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A következő szám január 22-én jelenik meg.

A kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola közlönye ● www.waldorfcluj.ro/newsletter

BAZÁR ● Bazár ● BAZÁR ● Bazár ● BAZÁR ● Bazár ● BAZÁR
Kedves szülők, kedves gyerekek!
A hosszú hétvége után és Mikulás-járás utáni hétvégén Adventi
Bazár lesz az iskolánkban!
A Bazáron lehet adni-venni, zenélni, énekelni, falatozni, halászni és célba
dobni! Ha szeretnétek bármit is árulni, készüljetek időben és szóljatok az
osztálytanítónak! A Bazár napján minden osztálynak meglesz a saját helye, az
eladásból kapott pénz negyedével támogathatjátok az Alapítványt, ebből
játszótéret, árnyékos pihenőhelyet építenek majd a szülők.

A hónap idézete
„Kedv. Kedély. Öröm.
Érzelmi jelenlét.
A természetes, a
valódi kíváncsiság
kielégítése.”
(Vekerdy Tamás)

Az Art Caféban a nyolcadikosok fognak vendégül látni, a hetedikesek és
hatodikosok besegíthetnek az ovis játékok lebonyolításában.
Mindekit szeretettel látunk a bábszínházban is!
Hívjátok meg barátaitokat is!
A szervezők

Eseménynaptár – december, január
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November 29., szerda: advent kert (iskola)








Január 18., csütörtök: közös szülői est (VI., VII., VIII. oszt.)

December 4., hétfő: adventi kert (Szivárvány cs., 17 óra); SzKT-munkaülés (17,30)
December 5., kedd: adventi kert (Csillagszem cs., 17 óra)
December 8., szombat, 13-18 óra között: Bazár (Hajnal-negyed)
December 9., vasárnap: Bazár (A. France)
December 12., kedd, 18 óra (díszterem): A Teremtés története (epochazáró. III. oszt.)
December 14., csütörtök, 17 óra (díszterem): Leonardo-koncert (magyar tagozat)
December 15., péntek, 17 óra (díszterem): Leonardo-koncert (román tagozat)
December 18., hétfő: betlehemesek (17 óra: A. France ovi, II. oszt.; 18 óra: IV. oszt.)
December 19., kedd: betlehemesek (17 óra: I. oszt., 17,30: VI. oszt.)
December 20., szerda: betlehemesek (17 óra: elők. oszt., Szivárvány; 17,30: VII. oszt.)
December 21., csütörtök: betlehemes (Csillagszem, 17 óra); Karácsonyi Koncert (18 óra)
December 22.-január 14.: téli vakáció
 BUÉK! 
Január 24., szerda: szabadnap
Január 25., csütörtök: farsang (Csillagszem cs., Szivárvány cs.)
Január 26., péntek: epochazárók (VI. oszt., VII. oszt.); VIII.-os éves munkák bemutatói
Január 28.-február 2.: sítábor a Madarasi Hargitán (iskolások)
Február 3-11.: félévközi szünet

2. old.

Táskaposta

VARÁZSFUVOLA utógondolatok

Kedves iskolába készülődő
ovis szülők!
December 12-én, kedden 17-18
óra között tartjuk idei második
ismerkedő találkozónkat (az I.
osztály termében, ahol az első
beszélgetés is volt).
Jelen lesz az előkészítő osztályt
indító új kollegánk, Bálint Zsófia
is, aki a jövő tanévtől csatlakozik
hozzánk.
18 órától közösen
megtekinthetjük a III. osztály
epochazáróját (díszterem).
Szükség esetén a gyermekeknek
felügyeletet, játszó-teret
biztosítunk egy szomszédos
teremben.
Szeretettel várunk mindenkit!

Mi a szép abban ha egy adag kiskamasz nyakába veszi a világot, s 3 napig
buszozik, keveset alszik, futva eszik, próbál, kipakol, bepakol, izgul és
nagyon fáradt?
Hát az, hogy:
● amíg a buszon szétesősen kacagva hülyéskednek, Vásárhelyen
leszállva, a szálláshelytől az előadás színhelyéig állványokat cipelve,
angyali hangon Varázsfuvola slágereket énekelnek...
● beérve a Színművészeti Főiskolára, az öltözők rogyásig tele vannak
pogácsával, kaláccsal, gyümölccsel... vásárhelyi anyukák szeretetével...
● apró kislány kérdését megmosolyogni: „Én azt szeretném megkérdezni,
hogy a királylány mindig ilyen szép volt?”
● a csíkszeredai hidegre fütyülve rúgják a labdát, boldogan, gőzkieresztősen a Gyerekotthon focipályáján, abban a 40 percben, ami az
ebéd és az előadás között van...
● Szentgyörgyön teaillatra, terülj, terülj asztalkámra ébredni, mintha a
suszter manói dolgoztak volna az éjjel...
● az első sorban ülő anyuka könnyes szemét látni a „s még egy kicsi
Papageno...” kacagásnál...
● szentgyörgyi apuka szavait vinni útravalónak: „milyen boldogok vagytok,
hogy MERTEK énekelni....” 
Hát így.... (Mesi tanci)

Mosolysarok

SzKT-ülés
A Szülői Képviselők Tanácsának november 14-i
ülésén kapcsolattartókat választottunk a szülői
munkacsoportokhoz:
- udvarrendezés: Adrian Suciu
(adrian.suciu@gmail.com)
- épületrendezés, karbantartás: Székely Erika
(szekely_erika_zoli@yahoo.com)
- kommunikáció: Demeter Réka (dr@nr.ro)
- pénzügyek: Szőcs Luciana
(luciana_andron@yahoo.com)
- rendezvényszervezés: Robert Arnăutu
(robertarnautu1979@gmail.com).
Röviden beszélgettünk az iskolának a 2016-2017-es
tanévre vonatkozó beszámolójáról.
Megszavaztuk, hogy az Adventi Bazár bevételeiből az
iskolás gyerekek játszóterét finanszírozzuk, valamint
egy filegóriát építünk, ahol a hozzátartozók esőtől
védetten várhatják a gyerekeket, és amelyet
napközben a gyerekek is használhatnak.
A következő ülésre december 4-én kerül sor.
(Venczel Enikő)

 A kis 3 éves jól megcibálta az egyik gyereket. Elindultam
feléjük, hogy megbeszéljük a történteket. Amikor odaértem, a kis
kékszemű a következőkkel fogadott: „Óvó néni, vajon kéne egy
kicsit gondolkozzak?” Nem is volt már mit megbeszélni... 
(Beáta óvó néni)
 Előkészítős duma: „Nekem úgy támad egy ötletem, hogy
megtámad egy gondolat. Csak úgy a fejemnek csapódik.”
(Csilla tanci)
 Román epochán történt, a negyedikeseknél. Előzmény,
megemlítettem a gyerekeknek, hogy léteznek nőnemű és
hímnemű szavak.
Tanci: Cseréljétek ki a pană szó első betűjét úgy, hogy értelmes
szót találjatok.
Cristi: Fană.
Tanci: Cristi, ez biztosan egy román szó?
Cristi: Igen tanci, ez a fan szó nője!!!
(Hajni tanci)
 Kamaszságok a hetedikből:
– Ki bántott, tanci, megverjük?
A feladat, hogy írjon jelentést egy török kém nevében az egri
várról. A megoldás nagyon szép, csak semmit nem értek
belőle.Törökül írta.
– Hidd el, ha majd nagy leszel, meg fogod ezt köszönni tancinak.
– Én egyszer biztos nem leszek tanár. Rettenetesek vagyunk.
(Vera tanci)

3. old.

3. szám

Bekukkintó
Csillagszem csoport:
November 11-én, szombaton délután 5
órától tartottuk a lámpásünnepet. A
lámpások fénye fogadta az érkezőket.
Megjöttek kicsik, nagyok, a családok aprajanagyja. Felcsendült a mesehívogató ének:
„Mese, mese mátka, / Pillangós madárka, /
Ingó-bingó rózsa, / Szállj le a tuskóra.”
Egymás kezét fogva bevonultunk a
csoportba, mesekörbe rendeződtünk. Bár
sokan voltunk, mégis elfértünk. Gyerekek,
szülők, testvérek kitárt tenyérrel várták az
olajkát. Ezután a „Csillagtallérok” árva
leánykája látogatott el hozzánk a mese által.
Nagyon meghitt, szép pillanat volt.
Köszönetet mondtunk a meséért, gyertyát
koppintottunk, majd a lámpásainkkal
elindultunk az udvarra. „Kis lámpás, kis
lámpás, / Hozzál nékünk áldást. / Lángod
lángoljon, fényed áradjon, / Minden ember
szíve megtisztuljon.”, énekeltük, és fényt,
melegséget vittünk a manóknak. A
játszótéren fonott kalácsot osztottunk meg
egymással, meleg teát ittunk, még egy
közöset énekeltünk, majd mindenki
hazaindult és vitt magával egy kicsit az
ünnep melegéből, hangulatából.
(Beáta és Eszter óvó néni)

I. osztály:
Tűnőben a napfény, egyre gyakrabban
borongós talpig-ködben baktatunk az iskola
fele, a cipőnkön ragacsos sár, álmosan,
elmatatósan szöszmötölünk a fogasokon
lógó ruhakupacok között, s vészesen
megcsappant az ébresztő hatású Pirkócsepp tartalékunk... De – szokták mondani a
mesékben – „Jó tett helyébe jót várj!”: a
manócskák bizony nem nézik tétlenül ezt a
tétova csellengést, minden lehetőt beladnak,
hogy a velük megosztott fényt meghálálják.
A teremben innen is, onnan is manók
kezenyomát őrző kincsek bukkannak fel,
szám-manók költöztek az évszakasztalunkra
s a gyerekek fülébe egyre kacifántosabb,
kedvesebb matek-meséket súgnak...
S én mit tehetek? Bölcsen (? ) mosolyogva
igyekszem elcsendesedni, befele figyelni,
előkészíteni a termünket, a közös életünket,
szívünket, hogy idén is meleg kuckóra leljen
benne a sötétségből megszülető Fény.
(Mesi tanci)

II. osztály:
Nyargal az idő velünk. Tömény, tartalmas
időszakot hagyunk magunk mögött, hasonló
vár ránk. Márton napra hangolódásunkat
megszakította az egyhetes őszi vakációcska.

Alig tértünk vissza a rövidre szabott
pihenésből, rengeteg tennivaló várt ránk:
három napon keresztül, végtelen türelemmel és
kitartással simogattuk a ragasztós selyempapírt
készülő lámpásainkra. Azon a bizonyos
borongós, inkább-esik-mint-nem hétfő
délutánon fényt gyújtottunk az udvaron a
manóknak, bogárkáknak, aludni készülő
bokroknak, fáknak, fűszálaknak. S persze
egymásnak és mindig fényre vágyó, lassan
ismét a „belső hegyre vonuló” önmagunknak.
Szikráztak a lángok, hogy emlékeztessenek a
„soha ki nem alvó tűz”-re. Teljes beleéléssel
énekeltük meg Szent Márton históriáját s vettük
magunkhoz a lángot. Egy gyermek tartotta a
fáklyát, arról vettük a lángot. Azt hitte, azért
vesszük tőle oly megilletődötten a lángot, mert
ő viselte Szent Márton jelmezét... pedig
voltaképpen nem... hanem azért, mert a
legszentebb helyről, egy Tiszta Gyermektől
vettük...
A novembert új epochával indítottuk.
Előkerültek a dobókockák, matekmanók,
gesztenyék, zsákocskák, sőőőőt, végrevalahára a varázslatos kék dobozok is. Csűrjük
-csavarjuk a mennyiségeket, küszködünk, hogy
megértsük, az 1 mikor szám és mikor
számjegy. Sarokba próbáljuk szorítani tancit a
kérdéseinkkel: mit jelent a „mennyiség”? Mit
jelent a „darab”? Mit jelent a „több”? Mit jelent a
„kettő”? És hogy van az, hogy ha osztunk,
akkor azt mondjuk, hogy az a mennyiség
csökkenését/apadását jelenti, mégis, vannak
dolgok, amiből minél többet osztunk szét, annál
több lesz belőle? Hát ki érti ezt? Ja? Hogy ez
utóbbit érezni kell, nem érteni?
(Jutka tanci és a másodikosok)

III. osztály:
Hosszú számolás epochát zártunk. A szorzóosztótábla gyakorlása eredményes volt. Talán
a tanci által rögtönzött körmesék, melyekben
mindenkinek jutott egy szorzást-osztást rejtő
szöveges feladat, aratták a legnagyobb sikert.
Eseményeink:
- Bazáros készülődés gyerekekkel: nov. 22-én
pizzasütéssel egybekötve 13-18 óra között;
- Bazáros készülődés szülőkkel: nov. 27-én
14-18 óra között;
- dec. 12-én 18 órától bemutatjuk a Teremtés
története című epochazáró előadásunkat.
Örömforrásaink:
- minden nap levelet kapunk-küldünk
egymástól-egymásnak;
- a héber kánonok éneklése;
- a hosszas együttlétek;
- a mindennapi Ótestamentum-történet;
- hogy lassan itt van a mézeskalács illatú,
karácsonyi dalokkal átszőtt adventi várakozás.
(Edit tanci)

Köszönjük...
Köszönjük szépen, kedves
szülők, a minden hétfőn
ránk váró tiszta
osztálytermet, a
rendszeres párnahuzatmosást, a szép angyalos
függődíszt, a sok
finomságot, amit beküldtök
nekünk (méz, teafű,
komatál...). Nagyon
örvendek az eddigi egyéni
beszélgetéseknek,
köszönöm, hogy időt
szakítottatok rá, hogy
jobban megismerhessem a
gyerkőckéket . Ezután is
várok mindenkit
szeretettel!
(Csilla tanci)
Köszönetet mondunk
azoknak az áldott kezű
családoknak, akiknek hála,
bizonyos hétfő reggeleken
otthonos jóérzéssel szippantjuk magunkba a tisztaság-illatot!
(A másodikosok)
Ediiiiiit! Azok a mennyei
kávék ott nálad a Tündérlakban…
És Áááron… azok az égből pottyant tízóraik…
És Réééka…köszönöm,
hogy mint egy türelmes és
kitartó arheológus, előkapirgáltad az
„archívumomból” azt, hogy
ich weiβ nicht, was soll es
bedeuten, daβ ich so
traurig bin… Aber ich bin
nicht traurig , ich bin lustig … danke 
(Jutka tanci)

PEDAGÓGUSOK FOGADÓÓRÁI, ELÉRHETŐSÉGE
magyar tagozat, 2017–2018-as tanév
A fogadóórákra egy héttel előre kérjük bejelentkezni a megadott elérhetőségen, vagy osztálytanítók, óvódapedagógusok esetén feliratkozva az osztály/csoport hirdetőtábláján lévő előjegyzési lapon. Kérjük a megszorításokban megjelölteket betartani (kivételt csak halaszthatatlan, sürgősségi helyzetek jelentsenek). Köszönjük!
Pedagógus

Munkakör

Elérhetőség

Fogadóóra

Megszorítások

Szerda 9-10 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján
Kedd 12,30-13,15 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

georgianabarbu35@yahoo.com
0745 637801
axxxolotl@yahoo.co.uk
0749 033492
dalma.erika@yahoo.de
0740 014073
ancarizzoli@gmail.com
0744 623426
inczeandrea@yahoo.co.uk
0748 072996

osztálytanító VIII. M,
német és magyar nyelv

Kedd 12-13 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

orsireka@yahoo.com
0744 331736

Telefonon csak hétközben, 16-20
óra között

László Áron

fizika, földrajz, történelem, testnevelés

Hétfő 13-15 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

ponty1064@yahoo.com
0724 055434

Telefonon csak hétközben,15-19
óra között

Máthé Eszter

óvodapedagógus,
Csillagszem cs.

Hétfő 13-14 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

mathe.eszter@gmail.com
0751 929060

Telefonon csak hétközben, 18
óráig

Mázsa Beáta

óvodapedagógus,
Csillagszem cs.

Hétfő 13-14 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

mazsabeata@yahoo.com
0742 456024

Telefonon csak hétközben, 18
óráig

Mikola Edit

osztálytanító III. M

Szerda 12-13 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

mikola_e@yahoo.com
0749 115888

Telefonon csak hétközben, 16-20
óra között

Mitruly Anikó

biológia, kémia

Egyéni egyeztetés alapján

mitruly.aniko@gmail.com
0742 054707

Hétközben sms-megkeresésre
visszahív

Molnár Zsolt

osztálytanító VI. M,
matematika, földrajz

Kedd 10-11 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

zsoltmolnarcs@yahoo.com
0726 350177

Telefonon csak hétközben, 16-20
óra között

Nistor Anna

óvodapedagógus,
Szivárvány cs.

Csüt. 12-13 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

nistoranna@yahoo.com
0752 813720

Telefonon csak hétközben, 13-17
ill. 9-12 óra között (váltás szerint)

Oltean Mircea

román nyelv

Csüt. 10-11 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

Papp Emese

zene, festés, kézimunka

Egyéni egyeztetés alapján

comir2000@gmail.com
0745 073749
mesipapp@gmail.com
0722 504088

Telefonon csak hétközben, 15-19
óra között
Telefonon csak hétközben, 15,3018 óra között

Rácz Hajnalka

osztálytanító IV. M,
angol nyelv

Hétfő 13-14 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

hajnalka.racz@gmail.com
0745 514757

Telefonon csak hétközben, 14-17
óra között

Staharoczky Vera

osztálytanító VII. M,
magyar nyelv, történelem, földrajz, biológia

Szerda 11-12 óra között +
egyéni egyeztetés alapján

vstahar@yahoo.com
0745 773078

Telefonon bármikor, SMS-re nem
válaszolok!

Szabados Csilla

osztálytanító 0. M

Kedd 12,15-13,15 között
+ egyéni egyeztetés alapján

manonyomok@yahoo.com
0742 402207

Telefonon csak hétközben, 13-14
óra között

Szász Judit

osztálytanító II. M

Hétfő 12-13 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

juditszasz@yahoo.com
0745 657410

Telefonon csak hétközben, 13-16
óra között

Todor Szász
Timea

óvodapedagógus,
Szivárvány cs.

Csüt. 12-13 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

timiszasz@yahoo.com
0745 163733

Telefonon csak hétközben, 13-15
óra között

Trif Traian

fafaragás

Kedd 15,30-16,30 között
+ egyéni egyeztetés alapján

traiantrif27@yahoo.com
0745 548889

Telefonon csak hétközben,17-20
óra között

Barbu Georgiana

román nyelv

Egyéni egyeztetés alapján

Bolla Emese

osztálytanító I.M,
geológia

Csüt. 13-14 óra között
+ egyéni egyeztetés alapján

Fancsali Dalma

német nyelv

Egyéni egyeztetés alapján

Ignat Anca

angol nyelv

Incze Andrea

euritmia

Kun Réka

Telefonon csak hétközben
Telefonon csak hétközben, 14-19
óra között
Telefonon csak hétközben, 17-20
óra között
Telefonon csak hétközben, 16-19
óra között
Telefonon csak hétközben

Táskaposta ● A Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola magyar tagozatának közlönye
Hírek, hirdetések, javaslatok küldhetők a következő címre: aron.laszlo@waldorfcluj.ro, 0724 055434
Szerkeszti: Rácz Hajnalka, László Áron
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