
 

Nyílt Nap ● okt. 27., péntek ● Nyílt Nap ● okt. 27., péntek  

Eseménynaptár – november  

 Október 28.-november 5.: őszi kisvakáció (óvóda, elemi osztályok); 

 November 6., 17 óra: szülői est (előkészítő oszt.); 

 November 8., 16,30 óra: szülői est (Csillagszem cs.); 

 November 9-11.: VI-VII.-esek Varázsfuvola-turnéja (Vásárhely-Csíkszeda-Szentgyörgy);   

 November 10., 17 óra: Márton-nap (Szivárvány cs.); 

 November 11.: Márton-nap (Csillagszem cs.); 

 November 13.: Márton-nap (elemisták); 

 November 14., 17,30: a Szülői Képviselők Tanácsának munkaülése; 

 November 16., 18 óra: szülői est (VIII. oszt.); 

 November 29.: adventi kert (iskola). 

A kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola közlönye ● www.waldorfcluj.ro/newsletter 
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A következő szám november 27-én jelenik meg.  Új sorozat, 2. szám  |  2017. október 23.  

A hónap idézete 

„... amikor R. Steiner a Waldorf 

iskolák szerkezeti felépítésére 

javaslatot tett, olyan közösségek 

megalakulását javasolta, melyek 

kettős célt szolgálnak: 

- új, emberismereten alapuló 

oktatási formát valósítanak meg, 

- ezzel egy időben egy társadalmi 

kísérletet is végeznek, mégpedig 

arra vonatkozóan, hogy már most 

– ezen új közösségek általános 

elterjedését jóval megelőzően – 

próbálkozzunk meg az új szociális 

formák kialakításával. 

Tehát míg a Waldorf iskolák 

tantermeiben az oktatás folyik, 

közben a szülők, tanárok egy 

olyan folyamat részesei, melyben 

a hatalom nélküli szociális formák 

kialakítása a cél.” (Takáts Péter) 

Szeretettel hívjuk tagozatunk Nyílt Napjára, amelyre 2017. október 27-én, pénteken  

kerül sor.  
 

Az órákra nem kell előre bejelentkezni. Kérjük, pontosan érkezzenek, és óra közben ne 

járjanak ki-be a termekből. Nyílt napunk szülőknek, felnőtteknek szól, gyermekeket más 

alkalomkor tudunk fogadni. Aki igényli, délben az étkezdénkben ebédelhet (a háromfogásos 

vegetáriánus vagy normál menü ára 15 lej), a rendelést reggel 8-ig a pénztárnál lehet 

jelezni. 

Megjegyzések: Az ovis csoportok termei is megtekinthetők (11 órától). Az előkészítő 

osztály ezen a nyílt napon még nem fogad látogatókat. A helyek száma minden óra/terem 

esetében korlátozott, a látogatókat érkezési sorrendben tudjuk fogadni. Megértésüket 

köszönjük!  
 

17 órától az I-VIII. osztályosok közös évszakünnepét nézhetik meg (házigazda: 

Staharoczky Vera), ahol a gyermekek az osztályban folyó munkájukból mutatnak 

szemelvényeket (díszterem/étkezde).  
 

Kapcsolat: László Áron (aron.laszlo@waldorfcluj.ro, 0724 055434) 

 
Mindenkit szeretettel várunk!  
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SzKT-ülés 

A Szülői Képviselők Tanácsa október 10-én tartotta idei 

első ülését. Ettől az évtől csatlakoztak hozzánk az Ana-

tole France utcai óvodai csoportok képviselői is, ezzel is 

igyekszünk szorosabbra fonni a kapcsolatot az óvoda és 

az iskola közt. Megválasztottuk az SZKT új alelnökeit: a 

román tagozat részéről Boros Adriana, a magyar tago-

zatról Szőcs Luciana vállalta a feladatot. Elfogadtuk az 

SZKT működési szabályzatának módosításait. A Sza-

badságra Nevelés Alapítvány részéről Pop Alexandrina 

beszélt az alapítvány működéséről, céljairól, és bemuta-

tott egy számadást a szülői adományok felhasználásáról 

a múlt tanévre vonatkozóan. Bálint Ede röviden bemu-

tatta az Anatole France utcai óvodát támogató Waldorf 

Egyesületet. Beszéltünk az Adventi Bazár szervezéséről, 

majd megvitattuk az Igazgatótanács döntését az 

autóknak az iskola udvaráról való kitiltására vonat-

kozóan. A következő ülés dátuma november 14. 

(Venczel Enikő) 

BAZÁR ● BAZÁR ● BAZÁR ● BAZÁR  

2. old. Táskaposta  

Várjuk a szülők jelentkezését az idei Adventi Bazár szervezéséhez! 

Kedves szülőtársak, ha szeretnétek részt venni az idei Bazár szervezésében, kérünk jelentkezzetek Égly Melindánál (0744 762 

692, egly_melinda@yahoo.com) vagy gyertek el személyesen október 25-én, szerdán 17.30-ra az első Adventi Bazár témájú 

megbeszélésre! 

A Bazár idén december 9-én lesz, maradnak a már megszokott és bevált programok: az ovisok és kisiskolások mehetnek majd 

célbadobni, halászni, a nagyobbak készülhetnek saját készítésű termékeikkel, amit a vásárban árulhatnak, lesz kézműves 

vásár, bábszínház és pihenhetünk, cseveghetünk, falatozhatunk majd az étkezdei büfében és az Art Caféban. 

Segíthettek a szervezésben, az előkészületi munkákban: 

az ovis játékok díjainak összegyűjtésében, csomagolásában,  

a kézműves műhely és az előadások kigondolásában, beosztásában,  

a termek, folyosók, udvar rendezésében, dekorálásában,  

a büfében, a Bazár napján, 

a ruhatári tennivalók beosztásában, 

a termek felügyeletében a Bazár alatt,  

javaslatokkal, visszajelzésekkel stb. 

Idén is számítunk a tárgyi adományokra: apró édességek, kincsek, játékok a halászathoz, újszerű játékok a célbadobáshoz, 

házi finomságok (dzsemek, szörpök, zakuszka) eladásra, sütik, szendvicsek a büfébe. 

A gyerekek idén is árulhatják portékáikat: segíthettek nekik időben kitalálni, igényesen elkészíteni a játékokat, dísztárgyakat, 

apró holmikat. 

Ugyanakkor részt vehettek majd az óvó nénik, osztálytanítók által meghírdetett kalákákon, jó alkalom ez a csoportpénz 

kiegészítésére is. 

Kérünk, kövessétek a felhivásokat, próbáljátok betartani a határidőket! Mi igyekezni fogunk időben és a lehető 

legkézenfekvőbben ellátni titeket az infókkal. 

 

Köszönettel, 

a szervezők 

Szülői munkacsoportok  
 

A szülői munkacsoportok összesítése a 
beérkezett űrlapok alapján megtörtént. Idén 
nagyon sok szülő vállalt önkéntes munkát az 
Alapítvány, illetve az intézmény javára, 
reméljük, hogy eredményes is lesz 
munkásságuk. A teljes lista a Pénztárnál lesz 
kifüggesztve, ott leellenőrizhetitek, hogy 
helyesek-e a bevezetett adatok, megnézhetitek, 
hogy kikkel vagytok egy munkacsoportban. 
Kérünk, ha nem hagytatok e-mail címet, 
pótoljátok, a kommunikáció mailen sokkal 
kézenfekvőbb. 
 

A munkacsoport működését a felelős szülők 
szervezik majd meg, de bárki jöhet ötletekkel, 
kezdeményezhet tevékenységeket. Kérünk, 
legyetek proaktívak és kitartóak!  (Égly Melinda) 



Csillagszem csoport: 
 

A Csillagszem csoport 

betakarítás időszaka nagyon 

eseménydús volt. Az első 

napokban megteltek a 

bőségkosaraink az ősz 

ajándékaival.   

A gyerekek megtörtek és 

megettek körülbelül egy zsák 

diót!  

Első héten diós almástésztát 

sütöttünk. Nagy lelkesedéssel 

reszelték az almát, őrölték a 

diót a kis szorgos kezecskék. 

A tésztagyúrás és sirítés is 

kecsegtető munka volt a 

gyerekek számára. 

Az őszi kincseink között volt 

még gesztenye és 

csipkebogyó is, amelyekből 

egyszerű, de nagyszerű 

kopogtatók készültek.  

Második héten lekváros 

palacsintát sütöttünk. Barack-, 

eper-, málna- és szilvalekvá-

rosat is kóstoltunk! 

Az időszak megkoronázása a 

szőlőszüret volt. Eduard 

nagytatájának az udvara 

megtelt gyerekzsivajjal. Az 

ügyes kezek gyorsan 

leszedték az utolsó gerezd 

szőlőt is, majd előkerült a 

prés, amit közösen forgattak a 

gyerekek. Egy nagy közös 

játék után pedig friss mustot 

ittunk mindannyian, majd 

megkóstoltunk minden 

finomságot, amit télire 

eltettek az anyukák, 

nagymamák!  

(Eszter és Bea óvó néni) 

 

Szivárvány csoport: 

Kiugrott a gombóc a fazék-

ból, utána a csoport csapa-

tostól 
 

A Szivárvány csoportunk 

idén se hagyta ki a jól 

bevált ismerkedős-

évkezdős szilvásgombócos 

kirándulását. A csapat 

apraja-nagyja összegyűjt az 

Őzek völgyében, ahol egy 

nagyszerűt kirándultunk, jót 

piknikeztünk és a gyerekek 

igazán kiszaladhatták ma-

gukat egy egész hétre. Volt 

ott móka, kacagás, tábor-

tűzrakás, gyökereken 

falmászás.  

 

Csinta-csinta palacsinta...   
 

Ha már annyi finom 

gyümölcsöt szedtünk ének-

elve, mondókázva igazán 

megérdemeltünk egy szil-

valekváros palacsinta 

napot. A gyerekek nagy 

lelkesedéssel keverték ki a 

masszát Anna óvó nénivel és 

sütötték meg a palacsintát 

Kriszti óvó nénivel, majd száju-

kat nyalogatva kenték meg 

szilvalekvárral a finomra sült, 

de nem odasült palacsintát. 

Hámmm – azóta is mindennap 

palacsintát sütnének, ha 

hagynák őket... 

(Timi és Anna óvó néni) 

 

 

I. osztály:  
 

Hol volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy tarka, bohókás 

első osztály, akit teljesen 

elvarázsolt, beszippantott a 

mesék világa. Egy szép őszi 

napon ez a csapat kisgyerek 

hosszú útra indult. 

Bebarangolták a mesék földjét 

keresztül-kasul, együtt 

szomorkodtak a királyi 

családdal, mert nem lehetett 

gyerekük, aztán meg együtt 

nevettek a születendő 

kiskirályfi aranyhajában 

gyönyörködve. Rettegve 

figyelték, hogyan tűnnek el a 

kertből az aranyalmák és 

mindent elborít a borzongató 

sötétség. De nem olyan fából 

faragták őket, hogy 

megijedjenek egy komisz 

sárkánytól.  

Bátran elkísérték útján a 

királyfit, sötétben tapogatózva,  

 Hatodikos selypítős duma, 

szimmetriatengelyeket keresnek 

különböző alakzatoknál, a 

négyzetnek jó sok van, a 

szolgálatos szópoéngyártószőke 

jelzi is: „Ez nem is tengely, hanem 

óceján!”  

 

 Elsősöknél helyettesítik Tancit, 

kócoslegény mondja is somolyogva 

a szegény helyettesítőnek: „Nem 

kell hallgassunk rád, mert te nem 

vagy Tanci!”  

 Bekukkintó 

Mosolysarok 

3. old. 2. szám 

HOBBIZENE  

Továbbra is várjuk a 

csatlakozni kívánó 

zeneszerető szülőket, 

pedagógusokat 

HÉTFŐNKÉNT, 15-16 óra 

között a „szalonban” , a 

II. M termében. Jó hang, 

hangszerismeret nem 

kötelező, az együttzenélés 

szeretete számít csak!   

 Előkészítőben történt: két 

kislány beszélget, egyik barna 

kenyeret majszol, a másik 

fehéret. Egyszer csak 

megszólal a barna kenyeret 

eszegető: 

– Én szeretem a barna 

kenyeret! 

– Én is! Amúgy ez is barna volt 

valamikor, csak megvénült és 

megfehéredett!  

sziklás magaslatokon 

lépegetve, meredélyek 

szélén egyensúlyozva, 

rengeteg erdőben bolyogva, 

sosem csüggedtek: patak 

csilingelő hangját követve 

egyszercsak rátaláltak az 

Útra....  

S úgy mellékesen betűket is 

tanultak...  (Mesi tanci)  

 

 

VIII. osztály:  

Hogyan jutottunk el, röpke 

300 év alatt, az első 

dörzselektromos géptől a mai 

elektromosság-nélkül-megáll-

az-élet-ig? Ki volt Alessandro 

Volta, és mi köze van a 

békáknak ahhoz, hogy a 

konnektorok fölött ma nem 

azt írja, hogy 220 G, hanem 

azt, hogy 220 V? És mi köti 

össze az amerikai 

Függetlenségi Nyilatkozatot 

a villámhárítóval és a 

rengeteg szabadpolcos 

könyvtárral Amerika-szerte? 

Hát a porszívót a repülőgép 

szárnyával, a 760-as 

számmal és 8+8 lóval meg 

egy polgármesterrel, 

Magdeburg városából?  

(Hát ilyesmik. Rövid fizika 

epocha a nyolcadikban.) 

(Áron tanárbácsi) 



Az alábbi kimutatás a szülői adományok, illetve az egyéb forrásból (céges szponzorizálások, kantin profitja 

stb.) származó összegek felhasználását mutatja az elmúlt iskolai évben: 

Pénzügyi beszámoló a 2016-2017-es iskolai évre 

WALDORF ÓVODA ÉS ISKOLA 

400368 Kolozsvár, Sergiu Celibidache u. 8-12 |  Tel./fax: 0264 455 560; 0725 535030 

E-mail: liceulwaldorf.cluj@yahoo.com, office@waldorfcluj.ro | Web: www.waldorfcluj.ro 

Waldorf Óvoda – Anatole France u. 14 | Tel./fax: 0264 442073  

Szabadságra Nevelés Alapítvány  

400368 Kolozsvár, Sergiu Celibidache u. 8-12 | Tel./fax: 0264 455 560; 0725 535036  

E-mail: office@waldorfcluj.ro, fundatia_epl@yahoo.com | Web: www.waldorfcluj.ro  

Táskaposta ● A Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola közlönye – magyar kiadás  

Hírek, hirdetések, javaslatok küldhetők a következő címre: aron.laszlo@waldorfcluj.ro, 0724 055434  

Szerkeszti: Rácz Hajnalka, László Áron; korrektúra: Staharoczky Vera 

Szülői adományok a 2016-2017-es évre (2017. október 7-i helyzet)   296.721 

 Célzott adomány a magyar tagozat támogatására 24.266 

 Összesen 320.987 

A fenti adományok felhasználása:  

 Fizetések: iskolai tanári fizetések (szimultán magyar osztályok, szakképzett-szakképzetlen különbségek), óvódai 

takarítónő, gondnok (az egész épületre), részben: gazdasági igazgató (60%), pénztáros (50%) 

238.900 

 Február-augusztus időszakban a német kölcsön visszafizetési részletének (5000 euró/hó) részleges támogatása (havi 700 

euróval), mivel csökkent a polgármesteri hivatal által fizetett bérleti díj 

22.500 

Hőközpont: kazáncsere, automatizálás visszaállítása  16.200 
Pedagógusok képzéseken való részvételének támogatása 10.440 

Óvónénik gyerekekkel való közös étkezésének költsége  16.334 

Tagdíj a Romániai Waldorf Szövetség felé  2.000 

Egyéb költségek: javítások az épületben, beleértve az utolsó finiszálandó termek kő-ablakpárkányainak beállítását 14.900 

Összesen  321.274 

Egyéb kifizetések a más forrásokból – céges szponzorizálások, egyéb támogatások, valamint az 

alapítvány gazdasági tevékenységének nyereségéből (bérleti díjak – egyéb, mint a polgármesteri 

hivataltól, kantin működtetése) – származó bevételekből:  

 

Tárgyi eszközök vásárlása: asztal, hűtő, mosógép az ovinak (1190), csúzda, hinta, lipinka a kisbölcsinek (960, a többit a 

szülők állták), számítógép az alapítványi irodának (720), szekrény, postaláda az iskolának (200)  

3.1 00 

 Alapítványi iroda rezsiköltsége 2.100 

Munkaegészségügyi vizsgálatok és társadalombiztosítás a nonprofit tevékenység számára 3.300 

Webhosting + ingatlanadó (épület, telek) és -biztosítás, a nonprofit tevékenység számára 400 + 400 

Rendezvények (képzések stb.) protokollköltségei  2.400 

Röplabdaháló, pingpongasztalok, ovodai kerítés faanyaga – a 2016-os Bazár nyereségéből   7.050 

Egyéb adminsztratív költségek: telefon, banki illetékek, ingatlanadó és -biztosítás, cenzor 6.365 

Teremfiniszálás: 3 tanterem, folyosó, WC, lerakat, adminisztrátori iroda – a teljes összeg a svájci TEAMCO Foundation 

támogatásából    

104.900 

Összesen  130.055 

Összeállította az alapítvány gazdasági igazgatója, Anca Gabriela Pop. További részletekért hozzá lehet fordulni 

(fundatia_epl@yahoo.com, 0725 535036). Jelen beszámolót bemutatták a Szülői Képviselők Tanácsának (SzKT/CRP) október 

10-i munkaülésén. Következni fog egy teljesebb pénzügyi beszámoló is.  


