Táskaposta
Új sorozat, 3. szám | 2016. november 28. A következő szám január 16-án jelenik meg.
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A részletes meghívót már mindenki megkapta, de a biztonság kedvéért itt is
közöljük a fontosabb tudnivalókat:

A hónap idézete:
„Ne kívánd senki
szeretetét. Ne utasítsd el
senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted,
mint a tűz fénye-melege:
mindenre egyformán. Akik
közel jönnek hozzád,
azokra több essék
fényedből és melegedből,
mint akiknek nincs
szükségük terád.
Családtagjaid,
mindennapi társaid s a
hozzád fordulók olyanok
legyenek számodra, mint
a kályhának a szoba,
melynek melegítésére
rendelik." (Weöres
Sándor: A teljesség felé)

Miben tudnátok segíteni?
Termek berendezésében pénteken, december 9-én a tanítás végeztével, és a
termek rendbe tételében, kitakarításában szombat este a Bazár után vagy
vasárnap délelőtt. Minden csoport és osztály felelős lesz a saját terméért!
Kérünk, érdeklődjetek a szülői bizottság elnökénél, hogy együtt rendezzétek
és díszítsétek ünneplőbe a termeket.
Teremfelügyelet, folyosó- és udvarfelügyelet vállalásában a Bazár időtartama
alatt (a szervező-teremfelelősök mellett), az adományként kapott termékek
eladásában, sok segítségre lesz szükség a büfénél, a ruahtárnál, a horgászatnál és a célbadobós játéknál stb.
Hívjátok meg barátaitokat, családtagjaitokat, munkatársaitokat, szomszédaitokat, ismerőseiteket, hogy látogassanak el hozzánk az Adventi Bazár
alkalmával!

Mit hozhattok? (az adományaitok értékesítéséből befolyt összeg az
intézmény támogatására fordítódik)
Büféhez: kávét, teát, cukrot, citromot, házi szörpöket, mézet, bort, zsírt, almát,
sok aprósüteményt, esetleg (kizárólag nem romlandó) szendvicseket – a büfé
önkénteseinél lehet leadni a Bazár ideje alatt, szombaton 10:00-16:00 óra
között.
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Halászathoz, célbadobáshoz: új vagy alig használt játékokat (plüss is lehet),
könyveket, új ruhadarabokat, sok apró becsomagolt édességet, diót,
mogyorót, nem romlandó gyümölcsöket, kincseket (üveggolyókat, kagylókat,
színes köveket), illetve bármit, aminek a gyerekek örülnének.
Eladásra: házi készítésű kompótot, lekvárt, zakuszkát, egyéb „nagymama”féle finomságokat; egyéb, saját készítésű termékeket.
Adományaitokat, a romlandó finomságokat leszámítva, kérünk mihamarabb,
de legkésőbb november 29-ig hozzátok be az alapítványi pénztárba (ahol
fizetni szoktunk). Kérjük, a csomagra írjátok fel az adományozó család nevét.

Kihez fordulhattok kéréseitekkel, kérdéseitekkel?
Matekovits Hajnalka: 0722-570868, matekovits_h@yahoo.com
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Az elmúlt időszak hírei, eseményei
● Nyílt Nap ●
Idén október 28-án tartottuk hagyományos nyílt napunkat. Örömmel nyugtáztuk, hogy a
délelőtti óralátogatásokon elég sokan voltak, s eljöttek olyan szülők is, akik csak jövőre
vagy még később lesznek „iskolaérettek”. Külön örültünk a csupán két éve alakult
vásárhelyi Waldorf-iskola pedagógusai-szülei látogatásának.
A délutáni közös évszakünnepélyen pedig reméljük, mindenki talált kedvére valót!
Kis üröm az örömben: az erre az alkalomra megjelenő iskolaújságunkat kevesebben
vásárolták meg, mint ahogy számítottunk rá, pedig a lap munkatársai -szerkesztői mindig
nagy szeretettel és (egyelőre még) töretlen lelkesedéssel készítik...

● Képzés ●
A tavalyi szünet után idén újraindítottuk egyéves, bevezető jellegű Waldorf-képzésünket,
amelynek őszi moduljára november 4-6. között került sor. A nagyszámú érdeklődő (több
mint ötvenen, Erdély minden részéből) magyarországi vendégtanáraink, Kormos Judit és
Tallós Péter (Kékvölgy Waldorf Iskola, Pilisszentlászló) remek előadásain-foglalkozásain
vehettek részt. Őket egészítették ki kollegáink: Dan Judit, Bolla Emese, Mikola Edit,
Staharoczky Vera és Szász Judit. A következő modul időpontja: február 5-7.

● Márton-nap ●
Villanások: a lelkes, titokban tartott készülődés: gyermekek, szülők, tanárok, KÖZÖSEN...
A frissen felépült Manófalvát (mindkettőt, Felszeget is meg Alszeget) ámulva körbeálló
kósza ovisok... Sötétség, lámpás-gyergyafény, CSEND, ámulat, varázs... A láttatók, a
megelevenítők igaz komolysága...
(Rég volt ilyen szép Márton-napunk.)

● CsütörtökEsték ●
November 17-én került sor a CsütörtökEsték utolsó, rendhagyó előadására. Blos-Jáni
Melinda előkészítős anyuka beszélt emberekről, fényképekről, Kolozsvárról, a láthatóról, és
arról, ami mögötte van, volt, lehetett... S mindeközben kicsit magáról, a miértekről,
hogyanokról. Akik lemaradtak a Látható Kolozsvár kiállításról: sajnálhatják. Akik ott voltak
csütörtök este: tudják miért.

Eseménynaptár – december, január
 November 30. – december 4.: nemvárt, de jóljött kisvakáció
 December 10., 12-18 óra között: Bazár
 Dec. 14., 17 óra (díszterem): Karácsonyi Leonardo-koncert (HU tagozat)
 Dec. 15., 17 óra (díszterem): Karácsonyi Leonardo-koncert (RO tagozat)
 Betlehemesek: dec. 20., kedd: Csillagszem (17,30), elők. oszt. (17 óra), II. M (18 óra), III. M (18 óra);
dec. 21., szerda: I. M (17 óra) (mindegyik betlehemes a csoport-/osztályteremben)
 December 22., csütörtök, 18 óra (díszterem): Karácsonyi Koncert
 December 23. – január 8.: téli vakáció
 Január 9.: Vízkereszt / Háromkirályok ünnepe (óvoda, iskola)
 Január 17., 17,30: intézményi Szülői Képviselők Tanácsának munkaülése
17,30: szülői est, Csillagszem csoport
 Január 20., 15-19,30 (díszterem): VIII.-os éves munkák bemutatója
 Január 23-26.: felvételi beszélgetések (jövendő előkészítő osztály)
 Január 29. – február 3. (Madarasi-Hargita): iskolások sítábora
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Köszönjük...

Bekukkintó
Előkészítő osztály:
Hol a határ varázslat és
valóság között? Tanulás és
játék? Mese és élet? Van-e
határ? Kell-e?...
Összefonódik minden,
magától értetődő
természetességgel, mint
ritmus és dallam, kihat
egymásra, összatartozik,
egymásba kapcsolódik.
Együtt nő, változik, alakul,
él...
Ezt tudják a hatévesek. A
MINDENT. S én – jó
tanítványként – igyekszem
megtanulni tőlük... 
(Mesi tanci)

Kinek milyen epochája
van?
I: osztály: Nemrég fejezték
be az írás-olvasást, és
most számolás-epochájuk
van: túl vannak már a
négyesen is! 
II. osztály: Ha bemegy az
ember az osztályba, és
ránéz a táblára, megretten:
2+2+2+2+2+2+2+… De a
szorzómanó pofonegyszerűvé varázsolja! 
III. osztály: Tükrözések,
szimmetriák, gyönyörűbbnél gyönyörűbb formák…
Formarajz!
V. osztály: Hatalmas falat
matematika után (össze-

adni a számokat pl. 120-ig,
seperc alatt!; hatványozni,
mint a villám!; zsonglőrködni közös tényező kiemelésével!; satöbbi!),
üdülésképp, nyakig a
román nyelvben: játékok,
országföldrajz, DragoşVodă... 
VI. osztály: Gazdasági
ismeretek, és az oldalvizén:
százalékok.
VII. osztály: Középkor.
Magyarország. Újkor és
nagy földrajzi felfedezések.
VIII. osztály: Ha II.-ban
megretten (az ember), mit
csinál itt? Varázsképletekkel tele a fal, ánégyzet minusz bénégyzet... 

Líceum? IGEN!
Közel kétéves mérlegelésnek, tapogatózának, örlődésnek került
pont a végére. A gimnáziumi osztályok szüleivel lezajlott
egyeztetés, szándékfelmérés nyomán a magyar tagozat tanári kara
eldöntötte: elindul az egyetlen járható úton, és magánintézményi
formában jövőtől líceumi tagozatot indít (az állami forma nem
életképes: a tanfelügyelőség nem hagy jóvá kisebb létszámú
osztályokat).
A jogi hátteret egy új, erre a célra létrehozott egyesület fogja
biztosítani, ennek megalakítása elkezdődött. A líceumalapítási
folyamat ügyintézésével a tanári kar Staharoczky Verát és László
Áront bízta meg, de hamarosan egy szélesebb körű munkacsoport
felállására lesz szükség (lásd a felhívást lennebb).
A részletekkel hamarosan jelenkezünk.

Mosoly (bölcsesség?) sarok
Előkészítő osztály:
 – Ő volt a legjobb barátom, olyan, amilyent
soha nem találsz még egyet. De az élet néha
ilyen: elsodor azok mellől, akiket szeretsz.
(PONTOSAN ezekkel a szavakkal!)
 – Az én tátim meghalt. Mi úgy láttuk, hogy
nagyon gyenge, pedig ő csak elindult már
azon a hosszú úton, ami felviszi a
Jóistenhez....

 –Tanci, te engem néha szoktál
idegesíteni.
– Hát olyan nincs, hogy valaki
néha ne bosszantson...
– Csak az anyukád... meg
Jézus... meg az angyalok, de
azok nem emberek.

● Fodor Szilárd nagynénje,
Enikő, mind a tíz gyerkőcnek
nagyon rövid időn belül
megvarrta az asztalterítőket.
Fodor Szilárd anyukája és
Enei Mihály apukája
fenyőágakat küldtek az
adventi koszorúkhoz.
Zsoldos Timi, Gergő
anyukája, már több mint egy
éve hetente cipeli az 5 literes
vizes palackokat…
(Rácz Hajnalka és a
harmadikosok)
● A hatodikosok, akik már
alig várják, hogy végre saját
osztálytermükbe
költözhessenek, köszönik
Bea anyukájának, Szalma
Enikőnek az ezt jelentősen
elősegítő teremfestést...
● Az apróbb osztályok cipóés egyéb finomság sütését
lehetővé tevő elektromos
kemencével gyarapodtak.
Köszönet érte!

FELHĺVÁS
A felső tagozat (líceum)
megalapításával megbízott
munkacsoportba keresünk-várunk
olyan szülőket, akik részt kívánnak
venni ebben a munkában.
A feladatok:
- a líceum jogi hátterét adó egyesület
létrehozása, működtetése;
- a líceum engedélyeztetési
dokumentációjának elkészítése, a
folyamat végigvitele;
- gazdasági-pénzügyi háttér
kidolgozása;
- kapcsolódó programok
megszervezése (gyakorlat, külföldi
diákcsere, nyelvvizsga stb.)
- promóciós anyagok készítése stb.
További információk, jelentkezés:
László Áronnál (0724 055434).

Interjú
Az intézmény Szülői Képviselők Tanácsának (SzKT) frissen megválasztott alelnökét,
Venczel Enikőt (előkészítő osztályos szülő) kérdeztük:
A magyar tagozat részéről idén Te leszel a szülői képviselőtestület alelnöke, Demeter Réka mellett (ő
elnök maradt, idénre is). Ebben a szerepben milyen célokkal, szándékokkal vágsz neki ennek a
tanévnek?
Venczel Enikő: A Waldorf iskola akkor működik úgy, ahogy kell, ha a szülők is tevékenyen
hozzájárulnak ehhez. Úgy gondolom, ez nálunk fokozottan érvényes a magyar tagozat esetében.
Azért vállaltam az osztályképviselői és az SZKT alelnöki szerepet is, mert érdekel, hogy az intézmény
minél jobban működjön, hogy gyermekeinknek a lehető legjobb feltételeket és légkört biztosítsuk, és
ebben a tanári közösségnek is minden szükséges támogatást megadjunk.

Nov. 22-én sor került az SzKT idei második munkaülésére. Milyen témák kerültek napirendre eddig?
V. E.: Három fő téma közös volt az eddigi két munkaülésen: 1) az SZKT működési szabályzata – ezt
sikerült is megfogalmazni és elfogadni; 2) az iskolaépületbe való belépés rendje – ezen valószínűleg
tovább dolgozunk majd, hogy a gyerekek és az egész intézmény biztonságát olyan módon biztosítsuk,
ami a szülők számára is elfogadható és gyakorlatban is alkalmazható, 3) a líceum újraindítása. Ezen
kívül szó esett a hamarosan sorra kerülő bazár szervezéséről, egy munkacsoport alakult az étkeztetés
minőségének javítása érdekében, az iskolaudvar és az épület fejlesztésére vonatkozó tervekről, meg
egyéb, a szülők által jelzett problémákról és azok megoldási módjairól.

Ha bármi üzennivalód van a Táskapostán keresztül...
V. E.: Azt üzenném a szülőknek, hogy minél többen vegyenek részt az iskola életében. Számos
önkéntesre van szükség az említett tervek megvalósítására, amelyekkel szebbé, jobbá tehetjük
gyermekeink környezetét. Ráadásul kellemes élmény lehet a közös munka, és alkalmat ad arra, hogy
jobban megismerjük egymást, hogy igazi közösséggé váljunk. Ja, és a kórusban énekelni a
karácsonyi koncerten... csodás!

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
A román kiadást szerkeszti: Oltean Mircea (0745 073749)
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