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Ismertető az ingatlanunkról
Elöljáróban meg szeretnénk köszönni mindazoknak, akik
hozzájárultak a megfelelő, kellemes iskolai környezet
megvalósításához, adományokkal, önkéntes munkával,
támogatások bevonzásával, rendezvényszervezéssel.
2009 őszén, amikor használni kezdtük az ingatlanunkat, 10
tanterem volt készen, az orvosi kabinet, 2 iroda és 3 WC. Az
udvar teljesen üres volt, csak az ösvények voltak meg. Az
évek során felépültek a játszóterek, fákat, virágokat ültettünk,
elkészültek a bejáróutak... Idén ősszel 34 tantermünk van
(beleértve az óvoda hálószobáit, zenetermet, kézimunkafestés termet, természettudomány-szaktermet és
euritmiatermet), emellett tornaterem, fafaragóműhely, étkezde,
4 iroda, 7 WC és 2 raktárhelyiség áll rendelkezésünkre.
A 2009 óta megvalósított bővítések, fejlesztések különböző
forrásból készültek el: egy 250 000 eurós kamatmentes
kölcsönből (az ingatlan felépítését finanszírozó németországi
Software AG alapítvány részéről), szülői adományokból és
önkéntes munkájából, pályázatokból és különböző
rendezvényekből (mint például a szülők által szervezett
Bazár), a városi önkormányzattól. Nagy segítséget jelentettek
az épület generálkivitelezője, az Armconf Kft által
menetközben befejezett termek (76 000 lej értékben),
amelyeket, a cég megértésének köszönhetően, részletekben
törleszthettünk: a legutolsó részletet 2015 decemberében
fizettük ki.
2015 nyaráig beltéri munkálatokra, illetve a tető javítására
a polgármesteri hivataltól kb. 50 000 lejt kaptunk, emellett
pályázatokból 54 000 lejt (külön köszönjük a svájci TEAMCO
alapítvány támogatását!)
A tavalyi év (2015) részletesebb pénzügyi beszámolójával
a szülői képviselők jövő héten sorra kerülő munkaülésén
jelentkezünk.
Idén januártól az alapítványunk egyik fontos feladata a
2016 nyarán esedékes Software AG-kölcsön visszafizetése
(tárgyalunk a határidő meghosszabításáról, valamint a
részletekben történő törlesztésről). És egy nagyon fontos
szempont: a német alapítvány ösztönzi a kezdeményezések
„saját lábra állását”: a szülői adományok, valamint a saját
erőből, más támogatók segítségével megvalósított projektek
beleszámíthatnak az adósság csökkentésébe. Ezáltal a
szülők által vállat adományok kettős fontossággal bírnak.

A HÓNAP IDÉZETE
„Hiszem, hogy a világot formálva formáljuk magunkat, másokat
boldogítva önmagunkat boldogítjuk, mást megszentelve
szenteljük meg önmagunkat, hiszem, hogy cselekedeteink
visszahatnak ránk.” (Böjte Csaba)

ESEMÉNYNAPTÁR:
- január 26., kedd, 17,30: szülői képviselőtestület munkaülése
(intézményi szinten);
- február 5., péntek: farsang (tagozati szinten). Meghívottunk
a sepsiszentgyörgyi Folker együttes;
- február 15–19.: téli táborok;
- február 25., csütörtök: félévzáró fogadónap;
- március 11., péntek: „Hívogató" Nyílt Nap a magyar tagozaton.

PEDAGÓGUS-HĺREK:
● Október közepén újra iskolánkba látogatott Claus Metzler,
intézményi mentor az IAO (International Waldorf Association)
részéről. Látogatásának célja: helyzetfelmérés, a két tagozat
együttműködésének előmozdítása.
● Október 21-én iskolánk szervezte meg a kolozsvári
matematikatanárok módszertani körének soros munkaülését.
● Október 29-én a magyar tagozat tanári konferenciája
kiértékelte a tavalyi évértékelő szülői kérdőíveket, és döntött a
konzultációs est(ek) megszervezéséről.
● November 21-22-én iskolánkban tartotta vándormunkaülését az országos Waldorf Szövetség tanácsadó
testülete, amelyben képviselteti magát az országban működő
minden óvoda-iskola. Vendégeink órákat látogattak, és
elemzésre került intézményünk működése. Emellett országos
szintű kérdések megvitatása volt napirenden: továbbképzések,
Görög Olimpia, minőségbiztosítás, kompetenciavizsgák,
tanterv, országos W. működési szabályzat.
● A tanév kezdete óta pedagógusaink több továbbképzésen
vettek részt:
- Waldorf-matematikatanárok világtalálkozóján (Svájcban)
Mariana és Titus Grigorovici;
- Veres Ildikó és Cordoş Paul Temesváron, testneveléstanárok
továbbképzésén;
- Kun Réka és Fancsali Dalma Berlinben, az „Internazionale
Deutsche Woche” nyelvtanári fórumon;
- óvódapedagógusaink a kolozsvári Waldorf óvónőképző
szeminárium őszi modulján;
- Mikola Edit, Szabó Mária különböző műhelyfoglalkozásokon.

MEGJELENT
KÖSZÖNJÜK

a 2016-os családi szervező naptárunk

a Moldovan, Mardan (I. R) és Bîlc (VII. M) család,
valamint a Boribon Kft. évvégi támogatását!

táblarajzokkal, a gyermekek-pedagógusok születésnapjával
(vagy anélkül, utóbbi változat kis példányszámban). Még
kapható Papp Emesénél (ára: 27 lej).

AUTÓTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE!
A piros tömbházas szomszédos telek magántulajdon, amelyen
intézményünk átjárási joggal rendelkezik. Ez azonban nem teszi
lehetővé a járművek parkírozását. Ezért nyomatékosan kérjük,
hogy autóikkal vagy közterületen álljanak meg, vagy az
intézményünk udvarán, vagy a Sergiu Celibidache utcában, a
kerítésünk mellett e célra kialakított részen. Reméljük, hogy ezáltal
elkerülhetők lesznek mind a szomszédos tömbházak lakóit, mind
az autótulajdonosokat érő esetleges kellemetlenségek.

A román nyelvű naptár is kapható, Anca Ignat tanárnőnél.

Megvásárolható a 2014-es

KARÁCSONYI KONCERT videófelvétele
az alapítványi irodában (ára 10 lej).
Hamarosan elkészül a 2015-ös koncert DVD-je is.

AZ ELMÚLT IDŐSZAK HÍREI, ESEMÉNYEI:
● MÁRTON-NAP ● Az ovisok bükki kirándulás keretében, az iskolások
pedig közösen, az udvaron tartották a „lámpásos ünnepet” november
11-én. Az iskolások tanulsága: jövőre máshol, másképp lesz!
● MAGYAR NYELV NAPJA ● November 13-án a iskola magyar
gyermekei és tanárai műsorral és számos meglepetéssel készültek a
román tagozat számára a Magyar Nyelv Napja alkalmából.
● KONZULTÁCIÓ ● Tagozati szintű konzultációs est volt november
19-én: beszélgetés szülők és tanárok között az iskola különböző
problémáiról, megoldások keresése. (A kezdeményezésnek folytatása
lesz!)
● ADVENT ● A csoportok-osztályok kisközösségei, egyedül vagy
társulva, énekszóval, almás-gyertyás fényspirállal, világító történetekkel
ünnepelték meg az advent kezdetét.
● BAZÁR ● Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt: a
december 5-i rendezvény idén is sikeresnek bizonyult, a jó hangulat
mellett 6700 lejes anyagi hasznot is hozott intézményünknek.
● ELŐKÉSZĺTŐ OSZTÁLY● December 9-én került sor az első
találkozóra a leendő előkészítő osztály tanítójával, Bolla Emesével.
Várjuk továbbra is az érdeklődők jelentkezését, előiratkozását (részletek
a honlapon)!
● LEONARDO ● December 10-11-én zajlottak le a magyar ill. román
tagozatos Leonardo-koncertek.
● JÁTSZÓTÉR ● Mivel az iskolások udvari játszóterének egyes elemei
tönkrementek, a felújítás-bővítés megszervezésének céljával egy szülőitanári kezdeményező csoport alakult, amely első megbeszélését
december 14-én tartotta. Ezen részt vettek: Ştefan Nica, Lucian Ilieş,
Adrian Filipişan szülők és Traian Trif, Titus Grigorovici tanárok. Akik
csatlakozni szeretnének, felvehetik a kapcsolatot a pedagógusokkal:
Titus Grigorovici (0746 081967, titusgrigorovici@yahoo.com) vagy
Traian Trif (0745 548889 traiantrif27@yahoo.com).
● ADVENTI SOKADALOM ● December 12-én az Apáczai Líceum
dísztermében fellépett a IV. M osztály is egy kis karácsonyi műsorral.
● KARÁCSONYI KONCERT ● Az óév utolsó mozzanataként az évrőlévre egyre több gyermek, szülő és tanár részvételével felálló kórus és
zenekar Szabó Mária vezetésével nyújtott igazi ünnepi élményt.
Köszönjük mindenkinek a segítségét a szervezésben! Fotók a
koncertről a Facebook oldalunkon.
Különhír : január 15-étől a Magyar Színház műsorán: A kétbalkezes
varázsló, gyermek-főszerepében Ábrahám Gellért, hetedikes diákunk.
Gratulálunk!

SZÜLŐI MUNKACSOPORTOK
a 2015-2016-ös tanévben:
PR:
Cinar-Jiga Maria, Hărăguş Oana, Bernáth
Emőke Orsolya, Butuza Annamaria, Negrii
Ana-Maria, Demeter Réka
Pénzügyi:
Popa Irina, Bernáth Emőke Orsolya,
Eremciuc Ion, Olar Tiberiu, Olar Angela
Maria, Sîrb Silvia, Sălăgean Mariana
Belső munkálatok: festés, elektromos
szerelések, famunkák:
Savu Marius, Maier Dan, Kovács
Antoaneta-Beatrice, Barta Csaba, László
Csaba, Tomşa Adrian, Szőcs Attila, Szőcs
Luciana, Grebenişan Edith, Văscan Vlad,
Székely Erika, Nechita Emanuel, Boboş
Crin Anton, Filpişan Adrian, Mezei Eduard,
Nica Ştefan
Takarítás:
Bârsan Alexandru-Cristian és AuroraMaria, Grebenişan Edith, Ionescu-Dore
Ionuţ-Victor, Ionescu Andreea, Nemeş
Ioana Alexandrina, Kali Andrea, Bús
Rudolf, Bús Emese Noémi, Szőcs Attila,
Szőcs Luciana, Dobocan Lidia, Grebenişan
Edith, Hudin Lucian, Székely Erika, Isac
Claudia, Butuza Annamaria, Cătană Petru,
Fodor Voichiţa
Udvarrendezés:
Ionescu-Dore Ionuţ-Victor, Ionescu
Andreea, Alicu Mircea-Aurel, Alicu
Gabriela, Demian Flavius, Radu
Grigorovici, Lengyel Kelemen, Deák Csilla,
Sztahura Márk, Sztahura Adina, Gózner
Gabriella, Puşcaş László, Barta Csaba,
Szilágyi Orsolya, Ferenczi Szilárd,
Dobocan Lidia, Grebenişan Edith, Hudin
Lucian, Farcaş Adrian, Ciobre Radu, Isac
Claudia

Jelen közlönyben megjelenő
információkat szolgáltatták:
Szabó Mária, Mariana Grigorovici, Antonia
Mărincaş, Alexandrina Pop

Táskaposta ● A Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola közlönye – magyar kiadás
Hírek, javaslatok küldhetők a következő címre: aron.laszlo@waldorfcluj.ro, 0724 055434
Szerkeszti: László Áron; korrektúra: Staharoczky Vera. A román kiadást szerkeszti: Oltean Mircea (0745 073749)
WALDORF ÓVODA ÉS ISKOLA | 400368 Kolozsvár, Sergiu Celibidache u. 8-12
Tel./fax: 0264 455 560 | 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 535030
E-mail: office@waldorfcluj.ro, fundatia_epl@yahoo.com | Web: www.waldorfcluj.ro
CIF: RO 22284914 | IBAN: RO83 RNCB 0106 0909 4724 0001, BCR Cluj

