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Kedves Érdeklődők! 
 
 
Szeretnénk tájékoztatni Benneteket az évadnyitó hírlevelünkben az idén történt főbb 
eseményeinkről, elért eredményeinkről és terveinkről. 
 
 
LEGYEN EGY NAPRA WALDORF DIÁK 

2017. január 28-án került megrendezésre a Csipkeházban három szakavatott Waldorf 
pedagógussal az „oktatási nap”, ahol a résztvevők Waldorf diákként megismerkedtek a 
magyar, matematika, angol, euritmia és bothmer gimnasztika órákkal. 

A Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Általános iskola tanárai megismertették a jelenlévőkkel 
testközelből a Waldorf pedagógia módszereit. 

A jelenlévők tízóraijáról gondoskodtak az egyesület tagjai, a belépés díjmentes volt. 

 

 

JÁTSZÓHÁZAK 

Az eddig két havonta megrendezésre kerülő játszóházak, melyet a Halasi Waldorf 
Egyesület lelkes csapata szervez az óvodáskorú gyermekeknek, 2017. évtől havonta 
kerültek megrendezésre: egyik hónapban a tematikus játszóházat (mondóka és mese, 
kézműves, szabad játék), a másik hónapban kézműves játszóházat tartunk. A kézműves 
játszóházakban a szabad játékon túl megismerkedhetnek a gyerekek a hagyományos 
mesterségekkel, természetes alapanyagokkal (agyagozás, tojásfestés, nemezelés, 
gyertyaöntés, stb.). 

Az első kézműves foglalkozást, a Szalmafonó Játszóházat a Bernáth Lajos Kollégiumban 
2017. január 29-én rendeztük. 

Antónia néni által tartott kézműves foglalkozáson csodaszép alkotások készültek szalmából, 
rafiából: angyalokat, díszeket tudtak a kicsik is készíteni, de az anyukák is lelkesen 
készítették e régi, szép mesterség nyújtotta csodákat. 

2017. február 26-án a Farsangi Játszóházon a résztvevő szülők és gyermekeik 
megismerkedhetek a Waldorf lelkülettel. A kislányok a bejáratnál színes fejdíszt, a kisfiúk 
manósipkát kaptak, melyeknek később meg volt a szerepe. 

2017. április 2-án a Húsvéti Játszóház fogadta a kicsiket és nagyokat. 

Az irányított foglalkozáson már szokásos módon megjelent a mondóka, a mese és az ének, 
a második blokkban, pedig a kézműveskedés és a szabad játék kapott szerepet. 

Csengettyűszó jelezte a foglalkozások kezdetét, amelyek két időpontban (9 és 10:30-kor) 
zajlottak. 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 és énekeket hallhattak a 
gyerekek.   

 
  

Halasi Waldorf Egyesület 
E-mail: waldorfhalas@gmail.com 

 



 

 

 

A kézműves foglalkozásokon mindig az évszakhoz, alkalomhoz, ünnephez kapcsolódó 
alkotások születnek. 

A szabad játék öröméhez természetes alapanyagból készült játékokkal készülnek a 
szervezők a gyermekeknek.  
 
Ezúton is köszönjük a segítők és a szervezők munkáját! 
 

 
 
SAM BETTS: RUDOLF STEINER VILÁGSZEMLÉLETE ELŐADÁS 

Sam Betts, a Solymári Waldorf Pedagógiai Intézet vezetője Rudolf Steiner 
világszemléletéről, mint a Waldorf pedagógia alapjairól tartott egy igen tartalmas előadást 
2017. március 31-én a Kiskunhalasi Városi Könyvtárban. 
Az Egyesült Királyság Waldorf-mozgalmában töltött húsz év elteltével rövid ideig 
Franciaországban élt, majd 1992-ben családjával Magyarországra jött tanácsadó tanárként. 
Itt letelepedett, és jelenleg a solymári Waldorf Pedagógiai Intézetben dolgozik. 

 
 
 
HÍREK 
A Halasi Waldorf Egyesület 2017. április 19-én Martonosi Pál Városi Könyvtárban (6400 
Kiskunhalas, Szövetség tér 11.) megtartott mérlegzáró rendes közgyűlése alábbi határozatokat 
hozta: 
 A közgyűlés elfogadta a 2016. évi választmány szakmai, pénzügyi-gazdasági eredmény-

beszámolóit, e tevékenység keretében kötött valamennyi szerződést jóváhagyta. 

 A közgyűlés elfogadta a 2016. évi közhasznúsági jelentést. 

A közgyűlés megállapította az Egyesület 2016. évi mérlegét az alábbiak szerint: a mérleg 
eszköz és forrásoldalának egyező végösszege 140 eFt, 392 eFt összes bevételt ért el, az 
üzemi, üzleti tevékenység eredménye (adózás előtti) 140 eFt. 

 A Közgyűlés elfogadta a Szövetség 2017. évi szakmai, pénzügyi-gazdasági tervét az 
alábbiak szerint: 

 Összes bevételi terv:  320 eFt 
 Eredményterv:      2 eFt többletbevétel. 

Tudomásul vette Tóth-Cornea Vera (anyja neve: Csordás Erika, lakcíme: 6400 Kiskunhalas, 
Zsigray Julianna u. 1.) választmányi alelnök 2016. 12. 21-i hatályú lemondását 
tisztségéről. 

Tudomásul vette Muntyán Ágnes (anyja neve: Sági Katalin, lakcíme: 6400 Kiskunhalas, 
Alkotmány u. 18.) választmányi tag 2016. 12. 31-i hatályú lemondását tisztségéről. 

Választmány alelnöki tisztségre egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül (20 igen 
szavazattal) megválasztotta Lázár Nikolettet (anyja neve: Petrezselyem Mária, lakcíme: 
6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40001.) 2017. április 20-tól 2022. március 31-ig terjedő 
időszakra tiszteletdíj nélkül. 

Választmány tagi tisztségre 70%-os többségi szavazataránnyal (14 igen szavazattal, 6 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül) megválasztotta Molnár Nórát (anyja neve: Gábor 
Mária Rozália, lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Zrínyi u. 35.) 2017. április 20-tól 2022. március 
31-ig terjedő időszakra tiszteletdíj nélkül. 

Egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (20 igen szavazattal) 2017. április 19-i 
hatállyal elfogadta az Alapszabály módosítását és a módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt Alapszabályt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PROGRAMJAINK, MELYE SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT: 

IDŐPONT TÉMA HELYSZÍN 

2017. május 28. 
vasárnap 

IV. Konok Kunok motoros jótékonysági családi és 
gyermeknap 
kitelepülés és kézműves foglalkozás 

Kiskunhalas 
Sóstó 

2017. június 21. 
szerda 

Halasi Waldorf Egyesület ülés Kiskunhalas 
Martonosi Pál 

Városi Könyvtár 

2017. szeptember 8-
10. 

Halasi Szüreti Napok 
kitelepülés és kézműves foglalkozás 

Kiskunhalas, Főtér 

2017. szeptember 
vasárnap 

Szent Mihály havi Játszóház Bernáth Lajos 
Kollégium 

2017. szeptember 20. 
szerda 

Halasi Waldorf Egyesület ülés Kiskunhalas 
Martonosi Pál 

Városi Könyvtár 

2017. október 18. 
szerda 

Halasi Waldorf Egyesület ülés Kiskunhalas 
Martonosi Pál 

Városi Könyvtár 

2017. október Előadás: 
Gréczi Gizella 
Extra lesson tanár 

 

2017. november 15. 
szerda 

Halasi Waldorf Egyesület ülés Kiskunhalas 
Martonosi Pál 

Városi Könyvtár 

2017. november Adventi Spirál  

2017. december Adventi Játszóház  

Folyamatosan Iskola / Óvoda látogatás Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe 
Előzetes jelentkezés alapján bármikor 

Kecskemét 

 

A helyszínek változhatnak, a honlapunkon mindig friss információ található. 

Játszóház, előadás belépés:  500.- 
Jelentkezés:     waldorfhalas@gmail.com 

 

 

Sok szeretettel várunk rendezvényeinken érdeklődőként, kíváncsiként, segítőként és 

leendő Waldorf szülőként is! 

 

Kiskunhalas, 2017. május 22. 

Üdvözlettel: 

Molnár Edina 

választmányi elnök 

  



 


