítani, de tehettek javaslatot, 
vagy akár szervezhettek programot is!
A vezetők, a gyermekönkormányzat elnöke Botló Tamás, és helyettese Kovács Nikolett.
Ha bármi ötletetek, javaslatotok van, forduljatok a csoportotok képviselőjéhez, aki továbbítani fogja a 
GYÖK felé kéréseteket!

Finta Krisztián
Szimeth Róbert
Kiss Dániel 
Szabó Tamás

II. otthon

Turcsik Vivien
Botló Tamás
Diószegi Diána
Perényi Alexandr

III. otthon

Binecz Dávid
Kovács Nikolett
Király Kitti
Soós Balázs

Garzonház

Molnár Ferenc
Oláh Csaba
Újlaki Beáta

Kapcsolattartó Vágó Jánosné - 
III. otthon családgondozó

Mányi Miklós – III. otthon fejl.
pedagógus

A képviselők névsora:

I. otthon

Pályázatot hirdetünk   „CSEPPÉLMÉNY” címmel az 
alábbi feltételek szerint:

- Pályázati kiírás:  Cseppélmény    címmel
- Mutasd be, mi történt veled a Cseppkőben!
- Kategóriák:

CSEPPÉLMÉNY

1. kategória: óvodások - gyurma, rajz, ori-
gami ,fűzés, gyöngyözés.......stb.

3. kategória: felső tagozatosok
4. kategória: középiskolások

Díjak: Meglepetés, de nagyon 
örülni fognak a díjazottak

Határidő: 2012. május 10.

Pályázati munkákat M. Jakucs Annának 
adjátok le – MEHI 2/1 szoba

Eredményhirdetés: 2012  május 
27-i gyereknapon

2. kategória: alsó tagozatosok 

A többi kategóriában - írásos művet várunk - 
lehet vers, elbeszélés, leírás, esszé, kisregény:)))
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Nincs egyszerű dolga annak, aki 
visszatekint 2011 év összes közö-
sen eltöltött szabadidős program-
jára. Mindenről nem mesélhetek, 
de remélem néhány kedves emlé-
kemmel, kicsit vissza tudlak titeket 
zökkenteni közösen eltöltött szív-
melengető élményeimbe, ami nem 
jöhetett volna létre nélkületek!

Ha a büszkeség érzése indítja el 
gondolataimat, akkor egy, október 
végi Országos Atlétika bajnokság 
jut eszembe. Elmesélem nektek, 
hogy a kapuban álltam mikor 
megérkezett a kis küldöttségünk 
Feri bácsi kíséretében. –Nem hoz-
tunk érmet!- mondták a lányok 

(Turos Kata, Ibler Reni és Perényi Szandi) A vigasztaló ölelések kö-
zött, azon gondolkoztam, hogy mit mondjak, hogy elkeseredésü-
ket kicsit csökkentsem, mire jött a nagy nevetés. Kati néni, 10 arany 
és 2 bronz! Még most is libabőrös vagyok! Gratulálok Lányok!

Ha a nagy létszám mentén keresgélek a 2011-es 
esztendőből, akkor 2 program jut eszembe. Egyszer 
a közös hajózásunk Augusztus 20-án, és a közös 
strandolásunk a Római Fürdőben. Nem győztelek 
fotózni titeket, amikor repültetek a csúszdából a 
medencébe! 

Komoly események is voltak az éltünkben, 
mikor megismertük a gyengén látók világát, 
és meg tanulhattunk 
segíteni nekik, vagy 
éppen mikor kutyákat 
sétáltattunk a Noé 
Állatotthonban, hogy 
boldogabbá tegyük 
egy napjukat. Megta-
nulhattátok, hogy kell 
ellátni egy sebet, vagy 
sérülést. Aznap, mikor 
a vöröskereszt eljött 

Szabadidős Emlékek 2011

Turos Kata

Ibler Reni

Perényi Szandi

Vagy, ha egy másik érzés, a lelkesedés men-tén keresgélek, akkor a Karaoke jut eszembe. Kétszer is volt lehetőségetek fellépni, és mind-két alkalommal úgy fejeztük be a programot, hogy elfogyott az időnk, és Ti még bírtátok volna. Mivel a VarázsCsepp tehetségkutató versenyen februárban lesz Ének kategória is, így nem kell el aggódni… lesz még lehetősége-tek megmutatni, milyen ügyesek is vagytok! 

hozzánk, kötözött gyerekek szaladgáltak az 
udvaron. Idegen szemnek úgy tűnhetett, 

hogy itt milyen 
veszélyes a környe-
zet, és mennyi sok 
gyerek sérült. Pedig 
ők csak a vállalkozó 
szellemű „próba” 
sérültek voltak, 
akiken gyakoroltak 
a többiek! 

Volt közös nagy has-tömés 
is, mikor Laci bácsi főzött 
nekünk a szüreti mulatsá-
gon, ahol nagyon vicces 
jelmezekkel jöttetek a fel-
vonulásra, és olyan szor-
galmasan vettetek részt 
az ügyességi vetélkedőn, 
hogy kifogytunk a fa-
batkákból! Emlékszem, 
elakadt a lélegzetetek, 
mikor a bűvész a szín-
padon pénzt varázsolt, 
de sajnos csak egyet 
és azt is magának.

Idén sok rendőr érkezett rendszeresen hozzánk, és ez 
2012 évében is így lesz! Nem azért, mert rosszat tettetek, 
hanem csupán a bűnmegelőzési program újabb állomá-
sához érkezünk. Emiatt sokan elmondhatjátok, hogy 
ültetek már rendőrmotoron, vagy rendőrautóban, tud-
hatjátok, hogy milyen homályosan lát egy ittas ember, 
mert kipróbáltattátok a szemüveget, ami ezt szimulálja. 
Még ügyességi kerékpár pályát is építettek nektek, ahol 
hosszú sor állt, annyian szerettétek volna kipróbálni! 
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Lelkesedésben akkor sincs hiány, mi-
kor az Önkéntesek jönnek hozzátok.
Az InterCampus program segítségével 
rendszeresen focizhattok. Hamarosan ösz-
szemérhetjük foci tudásunkat az ország 
másik Interes táborával, mikor eljönnek 
hozzánk, hogy focizzunk egy nagyot! 

A MINYATA egyesü-
let idén októberben érkezett, de min-
den kedden és pénteken újdonságokkal 
vár titeket. Adventkor hoztak sok kéz-
műves programot, táncot, színházba 
vittek minket, és a mikulásnak is szól-
tak, hogy jöjjön el mesélni egy mesét! 
És a Kirándulás Veszprémben jó volt? Ne-
kem nagyon! Csodálatosan szép város! 
A Kálvária- hegy tetején versenyeztünk, 
ahonnan beláttuk a várost! Aztán druk-
kolhattunk az MKB Veszprémnek, még a 
kabala figurájuk is odajött hozzánk, mert 
mi voltunk a leghango- sabb szur-
kolók. De az állatkert is 
csodaszép volt, főleg 
a szafari kifutó! De 
gondolom a legtöb-
ben akkor fogtok 
elmosolyogni, ha 
azt mondom: 
„Adj király ka-
tonát” mert 
az volt 
a kedvenc! 

                  idén is sok jót hozott nektek, mint 
az elmúlt évek során. Segített a pályaválasz-
tásban, és sportágválasztásban, hozott izgal-
mas filmeket, szép meséket, énekelhettetek 
együtt, és kutyázni is elmehettünk velük. 

A HAKÖSZ

Remélem a 2012-es eszten-
dő is hasonló szép emlékeket rejt!
Én szeretném, ha emlé-
keznétek minden jóra!
Ami biztos 2012-ben: fogunk Ál-
latkertbe menni, lesz lehetőségetek 
síelni, vagy éppen strandolni, akár 
a tengerparton. Fognak jönni hoz-
zánk kutyusok és gazdijaik, híressé-
gek, sztár énekesek, lesz majd ugráló 
vár, túrák, és fellépési lehetőségek, 
sportolhattok sokat a tornateremben, 
művelődhettek a könyvtárban és al-
kothattok a kézműves műhelyben

Kívánom nektek, hogy az újév gazdag legyen élményekben, 
színes programokban, és kimagasló sporteredményekben! 

          Kati néni

2011. év pályázatai - 2012-es leendő pályázatok

2011-ben szinte minden pályázaton indultunk, amelyen lehetett. Ebben óriási 
segítséget kaptunk külsős szakemberektől is, akiknek ezúton is szeretnénk megkö-

szönni a munkájukat. 

Nézzük időrendi sorrendben milyen állo-
mások is voltak. Az első „bemelegítő” pályáza-
tunk a Magyar Vöröskereszt által meghirdetett 
"Inkurrens számítástechnikai eszközök" elne-
vezésű pályázat volt. Számítógépekre és lap-
topokra lehetett pályázni, amennyiben azok 
valamilyen konkrét célt szolgáltak. Mi a gyer-
mekek tanulását és az internetelérés megköny-
nyítését céloztuk meg. A terveink és a pályázat 
útjai közös útra terelődtek. Nyertünk 12db jó 
minőségű, használt Dell számítógépet. Tö-
rök Lászlónak külön köszönjük a segítséget!
A „bemelegítést” követően nehezebb fába vágtuk 
a fejszénket. A Fővárosi Közgyűlés által kiírt kör-
nyezetvédelmi alapból szerettünk volna részesül-
ni. Ebben a pályázatban az alábbiak szerepeltek:

•	 a	 fővárosi	 zöldfelületek	 létre-
hozásával, megújításával, gondozásá-
val kapcsolatos programok támogatása;

•	 az	 avar	 és	 kerti	 zöld	 hulladék	 komposz
tálás elősegítését célzó programok támogatása.

•	 helyi	védett	természeti	értékek	megőrzé-
sét, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, 
valamint bemutatását segítő programok, akciók 
továbbá a helyi védett természeti értékek fizikai 
védelmét szolgáló létesítmények kialakításá-
nak, illetve a meglévő kapcsolódó létesítmények 
karbantartásának és felújításának támogatása.

Mivel a maximumra törekedtünk, ezért mind a 
három kategóriában megfogalmaztuk a koncep-
cióinkat. A költségvetésünk, az önrészt is bele-
számítva meghaladta a tízmillió forintot. Mer-
tünk nagyot álmodni, komposztáló-állomásról, 
biokertről, környezettudatos szemléletmód ala-
kításról, tanösvényekről, területrendezésről…és 
bejött! Igaz, nem a teljes összeget kaptuk meg, 
de annak döntő részét igen, melyből jelentős be-
ruházásokat tudunk megvalósítani 2012-ben.
Fellelkesedve a sikereken újabb csatorná-

kat nyitottunk meg. Ezúttal a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium pályázatait vizsgál-
tuk meg. Kettőt érdemesnek és érdekesnek 
is találtunk, melyek a következők voltak.

IFJ-GY-A-11 kódszámú, „Gyermek- és ifjúsá-
gi közösségek, ifjúsági civil szervezetek (ifjúsági 
szakemberek) rendezvényeinek (tábor, ifjúsági 
program, fesztivál) támogatása elnevezésű, illet-
ve a KAB-ME-11-A, mely egy drog prevenciós 
programsorozat. Természetesen mindkét pályá-
zaton indultunk, pályázatainkat befogadták, ala-
ki és egyéb hiányosságokat nem találtak a bírá-
lók. Találtak azonban mást! Hogy pontosan mit, 
azt sajnos a mai napig nem tudják megmondani. 
Egy biztos, hogy a „rendezvényeink támogatása” 
elutasításra került. A drog prevenciós pályáza-
tunk elbírálása még nem történt meg, de hama-
rosan erre is sor kerül. Ha nyerünk, akkor nagy-
ságrendileg 3 millió forintunk lesz erre a célra. 

Sikerek és egy kudarc átélése után az eddigi leg-
nagyobb volumenű pályázatba kezdtünk bele. 
Ez az önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit 
fenntartású bentlakásos intézmények korsze-
rűsítése névre hallgat. A pályázat lehetőséget 
biztosít arra, hogy a béri ingatlanon jelentős 
korszerűsítési, átépítési és fejlesztési feladatokat 
hajthassunk végre. Ha minden az elképzelése-
inknek megfelelően alakul, akkor több tízmillió 
forintot tudunk majd realizálni az ingatlanon.

Összességében elmondható, hogy a 2011-s évben 
szerzett tapasztalataink és szakértőink (külsősök 
és belsősök) munkája jó irányba tereli a Csepp-
kő pályázati lehetőségeit, és ha minden jól megy, 
az álmok szépen lassan megvalósulhatnak…

Gősi Tamás
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KARÁCSONYI ÜNNEPLÉS

Minden csoportban lázas készülődés folyt a 
gyerekeke és a felnőttek 
között egyaránt. A kö-
zös főzés és sütés jóked-
vűen, izgalommal telt. 
Ehhez még hozzájárult, 
hogy a gyerekek a közös 
karácsonyfa díszítéstől 
kezdve, a szépen kita-
karított és feldíszített 
csoportokban várták az 
ajándékozást. Sok gye-
reknél ez volt az első 
közös karácsonyi „csodavárás”. A szépen becso-

Sok gyermek izgalommal várta a műsort – csillogott a sze-
mük. Sok hetes próbák, készülődés után sikeres, aranyos, 
humoros műsort adtak elő, főleg a C-3, C-4 gyermekei.
Az egyéni műsorszámok – ének, zene, tánc, hangsze-
res előadóművésznek – Kobida Feri, Soós Balázs, Jenei 
Dávid, Lakatos Iza,  és még sorolhatnám – izgalommal 
reszketve, de boldogan előadott műsorszámait lelkesen 
hallgatták, és dicsérték a gyerekek, hallgatóközönség.

A műsor végén már a közönség soraiból éne-
kelt és táncolt közösen gyerek és felnőtt egyaránt!!!!!!
Az est sokak által várt „fénypontja”, az együtt, közösen eltöltött va-
csora, mely  a konyhán dolgozók munkáját dicséri!!! Köszönjük!ű
A gyerekek élményekkel tértek vissza a csoportokba – 
ahol meghitt hangulatban még ünnepeltek tovább……..

Mindenki – korosztálytól függetlenül jó érzéssel zárta 
az év utolsó közös rendezvényével e Csepp – évet :)

magolt ajándék, az ünneplőbe  felöltözött  gyere-
kek és felnőttek „gyűrűjében” került kiosztásra.

A közös éneklés, be-
szélgetés közben fo-
gyasztottuk el a délutáni 
uzsonnát, ill. vacsorát.
A csoport ünneplés 
után mindenki az étte-
remben megrendezett, 
előkészített ünnepi mű-
sorra volt hivatalos. A 
feldíszített, pompázato-
san elrendezett terem-
ben minden csoport 

maga ékesített, kijelölt asztalnál foglalt helyet.

Lafk ó Márta
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Minden csoportban lázas készülődés folyt a 
gyerekeke és a felnőttek 
között egyaránt. A kö-
zös főzés és sütés jóked-

KARÁCSONYI ÜNNEPLÉS

A gyerekeknek különösen izgalmas 
ez az ünnep, hiszen nem csak fi nom-
ságokkal tömhetik a hasukat, de aján-
dékok is várnak rájuk a Kossuth Gyer-
mekotthon évek óta megrendezi a 
gyermekotthonok közös karácsonyát. 
Az idén a gyermekek ajándékát – mac-
kót – a Cseppkő utcai Gyermekotthon 
dolgozói készítették el a gyermekeknek.
Az ünnepségen tőlünk 

A Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolájában

Gyermekotthonok közös karácsonya

10 gyermek vehetett részt. 
A műsort a különböző otthonok gyerme-
kei, ill. a támogató iskolák, alapítványok 
fi atal növendékei adták. Színdarab, ének, 
zene, stb. színesítette az ünnepi hangula-
tot, a gyerekek nagy élvezettel fi gyeltek.
Később jött az ajándékosztás – minden-
ki kapott ajándékot - csak úgy ragyogtak 
az ünneplőbe öltözött kis növendékek.

Szigetvári R.né Betti

Gyermekotthonok közös karácsonya

Unokatalálkozó

Minden évben, mikuláskor 
visszahívjuk volt növendékein-
ket, gyerekeikkel és párjukkal a 
feldíszített ebédlőbe. Vannak akik 
évek óta rendszeresen eljönnek, és 
vannak, akik hosszú idő után buk-
kannak fel, mindenkinek nagyon 
örülünk. Nagyon sok mesélnivaló-
juk van, egymásnak és nekünk, és az 
elakadásokban való segítség kérés-
nek-kapásnak is ez az egyik helye, 
módja. A gyerekek mindig nagyon 
örülnek a Mikulásnak és a csomag-
jának, van akit még a szülei visznek 
ölbe, de még a nagy kamaszok is 
szeretnek hozzá menni  csomagért.
A tejszínes kakaó kaláccsal a nagy 
kedvenc, kiürült ásványvizes fl a-
konokban mindig visznek haza is 
belőle, a „cseppkős kakaóból”, amit 

Gyertek, gyertek, minden évben vissza - nagy szeretettel várunk benneteket!

annyira szerettek, s az 
íze különleges, otthon 
nem tudnak ugyanilyet 
készíteni!!!!! A gyü-
mölcsös, szendvicses 
asztalok mellett estig 
szokott folyni a beszél-
getés, bár közben sokan 
szétszélednek a régi 

tablókat újranézni, vagy 
lemennek a régi csoport-

jukba a nevelőikhez. 
Kedvenc program a 
tornateremben a min-
dig biztosított apa-fi ú 
foci, míg az anyukák 
az erre az alkalomra 
gyűjtött ruhaadomá-
nyok között válogatnak 
nagy örömmel.

Fuzik Marika
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Ebben a félévben sikeres rajzpályázataink az alábbiak:

1 . A Földünkért Világnap 

alkalmából meghirdetett rajz-
pályázaton óvodásaink III. 
helyezést értek el. Ovoda
KÖLYÖK PARK ajándék-
utalványt nyertünk – óvo-
dásaink nagy örömére.

c. rajzpályázatunk szin-
tén sikeres volt. Ovoda
Nyereményünk: A nyer-
tes gyermekek a Kék Duna 
Welness Hotel vendégei lehet-
tek több napon keresztül, – 
amit nagy örömmel fogadtunk.

  A Fice 2011. évi gyermekrajz és prózaíró pályázatra beérkezett 16 gyermekotthonból, 
lakásotthonból, nevelőszülőtől  összesen 170 alkotás.A beküldött pályázati alkotások 
díjazottainak a FICE Ajándéknapon, december 11-én, a Csili Művelődési Központban 
adtuk át az okleveleket és a díjakat. Próza/írások kategóriában első helyezést ért el Bol-
dizsár című írásával: KIRÁLY KITTI III. Otthon

Oláh Csaba – közösségi munka - Garzon
Molnár Ferenc – közösségi munka - Garzon
Benkő Bettina – jó tanulás - Garzon
Varga Károly – jó tanulás - Garzon

  Taichi versenyen 
első helyezett lett : Király Kitti III. Otthon
 

A Cseppsztár versenyen 
Nikolics Laura, Diószegi Dia, Botló Enikő 

első helyen végeztek. II. Otthon

Atlétikai verseny: Perényi Alexandra  II. Otthon

2011 - Büszkeségeink:

 2.  A Hátrányos helyzetű 
gyermekek karácsonya – 

" Mi lenne ha én lennék a Miniszterelnök?" 
írásával díjat nyert Kovács Niki  III. Otthon

Bemutatkozik a veletek kapcsolatos 
ügyek intézésére szakosodott kis csapat!

Biztosan tudjátok, hiszen mindany-
nyian találkoztatok már velünk, hogy 
Andi néni, Mia néni és Orsi néni azok, 
akik mindenről tudnak és minden vele-
tek kapcsolatos hivatalos ügyet intéznek!
Ha esetleg mégsem tudnátok, eláruljuk, 
hogy megtalálsz minket, ha utad a portá-
tól felfelé vezet a lépcsőn, és ott már nincs 

Feladatunk, küldetéstudatunk, hogy segítsük gyámotok, nevelőitek munkáját, megkönnyítsük 
számukra és természetesen Számotokra a bürokrácia útvesztőjében való eligazodást, hogy az út 
végén ne érjenek meglepetések.
Amiben segítségetekre vagyunk:

- ha személyes irataiddal kapcsolatosan bármi kérdésed van

- ha szeretnéd megtudni, hogyan folynak életed háttér elemei

- ha bármilyen kérdésed van, igyekszünk mindenre választ adni!

Mi vagyunk azok, akik még a nagy gazdasági válság közepén is képesek vagyunk vigyázni a vagyo-
notokra! Nálunk nincs lehetetlen, de még csak tehetetlen se! Szükségetek van egy jó szóra, nálunk 
kettőt is kapsz! Munkánk célja, hogy segítsünk, amiben csak tudunk! Bármilyen kérdésed, problé-
mád észrevételed van, keress minket nyugodtan, még akkor is ha csak beszélgetni szeretnél!

Keress minket bátran, de akár bátortalanul is!

Növendékügyi 

Csipet-csapat!

más dolgod, mint követni a színes folyosót, 
majd a legutolsó ajtón belépni. Itt tárul eléd 
az a helyiség, mely arra jött létre, hogy Ott-
honotok szívét üzemeltesse, segítse élete-
tek mindennapjait. Legyen szó arról, hogy 
elvesztetted a diákodat, vagy, hogy bicik-
lit, számítógépet, telefont szeretnétek, ná-
lunk minden kérdésre megkapod a választ! 

Érdekképviseleti fórum Utálom a szabályokat, de ha már szabályokat állí-
tunk fel, akkor ne kivételezzünk senkivel.

    Charlie Huston

Decemberben egy péntek délután ültünk össze a zöld teremben, az érdekképviseleti fórum tagjai:

- a nevelőtestület részéről Foki Ágnes, Szigetvári Richárdné és Mester Nóra
- a szülők részéről Grószné Józsa Éva, Finta Miklósné
- a növendékek részéről Ujlaki Beáta, Botló Tamás és Oláh Csaba
- fővárosi képviselőként Kovács Judit és Mathauser András

Témánk az új Házirend megbeszélése és elfogadása volt, ami egységesen vonatkozik a gyermekotthon-
ban élő minden növendékre, így ránk , garzonosokra is. Minden pontját és minden felmerült javaslatot, 
észrevételt átbeszéltünk.
Minden jó javaslat és minden korrigálás után elfogadásra került, és így megszületett az új házirendünk.

Oláh Csaba
GYÖK képviselő
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Felvétel indul !

Az elmúlt években sajnos az 
ajtaja zárva volt, de elérkezett 
az ideje, hogy újra megnyis-
sa kapuit a tehetségetek előtt. 
Jelenleg egy kis „tavaszi nagy-
takarítás” vár rá, így a tél köze-
pén, hogy minél szebb, barát-
ságosabb és fejlettebb legyen. 

Mit is takar a CseppStúdió? Csupa móka és kacagás, 
jobb, mint egy játékvár!

A zene iránt érdeklődők szá-
mára, olyan lehet, mint egy 
kincsesláda: van benne erősí-
tő, hangfalak, mikrofon, keve-
rőpult, dobgép, szintetizátor, 
és még sok-sok olyan eszköz 
ami mind segíthet abban, 
hogy zeneszereteted átlép-
jen egy határt, mely után egy 
profi bb mederbe terelheted 
a benned lévő „rezgéseket”. 
Ha nincs hangod az sem baj, ak-
kor rappelj, sikíts, kiabálj, dör-
mögj, brummogj, csinálj bár-
mit ami hangot ad ki, ne kímélj 
minket hangoddal, mert a szoba 
el van látva hangszigeteléssel, és 
fel vagyunk szerelve füldugók-
kal, szóval ne kímélj minket!

Szeretnénk a nagytakarítás 
után, hogy ha a CseppStúdió 
megnyithatná kapuit a te-
hetséges kis palánták előtt, 
akikben talán benne van az 
X-faktor, vagy valami, bármi!
A stúdió szoba használatá-
nak rendje, „házirendje” ki-
dolgozás alatt van, de ne ag-
gódjatok, mindenről időben 
fogtok értesülni, addig is 
HANGOLÁSRA FEL, 
utána….

Felvétel indul!

Van egy hely a Cseppkő Gyer-
mekotthonban, amely egyedül-
álló, a gyermekotthonok között, 
egy olyan hely, ami kevés em-
bernek adatik meg, hogy birto-
kolja, mely akár valóra is vált-
hatja a legmerészebbek álmát, 
ahol minden fal megremeg…  ez 
nem más, mint a CseppStúdió!

Mit is takar a CseppStúdió? Csupa móka és kacagás, 

Gyermekvédelmi napok 
2011

A Fővárosi Módszertani TEGYESZ 
2011. májusában a Pesterzsébeti Csili Műve-

lődési Központban 
Szervezte meg 

Gyermekvédelmi napok 2011
címmel hatodik alaklommal rendezvényét

Célja elsősorban a közép - magyar-
országi régióban halmozottan hát-
rányos helyzetben lévő, családokban 
és gyermekvédelmi intézményekben 
élő gyermekek és fi atalok önkife-
jezési, szereplési, megmutatkozási, 
megméretési és sikerszerzési igényeit 
próbálja kielégíteni sokféle formában 
(gyermekalkotók kiállítása, gyermek-
előadók színházi találkozója, játszó-
házak, gyermekparlament  s t b . ) . 

Kovács Nikolett /III. Otthon/ 
József Attila : Kész a leltár című versével jelentkezett 

a versenyre.

„ Beléptem az ajtón………..Idegen arcok, emberek közeledtek 
felém….körülnéztem – mindenhol gyerek, gyerek, és még több 
gyerek….., mind idegen…………
Vigasz volt, hogy több Cseppkős is azért volt ott, így nem érez-
tem végül annyira egyedül magam. 
Csak úgy nyüzsgött a tömeg! Teljesen zavarodott voltam….
Csak álltam a színpadon, nem láttam semmit. Csak egy hátul-
ról erősen égető refl ektorfény melegét éreztem.  Mondanivalóm 
alatt síri csend…………….majd eltarolt a tapsvihar, és akkor 
már nem izgultam, nem éreztem már semmi mást, mint azt a 
kellemes, megnyugtató érzést…………IGEN!!!!!   Nyertem!
Az  az  érzés  felülmúlhatatlan……………..

Kovács  Niki

A Cseppkő Gyermekotthonban 
három pszichológushoz lehet for-
dulni, akik baráti légkörben, sok 
játékkal és mókával várnak Téged. 
A játék mellett lehetőséged van, 
hogy elmondd, ha bánt valami, 
vagy ha öröm ér, és ha csak szeret-
néd valakivel megosztani, mi tör-
tént veled aznap. Segítünk, ha az 
iskolában, barátaiddal vagy a sze-
relemmel problémás kérdés merül 
fel. Fontos, hogy amit nekünk el-
mondasz, az a hír nem fog szárny-
ra kelni, hiszen a szakmai titok-
tartás hallgatásra kötelez minket; 

Várunk szeretettel!

A Cseppkő Gyermekotthon 
pszichológusai

Miben segíthetünk neked?

viszont tanácsot adunk abban, ki-
vel és hogyan beszéld meg gond-
jaid. Tudjuk, hogy nehéz dönteni 
azzal kapcsolatban, hogy mi le-
szel, ha nagy leszel: fodrász, ács 
vagy szakács �; hátha egy kis be-
szélgetéssel, közös gondolkodás-
sal tudunk segíteni, hogy válassz a 
szakmák között. Akkor is fordul-
hatsz hozzánk, ha úgy érzed, hogy 
a Gyermekotthonon belül sérelem 
ért és nem tudod kivel megosztani 
érzéseidet. Tudjuk, hogy a család-
dal nem mindig egyszerű�, talán 
könnyít egy kicsit a helyzeten, ha a 
szüleiddel együtt jössz el hozzánk. 
Ha új vagy a Cseppkőben és nem 

találod a helyed, utat mutatunk 
abban, hogy merre indulj a csalá-
dod közelsége nélkül. Ha gondod 
van az iskolában, nem mész be, és 
itthon maradsz, a délelőtti ügye-
leti időben csatlakozhatsz ahhoz 
a csoportos beszélgetéshez, ahol 
könnyebben megtalálhatod az 
iskola felé vezető utat. Ha felnőtt 
korodban is szeretnél a Cseppkő 
közelében maradni, és utógondo-
zói ellátást igényelsz, akkor is for-
dulhatsz hozzánk, ha a felnőtt élet 
nehézségeivel kell szembenézned.

Itt a nyári szünet - hétágra süt a nap, és minden kissrác a szabad levegőn 
rohangál. De hol van Greg Heffl  ey? A házban gubbaszt, és videojátékokat 
játszik behúzott függöny mellett.

Greg, aki saját bevallása szerint is benti éghajlathoz szokott, a leghőbb nyári 
vágyai szerint él: nincsenek kötöttségek és nincsenek szabályok. De Greg 
anyukájának más az elképzelése az ideális nyárról - olyan, ami dugig van 
kinti játékokkal és "családi együttlétekkel".

Kinek az akarata jut majd érvényre? Vagy esetleg a Heffl  ey-család új tagja 

Melyik hal horgászik?
Hogyan vadászik a szitakötő?

Miből és miért keletkezik gyöngy a kagylóban?
Minden virág illatos?

Mi a vérnyomás?
Milyen vércsoportokat ismerünk?

Mennyi ideig vannak a táplálékok a gyomorban?
Miért izzadunk?

Mivel mozgatjuk a szemünket?
Hogyan érezzük az illatokat?

Mi határozza meg a szem színét?

Könyvajánló
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Filmajánló 

Jóval azelőtt, hogy találkozott volna 

Shrekkel, a legendás Csizmás Kandúr hősies 

utazásra vállalkozik: összefog az észkombájn 

Tojás Tóbiással és a dörzsölt Puha Pracli-

val, hogy ellopják a híres aranytojást tojó 

ludat. Ez aztán a kilenc életre szóló kaland!

Csizmás, a kandúr

A legtöbb pingvin szebben dalol bármelyik csalogánynál, ám 

akadt köztük egy fura madár. Ha Topi énekel, megfagy körülöt-

te a levegő, ám ő már rég nem is erőlteti az ilyesmit: hiszen fan-

tasztikus sztepptáncos lett belőle. Csakhogy a fiókák ritkán to-

tyognak atyáik útján, az övé meg egyenesen koreofóbiás, vagyis 

semmiképpen sem hajlandó ritmusra lépkedni, és mindenféle 

táncot utál. Viszont neki is van egy nagy, mindent betöltő vágya: 

szeretne megtanulni repülni. Erik mégis rájön, hogy van miért 

felnézni az apjára. Amikor váratlan és ijesztő események ren-

getik meg az otthonos jégtáblákat, Topi az, aki egyetlen seregbe 

szervez minden pingvint, és a környék összes lakóját - a hatalmas 

elefántfókától az egészen kicsi rákocskákig - a szövetségesükké 

teszi, sőt, végül az élére is áll a bátor és dalos kedvű társaságnak.

Táncoló talpak 2.

 M. Jakucs Anna

Diákviccek egy csokorban:

–Ejnye szomszéd! Miért veri olyan rettene-
tesen azt a szegény gyereket?
– Tudja a fiam holnap kapja meg a bizonyít-
ványát, de nekem ma el kell utaznom.

A tanító néni rászól Pistikére:
– Miért nem figyelsz Pisti?
– Tanító néni, én figyeltem...
– Igen? Akkor mondd meg, mi volt az 
utolsó mondatom!
– „Miért nem figyelsz, Pisti?”

– Tanár úr kérem, úgy érzem, 
hogy a feleletemre nem érde-
meltem egyest.
– Igazad van, fiam. De mit csi-
náljak, ha ennél rosszabb osz-
tályzat már nincs?

– No fiam, mikor javítod ki 
végre azt az egyest matemati-
kából?
– Nem tudom, papa. A tanárnő 
sose adja ki az osztálynaplót a 
kezéből.

Hittanórán a pap megkérdezi a gyerekeket:
– No fiaim, tegnap milyen jó cselekedetet haj-
tottatok végre?
Pistike jelentkezik:
– Átvittünk az úttesten egy vak nénit.
– Szép... De miért kellettetek ehhez öten?
– Mert az istenek sem akart átmenni...

- Apu! Sok pénzt spóroltam meg neked.
- Hogyan?
- Mert az idei tankönyveim jók lesznek jövőre is.

Amennyiben olvastad a könyvet, vagy láttad a filmet, írd meg véleményedet – a következő 
számba – ajánlj Te is olvasni – nézni valót :)

Könyvtárba is gyere – nézz körül a könyvek között – várlak olvasnivalóval, fejtörőkkel, 
rajzolhatsz, olvashatunk együtt .......csütörtökönként 16-17 óra között!!!

Az apa kinyitja a gyerek ellenőrzőjét, és nézegeti a 
frissen beírt jegyeket:
Számtan egyes. Durr egy nagy pofon!
Olvasás: egyes. Durr egy nagy pofon!
Ének: ötös. Durr egy nagy pofon.
A fiúcska méltatlankodik:
– De apu! Az ének ötös! Miért kaptam a pofont?
– Mert két elégtelen után még volt kedved énekel-
ni!

A kémia professzora magyaráz a hallgatóknak:
– Kérem figyeljék minden mozdulatomat! Ebben 
az üvegben éter van. Mint tudják, nagyon könnyen 
robban. Ha nem bánunk vele óvatosan és szaksze-
rűen, valamennyien átkerülhetünk a másvilágra... 
Kérem lépjenek közelebb, hogy követni tudjanak!

- A fiam nem akarja bevenni a csukamájolajat.
- Az enyém megeszi, de úgy, hogy minden kanálért 
kap tíz forintot, amit beteszünk egy
perselybe neki.
- És mit csináltok a pénzzel, ha tele a persely?
- Hát veszünk neki egy újabb üveg csukamájolajat!

Soduku kezdőknek
Játékszabály :

A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írd be 
a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak 
egyszer szerepelhet soronként vagy oszlopon-
ként. A nagy négyzetrács további 3x3-as négy-
zeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám.

Az I Otthonban rendszeren játszottunk 
– a soduku kedvenccé vált.

Most hajrá – Cseppkő – várom a jó meg-
oldásokat 2012. február végéig – díj: egy 

finom NAGY tábla csokoládé!

Összeállította: M. J. Anna
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