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Mihály-napi kirándulás
„Ez már az ősz. Siess a belső hegyre,
vonulj magadba s érleld teljesebbre
mi benned mozdult s értelmet keres.
Nagy este jön, siess.”
(Szent-Gály Kata: Szüretelés előtt)

A hónap idézete
„Ne vess el semmit, amíg
nem értetted meg, ne
fogadj el semmit, amíg
nem értetted meg."
(R. Steiner)

Tartalom:

Kedves Szülők!
A Szent Mihály napot (szeptember 29-e)
követő első szombaton,
október 1-én mindezek
megélésére, Veletek
együtt őszi kirándulásra
indul közösségünk aprajanagyja. Az utat gyalog
tesszük meg a Hajtásvölgy tetejéig. Itt
különböző ügyességi-, erőés bátorságpróbák által
mutatjuk meg, hogy méltán
lehetünk Szent Mihály
vitézei. Középpontba kerül
majd a serpenyős mérleg,
melynek egyik serpenyőjét egy sötét kő
húzza le. A gyerekek a maguk gyűjtötte
kis kavicsokkal igyekeznek átbillenteni a
súlypontot a „jó” oldalra. A tudatos
mérlegelésnek ez a jelképe az ébredő
moralitást is ösztönzi.

Indulás: október 1-én reggel 9 órakor a
Kolozsvári Rádióstúdió épülete elől (30-as
busz végállomása).
Érkezés: délután 5 óra körül, ugyanoda.
Hoznivalók:
- elemózsia (sütnivaló: szalonna, kolbász,
hagyma, zöldség, zakuszka, zsír, lekvár,
egyéb finom kenyérre kenhetőségek,
gyümölcs, víz, tea);
- kényelmes ruházat, esetleg
gyermeknek váltás, esőkabát;
- pokróc letelepedni – ha az
időjárás megengedi;
- megköszönjük, ha besegíttek
a fehérkavics gyűjtésbe!
Szükségünk lesz a helyszínen
a segítségetekre az egyes
bátorságpróbák
lebonyolításában, valamint a
bátorságpróbát követő lakoma
előkészítésében. Akik ebben
részt vállaltok, kérünk, jelentkezzetek az
osztálytanítónál, osztálynevelőnél.
Támogatásotokat hálásan köszönjük.
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Szeretettel várunk, gyertek!
A szervező I. M. osztály

telek, panaszok az intézményi élettel kapcsolatban (I. M termében);

 Szeptember 29., délelőtt: Miháy-napi kenyérsütés (iskolásoknak);
 Október 1., szombat: közös tagozati Mihály-napi családos kirándulás a Hójába;
 Október 7., 18 óra, díszterem: németországi (Ottesberg, Bremen) zenetanárok koncertje
(részletek a 2. oldalon)

 Október 13., csütörtök, 17 óra: Milyen kisiskolásnak lenni a Waldorfban? Iskolaismertető,
találkozás a jövőre induló előkészítő osztály tanítójával, Szabados Csillával;



Október 20., 17 óra: csütörtökEsték, évadnyitó;

 Október 28., péntek: Nyílt Nap (részletek a következő Táskapostában).

2. old.

Táskaposta

Évértékelő kérdőívek kiértékelése

Szülői képviselők:
Szivárvány csoport:
Moldovan Silvana, Arnăutu
Csilla, Bernáth Ernő
Csillagszem csoport:
Ferenczy Szilárd, Vassy
Ágnes, Papp Réka

Az elmúlt tanév végén megújult formában és tartalommal jutott el a Szülőkhöz a
kolozsvári Waldorf Iskola magyar tagozatának évértékelő kérdőíve. Ennek felvezetőjében
szóltunk a Ti véleményetek fontosságáról. Az intézményfejlesztés csakis úgy képzelhető el
és valósítható meg, ha ismerjük egymás iskolaképét. Társak vagyunk a gyermekek útjának
egyengetésében. Tudnunk kell, miként, milyennek látjátok Ti ezt a folyamatot most, és
milyennek szeretnétek a jövőben látni.
Ezért örülünk annak és köszönjük, hogy a megszólított összesen 108 család közül 26
szentelt időt kérdéseink megválaszolására. A válaszok által, a gondolataitok által számos
fontos információval lettünk gazdagabbak. Köszönjük! Bízunk benne, hogy a
következőkben többen fogjátok hinni, hogy igenis van értelme akár többoldalnyi kérdésre
adandó válaszokon elgondolkodni. 
(A kiértékelő teljes szövege – terjedelmi okokból – a Táskaposta mellékleteként olvasható.
A kérdőívet összeállította és az összesítést elvégezte: Szász Judit.)

Előkészítő osztály: Venczel
Enikő, Sándor Cristian,
Égly Melinda
I. osztály: Sztahura Adina,
Kovács Antoaneta, Krizsán
Dániel Christian
II. osztály: Demeter Réka,
Lehőcz Andrea, Mihály
Teréz
III. osztály: Zilahy Levente,
Kajtár Lehel, Várdai Éva
V. osztály: Pálfy Zoltán,
Egyed Zoltán, Daray
Erzsébet
VI. osztály: Gál Ágota,
Puşcaş László, Czirják
Ildikó
VII. osztály: Felméri
Zsuzsanna
VIII. osztály: Bîlc Andrea,
Kiss Beáta Erzsébet,
László Csaba

Hirdetések – tudnivalók – határidők
● A szülői vállalások leadási
határideje szeptember 29.
Aki október 14-éig egész
évre előre kifizeti a vállalt
összeget, egy hétvégén 3-4
órára ingyen használatba
kaphatja születésnap, családi
ünnep megszervezésére a
dísztermet.
● A vállalás mellett CÉLZOTT
ADOMÁNYOKAT,
FELAJÁNLÁSOKAT is lehet
tenni: ebben az esetben a
felajánlott támogatás
kizárólag a megjelölt célra
fordítódik!

● Testnevelés órára kötelező
a háziorvosi igazolás. Kérjük
a szülőket, minél hamarabb
szerezzék be őket!
● Idén újra megszervezzük a
128 órás magyar nyelvű,
bevezető jellegű Waldorfpedagógiai képzésünk. Idei
vendégtanáraink: Kormos
Judit és Tallós Péter
(Pilisszentlászlói Waldorf
Iskola).
● Lehet még jelentkezni a
napközibe, rövid program is
választható (15 óráig).

V-VIII-osok számára
délutáni tanulószobát,
korrepetá-ást szervezünk,
amennyiben igény van rá.
Az érdeklődők jelentkezzenek Staharoczky
Veránál.
● Az érdeklődő szülők
jelentkezhetnek az idei
munkacsoportokba, az
illető munkacsoport
felelősénél vagy a
tagozatfelelősöknél
(lásd 4. oldal)!

Programajánló
Pénteken, október 7-én vendégszerepel iskolánkban az ottersbergi és bremeni
(Németország) Waldorf iskolák zenetanáraiból verbuválódott együttes. A 90-es
években alakult Cladatje együttes felénk ritkán hallott klezmer és jiddis zenét
játszik, olyan hagyományos hangszereken, mint a hegedű, harmonika, nagybőgő
és gitár. Iskolánkba Maresz tanci meghívására jöttek, az említett napon délelőtt
9-től és 10.30-tól a román, illetve a magyar tagozat osztályainak tartanak hangszerbemutatót és koncertet, ugyanaznap este 6 órától pedig minden szülőt,
nagyszülőt, barátot szeretettel várunk egy felnőtteknek szánt koncertre. A zenekar október 5-10. között vendégeskedik Kolozsváron, ideutazásuk költségeibe
bepótolandó minden gyermek részéről 5 lej támogatást, illetve a felnőtt koncerten
adományokat elfogadunk. (Részletek róluk: www.cladatje.de)
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1. szám

Bekukkintó
Új rovatunkban a csoportokosztályok életébe pillantunk be:
épp milyen epochájuk van,
mivel foglalatoskodnak, merre
jártak, mit terveznek... A szó
tehát az óvónéniké, tanciké,
osziké:

évszaktündérek, hónapmanók… mennyi idő is az
örökkévelóság? (Mesi-tanci)

Csillagszem csoport:
A Csillagszem csoportba idén
14 új gyerek jött, így év elején,
szeptember 17-én ismerkedős
kiránduláson voltunk
Kiskapuson. Jelenleg a Szent
Mihály napra készülünk.
Csütörtökön, 29-én a gyerekek
bátorságpróbán fognak részt
venni, majd lovaggá avatjuk
őket.
Ez után a betakarítás ünnepre
fogunk készülni, amelyet
október 8-án tartunk. Szőlőt
fogunk szüretelni, taposni,
préselni majd mustot inni! 
(Eszter-óvónéni)

II. osztály: Formarajz
epochában vagyunk. A
mesebeli kisfiú tükröcskéjével
játszunk. A bal oldali forma
tükörképét rajzoljuk, hűségre
törekedve.
Október 8-án Ketesden
szüretelünk, szőlőt taposunk,
mustot kóstolunk Mihály
Sáráéknál. Reméljük, szép idő
lesz és a gyerekeknek belefér
a programba egy kiadós játék,
a szülőknek egy jó
beszélgetés. Évek óta a
ketesdi szüret aranyozza be
osztályunk számára az őszi
hónapokat. Köszönet érte a
Mihály családnak.
Másik Mihály családunk is van,
akinek köszönettel tartozunk.
Az osztály padlóját csíszolta fel
és lakkozta le Riana családja a
vakációban. Örömmel
tapasztalom, hogy nagyon
vigyáz mindenki a gyönyörű
padlóra! (Edit-tanci)

Előkészítő osztály: „A fa ideje
más. A fának egy másodperc
nem jelent semmit. Egy perc
sem jelent semmit. Egy nap
alatt nem történik semmi. Egy
hét alatt a fa csak sóhajt egyet.
Egy hónap alatt kétszer vesz
levegőt. Egy év alatt a fa felöltözik és leveti ruháját.” (Timo
Parvela: Körhinta). És mi?
Felnőttek? Gyerekek…? A
gyerekek ideje másképp telik…
az iskola legkisebbjei most
ismerkednek az idő varázsával:

I. osztály: Formarajz epochájuk van: görbék, minden
mennyiségben...

III. osztály: Teremtés
epochájuk van... És lőn
világosság!
V. osztály: Ókori Kelet epochájuk van, Indiát, Perzsiát,

Mezopotámiát már megjárták,
következik Egyiptom...
VI. osztály: Róma: Reggel
szaladunk és igyekszünk nem
fejbeverni egymást a botokkal,
mert akkor plussz körök
jönnek. Teljes csendben végig
tudjuk csinálni a ritmikus részt,
bár a római katonák biztos
fegyelmezettebbek voltak. A
rabszolgákat el kellene adni,
vagy legalább elcserélni, de a
konzulok elég hatásosan
dolgoznak (a diktátorról nem is
beszélve).
Van, akit elkápráztat
terjeszkedése, van, aki nagyon
haragszik rájuk. Alig várják a
bolond császárokat, és nagyon
sajnálják Hannibál elefántjait. A
fiúk gladiátorokról olvasnak,
remélem harc nem lesz...
És ez még csak az eleje.
(Vera-tanci)

Köszönjük
Évek óta tanszereink egy
részét (füzetek, festéslapok
stb.) Magyarországról, a
Welldorf Szövetkezettől
vásároljuk, kedvezményes

VII. osztály: Magyar epochájuk
van, a téma: líra. Műnemek,
elemzések… Tiszta szívvel...

áron. Ezek Kolozsvárra

VIII. osztály: Fizika: gömbtükrök, camera obscurák, kilojouleok, akik angolok és nem
franciák, tehát dzsaul és nem
zsúl, Galvani békacombjai és
Morse zseniális ti-ti-ti-tá-tá-tá-ti
-ti-ti-je, és hamarosan Archimédesz, kisangyalom, és Kolozsvár vízhálózata...
(Áron-oszi)

Visszamenőleg is, itt

szállítása szintén évek óta
szülői segítséggel történik.
köszönjük meg a Füzesy,
Egyed, Pauletti és idén,
újra, a Tóth család
segítségét!

A 2017-2018-as
tanévben előkészítő
osztályt indító

Mosolysarok

tanítónkkal, Szabados

Első hetek:
– Gyerekek, menjünk ki egy kicsit a napra!
– Neeeem, olvass még!

– Óvó néni, honnan jön ez a hang?
– Az angyaloktól.
– De hát nincs nyitva egy ablak sem!

Csillával találkozhatnak

– Vera, gyere be matekórára, igazán rád férne!

Egy kislány reggeli előtt panaszosan:
– Óvó néni! Korog a ruhám!

ISKOLAISMERTETŐ

Gyanús ajándék:
– Én is ott akarok lenni, ha kibontod!
Kibontom. Néhány sor eszméletlen helyesírási
hibákkal. Vigyor, sóhaj:
– Ha tudnád, milyen nehéz volt így írni!
– Olvassátok visszafele azt, hogy Róma!
Meglepett hangok, majd:
– Hát, ahhoz képest, hogy mekkora hódítók voltak...
Óvó néni elalvás előtt játszik a lírán. Egy kisfiú nem
látja a hangszert az óvó néni kezében, és megkérdi:

az érdeklődő szülők
az idei első
TALÁLKOZÓN,

Érdekes angoltanárnéni-i tapasztalat:
a VI-VIII. osztályokban a gyerkőckék (?)
a vonalas füzetet következetesen
„csíkos”-nak hívják...

melyenek témája:

Mesi-tanci beteg volt, hiányzott egy
napot. Az előkészítős apróságok zokszó
nélkül elviselik a helyettesítő tanárokat,
de dél felé csak megszólal egyikük:
– Ez… olyan… FURCSA nap volt!

Október 13.,

Milyen a kisiskolások élete
a Waldorfban?

csütörtök, 17 óra,
I. M terem

Munkacsoportok, felelősök, testületek a 2016–2017-es
tanévben
Tagozatfelelős Kör: Staharoczky Vera, Papp Emese (a tagozat igazgatótanácsi
képviselője), László Áron
PR-csoport: Rácz Hajnalka, Szabó Mária, László Áron (felelős);
szülők: Venczel Enikő
Konfliktuskezelő csoport: Szász Judit, Vincze Tünde, Mikola Edit (felelős)
Felvételiztető csoport: óvoda: Mázsa Beáta, Nistor Anna, Máthé Eszter, Todor
Szász Timea (felelős); iskola: Vincze Tünde, László Áron, érintett osztálytanító,
Szász Judit (felelős)

Felelősök elérhetősége:

Tanári Konferencia vezetője: Kun Réka

Papp Emese:
0722 504088, mesipapp@yahoo.com
Staharoczky Vera:
0745 773078, vstahar@yahoo.com
László Áron:
0724 055434, ponty1064@yahoo.com,
aron.laszlo@waldorfcluj.ro
Kun Réka:
0744 331736, orsireka@yahoo.com
Todor Szász Timea:
0745 163733, timiszasz@yahoo.com
Szász Judit:
0745 657410, juditszasz@yahoo.com
Mikola Edit:
0749 115888, mikola_e@yahoo.com

Programigazgató (egész intézményre): Papp Emese
Tanárképzés: Staharoczky Vera
Kisbölcsi: Todor Szász Timea
Napközi: Staharoczky Vera
Iskolaújság: Bolla Emese
Táskaposta: Rácz Hajnalka, László Áron (felelős)
Könyvtár: Staharoczky Vera

Intézmény igazgatótanácsa: Grigorovici Mariana (elnök), Cristea Felicia, Papp
Emese, Popescu Gabriella (pedagógus-képviselők), Demeter Réka (szülői
képviselő), Pop Alexandrina, Nistor Dániel (helyi önkormányzat képviselői),

Bármilyen kérdéssel az illetékes
munkacsoport vagy testület felelőséhez, vezetőjéhez kell fordulni, vagy
a Tagozatfelelős Kör tagjaihoz.

Oláh Emese (polgármester képviselője); állandó meghívott státusban: Crişan
Laura (szakszervezet képviselője)
Szabadságra Nevelés Alapítvány kuratóriuma: Pop Alexandrina (elnök),
Mărincaş Antonia (alelnök), Demeter Réka, Szabó Mária, Pop Anca (tagok)

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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