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Kedves Érdeklődők! 
 
 
Szeretnénk tájékoztatni Benneteket az évadnyitó hírlevelünk óta történt főbb eseményeinkről, 
elért eredményeinkről és terveinkről. 
 
 
MEGALAPÍTOTTUK A HALASI WALDORF EGYESÜLETET 

2016. február 12-én újabb mérföldkőhöz érkezett a Waldorf szerveződés, hiszen 
megalapítottuk a Halasi Waldorf Egyesületet 31 taggal, elfogadtuk az Alapszabályt és 
megválasztottuk az egyesület első Választmányának tagjait öt évi időtartamra. 

 
 
TAVASZVÁRÓ WALDORF JÁTSZÓHÁZAT SZERVEZTÜNK KISKUNHALASON 

2016. február 28-án a Halasi Waldorf Egyesület rendezésében meghirdetett Tavaszváró 
Waldorf Játszóházon több, mint 100 szülő és gyermek ismerkedhetett meg a Waldorf 
szellemiségével. 

A bejáratnál díszes évszakasztal fogadta a látogatókat. Ezután három féle irányított 
foglalkozáson vehettek részt a gyerekek és kísérő szüleik. Az első blokkban főszerepet kapott 
a mondóka és mese, a másodikban a mozgás és az ének, a harmadikban pedig a 
kézműveskedés és a szabad játék. 

Furulyaszó jelezte a foglalkozások kezdetét, amelyek folyamatosan zajlottak 5-6 turnuson 
keresztül. A csoportokat a bejáratnál kapott színes virágszirmok jelezték. A 20-30 perces 
irányított játékokon maximum 15 fő vehetett részt a Waldorf jelleg miatt. 
A mondóka és mese foglalkozást a Waldorf pedagógia iránt elkötelezett Csóné Gábor Mariann 
magyar szakos pedagógus tartotta. Programjában az évről, évszakokról, hónapokról, napokról 
szóló meséket, verseket, mondókákat hallhattak a gyerekek. 

A mozgás és ének foglalkozást a Waldorf tanárképzésen részt vevő tanító, fejlesztő-
pedagógus, Muntyán Ágnes tartotta. A gyerekek jeget olvasztottak ritmusjátékokkal, tavasz 
tündért ébresztgettek dalokkal, körjátékokkal, selyemkendők segítették a szél, a nap, a víz 
munkáját. 

A harmadik foglalkozásra a tündér a tavaszi rét kivirágoztatásában kérte a gyerekek 
segítséget. Ezért a kézműves foglalkozásokon készültek tavaszi virágok, csipeszvirágok és 
krétával tavaszt idéző képek is. 

A szabad játékok között a Natura Tanya játékai is szerepeltek. A Parasztviseletek 
képviseletében Csordás Katalin Waldorf babákkal és fa tárgyakkal készült. 

Ezúton is köszönjük a segítők és a szervezők munkáját! 
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ISKOLALÁTOGATÁSON VOLTUNK KISKUNFÉLEGYHÁZÁN 

Iskolalátogatást szerveztünk Kiskunfélegyházára, a Tiszta Forrás Waldorf Iskolába 
2016. február 8. és 12. között. Az igazgatónő, Feketéné Csikós Szilvia, akit már 
megismerhetünk előadásainkon, kollégái és a gyerekek is szeretettel várnak Bennünket. 
Megtapasztalhattuk testközelből is a módszereket, a gyakorlatot, átéreztük a hely 
szellemiségét és találkozhattunk Waldorfos gyerekekkel. 

Aki kedvet érez vagy lemaradt, fogunk még több ilyet is szervezni. 

 

 

EGYESESÜLETI MUNKAMEGOSZTÁS 

Az egyesületi tagok bevonása érdekében (is) leosztottuk a feladatokat a vállalások szerint, 
így csoportok és csoportvezetők kerültek kialakításra. Aki tud és szeretne segíteni, az adott 
téma felelősét keresheti. Aki a lenti dolgokban tudna segíteni, ötletet adni, kérem keressen 
bennünket! 

 
Waldorf pedagógia Muntyán Ágnes 
tanárkeresés, kapcsolattartás a támogató Pintér Edit 
iskolával 
 
Egyéb pedagógia Csóné Gábor Mariann 
 
Készségfejlesztő játékok, természet Németh Tímea 
fa és természetes alapanyagú játékok Németh Tibor 
 
Média Vatai Levente 
honlap, plakát 
 
Épület keresés, műszaki dolgok Pintér Gábor 
 
Iroda, napi munkamenet Molnár Edina 
pénzügy, könyvelés, pályázatok Pintér Gábor 
levelezés, sajtó 
 
Kézműves, barkácsolás Pintér Edit 
varrás, papír-írószer, fonalak, termények Csóné Gábor Mariann 
kavicsok, botok, raffia, játékok készítése 
 
Rendezvények Molnár Edina 
kitelepülés, plakátozás, vendéglátás 
sütemény készítése, pakolás 

 

Keresünk a Játszóházi programra kreatív foglalkozáshoz és a szabad játékhoz segítőt, 
egy segítőt a fogadáshoz, illetve férfierőt a pakoláshoz. 

Várjuk továbbá a májusi, gyereknapi kitelepüléshez 2-3 órás időtartamra segítőket. 

Plakátozáshoz a jelentkezés folyamatos. 



 
  

 
 

 

 Halasi Waldorf Egyesület 
6400 Kiskunhalas, Fácán u. 7. 

E-mail: halasiwaldorf@gmail.com 
Honlap: www.halasiwaldorf.hu 

 

 

 

Tavaszi programjaink, melye szeretettel várunk mindenkit: 

 

IDŐPONT TÉMA HELYSZÍN 

2016. március 25. 
17:30 

Szülői est: 
Miben más a Waldorf pedagógia? 
Előadó:  Szalai Ildikó, Osztálytanító 

Bothmer-gimnasztika tanár 
 Mihály Kertje Kecskeméti 

Waldorf Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Kiskunhalas 
Csipkeház 
Nagyterem 

2016. április 17. 
9:00-12:00 

Szent György havi Játszóház 
 

Kiskunhalas 
Bernáth Lajos 

Kollégium 
2016. április Iskolalátogatás Kecskemétre Kecskemét 

2016. május 8 vagy 
15. 

Szülői est: 
Magyar nyelv és irodalom, írás-olvasás a 
Waldorfban 

Kiskunhalas  
 

2016. május 28-29. III. Konok Kunok motoros jótékonysági családi és 
gyermeknap 
kitelepülés és kézműves foglalkozás 

Kiskunhalas  
Sóstó 

 

 

 
Költségek: terembérlet és esetleges anyagköltség (művészeti munkák alapanyagaihoz), 

adományok formájában 
 

Jelentkezés:  waldorfhalas@gmail.com 
 

 

Sok szeretettel várunk rendezvényeinken érdeklődőként, kíváncsiként, segítőként és 

leendő Waldorf szülőként is! 

 

 

Kiskunhalas, 2016. március 22. 

 

Üdvözlettel: 

Molnár Edina 

választmányi elnök 

 
 


