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ÚJ ÉPÜLET HÍREK!
magazin
I. évfolyam | 1. szám | 2019. április

Hosszú, évekig tartó keresés után lezárulni látszik intézményünk 
egy életszakasza. Végre látótávolságon belül az igazi nagyko-
rúság: a saját épületbe költözés! Ezzel a várva-várt esemén nyel 
kapcsolatban tettük fel kérdéseinket Raptis Dimitriosnak, alias  
Diminek, aki az Új épület-projekt egyik tartóoszlopa.

Kedves Dimi, a kérdés, ami a leginkább 
lázba hozza a szülőket, egyértelműen 
a költözés várható ideje. A legfrissebb 
állás szerint mikor fog költözni az intéz-
mény?

Ahogy azt a Táskapostában is megír-
tuk, az iskola és az óvoda egyidejűleg 
fog költözni 2020 nyarán, a 2020-2021-
es tanévet már az új helyen kezdjük.  
A költözéshez két engedélyre van szük-
ség, a használatbavételi engedélyre és 
a működési engedélyre, ebben a sor-
rendben. A működési engedélyt min-
den május 31-ig lehet benyújtani, erre 
a 2019-es beadás korai még. Miután 
szakaszolt építési engedélyt nyújtot-
tunk be, külön a főépület – műhelyek 
építményre és külön az óvodára, ezért 
nincsen akadálya, hogy az első szakasz 
elkészültekor (főépület/műhelyek) 
ezekre viszont megkérjük a haszná-
latbavételi engedélyt. Ez lefordítva azt 
jelenti, hogy az Intézmény üzemszerű-
en marad 2020-ig a jelenlegi helyén, 
ám egy – egy rendezvényt (színház, 
szólóest), vagy más tevékenységet 
pl. ünnepeket, a költözésig is tudunk 

szervezni az új helyen.  
A teljes költözésig úgy 
fog működni az új épü-
let, mint egy saját műv-
ház.

Márciusban kaptunk 
egy nagyon alapos be-
számolót a projektről 
a Táskapostában. Most 
össze tudnád nekünk 
foglalni röviden a főbb 
pontokat?

Három épületcso-
port lesz, egy iskolai főépület, 
egy műhely épület és egy óvo-
da épületcsoport. A főépület  
3 szintjén osztozkodik az alsó-, közép- 
és felső tagozat, beépítjük a teljes tető-
teret is, utóbbiban színháztermet, eu-
ritmia termet és néhány szaktantermet 
tervezünk. Szintenként szaktantermek 
is lesznek. A főépület belső átépítése 
megtörtént, már csak két tantermet 
kell kialakítani. A műhelyépületben le-
bontottuk a tetőszerkezetet, a belső 
falakat felújítottuk, a műhelyépület egy 
részének a falait is visszabontottuk, 
ahol indokolt volt. A pincés épületet 
teljes egészében lebontottuk, az átala-
kítása költségesebbnek bizonyult, mint 
az újbóli visszaépítése. A PINCÉT meg-
óvtuk, megtartjuk.

Többen kérdezték tőlünk, hogy az új 
helyen is kialakítunk-e kerékpár- és rol-
lertárolókat. Erre vonatkozóan vannak 
már elképzelések? Lenne ennek helye?

Lesz helye, a kialakításához várunk 
majd szülői kezdeményezést és szülői 
munkát is.

Előreláthatóan milyen feladatok várnak 
a szülőkre a költözés kapcsán?

A szülői segítségre két területen számí-
tunk (a roller és kerékpártárolók meg-
építése mellett), a tereprendezésben és 
a majdani költözéshez várunk hatékony 
szülői segítséget. Előbbi a nyár végi – 
őszi időszakban aktuális, a költözést 
pedig 2020 nyarán szeretnénk elvé-
gezni.

Van-e valamilyen konkrét szervezési 
feladat, amivel kapcsolatban örülnétek 
szülői felajánlásnak?

Táskapostában időnként megkeressük 
a szülői közösséget egy – egy konkrét 
feladattal, kérünk Titeket, hogy ezekre 
a megkeresésekre jelentkezzetek majd.

Mindenképpen nagy változás lesz ez az 
iskola életében, te hogy látod, milyen 
lehetőségeket tartogat még számunk-
ra a költözés?

Egy iskola építése, saját otthonunk lét-
rehozása egy teremtési folyamat, nem 
pusztán fizikai síkon zajló esemény. 
Lehetőséget ad a közösségnek, hogy 

szellemi és lelki értelemben is meg-
újuljon, hogy önmagát újra meghatá-
rozhassa akár magasabb tudatszinten. 
Az új iskola egy biztonságos élettér is 
a gyermekeink részére, amely  jövőjü-
ket és jólétüket megsegítheti. Mindez 
valóban csak lehetőség,  az egyénen 
múlik, hogy mennyire igyekszik ezzel 
azonosulni.

Köszönjük szépen, hogy időt szakítottál 
a tájékoztatásunkra!

BEMUTATJUK 
KATÁT  2. old.

Az új ablakok már a helyükön

Újjászületik a Műhely
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Eddig nem tanítottál. Miért döntöttél úgy, hogy ezzel sze-
retnél foglalkozni?

1999-ben magyar-művelődésszervező szakon végeztem az 
ELTE-n. Ott az oktatásmódszertan tanárunk sokat mesélt a 
Waldorf iskolákról. Arról, hogy mennyire más úton tanítanak. 
Mi magyar szakosok vágytunk volna betekinteni egy 
igazi Waldorf iskolába, de akkor még olyan zárt 
világ volt ez, hogy nem lehetett bejutni hos-
pitálni. Elérhetetlen távolságú csodaként 
maradt meg bennem. Aztán a 2000-es 
évek elején egy ismerősöm, aki waldor-
fos kézimunka tanár, azzal szólított meg, 
hogy gyere hozzánk osztálytanítónak! 
De én akkoriban egy gyermek- és ifjú-
sági házban dolgoztam művelődésszer-
vezőként. Szerettem ott.  Aztán megszü-
lettek a lányaim. Az otthon velük töltött 
szép évek után már próbáltam tanárként 
elhelyezkedni, de a művelődésszervezés tárt 
karokkal várt vissza. Az évek során egyre többet 
motoszkált bennem, hogy sokkal inkább szeretnék taní-
tani, és folyamatosan olyan emberek jöttek szembe velem, 

akik valamilyen módon kapcsolódnak a Waldorf iskolákhoz. 
Tavaly, amikor magyar szakos középiskolai tanárt keresett az 
iskola, eljöttem állásinterjúra. Ott újra elhangzott a kérdés, 
hogy szeretnék-e osztálytanító lenni?

Azóta sok minden átalakult körülöttem, minden energia ide 
vezet. Január óta az összes szabadidőmet itt töltöm: hol az 

ovisoknál, hol az iskolásoknál. Figyelem az osztálytanítókat, 
jegyzetelek, ismerkedek, beszélgetek. Úgy érzem, mintha 
mindig itt lettem volna.

Milyen jellegű programokat szerveztél művelődésszerve-
zőként?

Az utóbbi években Nógrád megyében, majd Rá-
kospalotán oktatássegítő programokat szer-

veztem állami iskolába járó diákoknak.  
A hagyományos iskolarendszerben sajnos 
nagyon sok a frontális oktatás és kevés az 
élmény. Nekem az a vesszőparipám, hogy 
az iskolákba minél több élménycentrikus 
oktatást kell bevinni. Azért írtam pályá-
zatokat, hogy ez megvalósuljon, és most 
is fut egy program, amiben szervezőként 

és házigazdaként is jelen vagyok. Ez egy 
teljes tanévig tartó, ünnepek köré épülő ha-

gyományőrző sorozat 200 résztvevő gyerek-
kel. Szent Mihály napján hajdúsági pásztorokat 

hívtam, adventi időszakban bukovinai székely mese-
mondót, farsangra autentikus maszkos alakoskodókat. Az a 
tapasztalatom, hogy ezekből a találkozásokból sokat tanul-
nak a gyerekek. Nagyon szerettem a munkámban azt, hogy 
összehozok különböző művészeti területekről embereket és 
ebből összeáll egy szép alkotás. Szeptembertől a gyermekek-
kel együtt fogok alkotni.

Mit lehet tudni a leendő első osztályról?

A felvételin 46 gyerekkel találkoztam, az osztály létszáma 30 
körül alakul. Mentorom Simon Nóra lesz, de több tanító is segí-
ti majd a munkámat. Ősztől Waldorf képzésen is részt veszek. 
Az osztálytermünk a folyosó végén a lépcsős terem lesz, már 
elképzeltem, hogy mesét, színházat is játszhatnánk ott. Tanító-
ként azt tervezem, hogy meséken keresztül fogok a gyerekekkel 
létezni. Mesékkel a szívemben várom a szeptembert. 

Berényi Kata, a szeptemberben induló elsősök osztálytanítója mesélt nekünk terveiről és 
arról az útról, ami a Fóti Waldorfba vezette.

MINTHA MINDIG ITT LETTEM VOLNA

egy szabad és gondolkodó  
gyermekért.

1% ELÉG

ADÓSZÁM: 18082250-1-13

− Rozsnyai-Porpáczy Anett riportja −

(X)

Az iskolákba minél több 
élménycentrikus oktatást  

kell bevinni.
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Örömmel tudatjuk az olvasókkal, hogy  
az újraélesztett Szülői Szekér 2019. március 
18-án hivatalosan is megkezdte munkáját.

MEGÚJULT A SZÜLŐI SZEKÉR

Az újraalakuló nagygyűlésen összesen 16 érdeklődő részvéte-
lével meghatároztuk a legfontosabb célkitűzéseinket és felál-
lítottuk az első munkacsoportokat is. Elsődleges célunk, mint 
azt nevünk is sugallja, hogy képviseljük a szülői érdekeket és 
igényeket, emellett hatékonyan támogassuk a nevelői munkát, 
illetve az Egyesület vezetőségét operatív feladataiban. Ennek 
érdekében egyfajta összekötő szerepet vállalunk a szülői kö-
zösségek, az intézmény pedagógusai és a Vezetőség között. 
Azt szeretnénk elérni, hogy kérdés, javaslat, segítségkérés, 

vagy bármilyen egyéb folyamat során 
általunk könnyebben találjanak egy-
másra az érdekelt felek, megkönnyítve 
ezzel a megoldások keresését.

Céljainkkal összhangban már konkrét 
feladatokat is elvégeztünk. Színrelépé-
sünket a Szülői Műhely napjára időzí-
tettük, ahol az új elsős osztálytanítóval, 
Berényi Katával együtt mutatkozhat-
tunk be. Már itt beszéltünk a szülői 
feladatokról, a Szekér szerepének fon-
tosságáról, és ezt tovább vittük a fel-
vételikre is, ahol lehetőségünk volt az 
intézményünkbe jelentkező családokkal 

beszélgetni feladatokról, jogokról, lehetőségekről, egyéni fe-
lelősségről és szerepvállalásról. A régiek is találkozhattak már 
velünk, amikor a szülői esteken a Vezetőség felkérésére infor-
mációátadással segítjük a vállalásokat.

Rengeteg tervünk van közösségépítésre, az intézmény külső- 
és belső kommunikációjának fejlesztésére, ezek megvalósítá-
sában számítunk mindenki segítségére! Jelenleg a következő 
munkacsoportok munkájához tudtok csatlakozni:

A közeljövőben tervezzünk újabb munkacsoportok felál-
lítását is: szeretnénk újraindítani az Ünnep kommandót, 
amely az iskolai események szervezéséhez nyújtana se-
gítséget és felügyelné egy ezzel kapcsolatos, naprakész 
adatbázis létrehozását. Hálózatépítés fedőnéven rendsze-
res és élő kapcsolattartást kezdeményeznénk más waldorf 
intézményekkel. A már említett Mentor-program is várja, 
hogy valaki szárnyai alá vegye, ennek keretében tájékoz-
tató anyagokat hoznánk létre általános waldorf témákban 
és az iskola életével kapcsolatban, „nem mindenkinek van 
meg a komplett steineri életmű” jeligére.

Izgalmasan hangzik? Kedvet kaptál, hogy csatlakozz hozzánk? 
Ha igen, több lehetőséged is van! Jelentkezhetsz Szekér-tag-
nak, így jogosítványt kapsz az üléseken részvételre és a dön-
tések meghozatalában is lesz szavazati jogod, sőt, vezethetsz 
munkacsoportot is. Ha csak részlegesen szeretnél elköteleződ-
ni, akkor egyszerűen jelezheted nekünk, hogy vegyünk fel az 
operatív támogató csoport listájára, így a konkrét feladatok 
végrehajtásában tudsz szerepet vállalni, munkacsoportok tagja 
lehetsz. Minden osztályban szükségünk lenne egy összekötőre 
is, akivel direktben fel tudjuk venni a kapcsolatot szükség ese-
tén, ezek a posztok is nyitottak még. 

Bárhogy is döntesz, örülünk és  
sok szeretettel várunk! 

 (viszont: rules and conditions apply ;))

Ha felkeltettük érdeklődésedet és szeretnél egy elkötelezett csapat  
tagja lenni, írj nekünk a SzuloiSzeker@fotiwaldorf.hu címre!

KOMMUNIKÁCIÓ MUNKACSOPORT DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁS ÉS SZAKKÖR M.CS.
Koordinátor: Simon Judit

Kitűzött feladatok: honlapon Szekér aloldal létrehozá-
sa, iskola facebook oldalának fellendítése, a szülők tájé-
koztatása az iskolát érintő dolgokról rendszeres és eseti 
hírlevelek formájában, Mentor-program megszervezése

Koordinátor: Skita Erika

Kitűzött feladatok: az iskolában jelenleg is rendelkezés-
re álló foglalkozások rendszerezése, az információ elér-
hetővé tétele, újabb lehetőségek felkutatása, indításuk 
segítése

https://forms.gle/3UYJG4rcbzZRx3xm7
https://forms.gle/fs2ZUQ5S15ZxwHKSA
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Jubileumi 
CIRKUSZ  
a miénk 

Mi adjuk elő tizedszerre - és talán utoljára - a  két 
nagyplatán alatt ezt a műsort. A mi cirkuszunk sok 
újdonságot kínál majd a nézőinek, úgy mint tüzes 
poi, kalózos akrobata szám (amihez elővesszük 

újra a szalagos tánchoz használt, számunkra 
árbócként hasznosítható tavaszfát). A sok 

különleges számunk között lesz egy rendhagyó 
is, amiről csak annyit árulhatok el, hogy ilyen még 
nem volt a Fóti Szabad Waldorf Iskola műsorán. 
Színpadra áll (pontosabban ül) egy régi bűvész, 
aki már megjárta ezt a trapézt, és mellette egy 

teljesen új cirkuszi személyt is láthatunk.
Persze a sok eredeti, hagyományos számra is sor 
kerül, úgy mint a nagy gúla piramisok, dobozok. 

Kocsis Kata 9. osztályos diák írása:

Várunk mindenkit szeretettel!
A 9. osztály

A már megszokott, hagyományos programok mellett  
természetesen újdonságokkal is készülünk!

Nem maradhat el a megnyitó szalagos tánc (5b előadásában), ahogy 
a kilencedik évfolyam cirkuszi bemutatója sem. Újra felcsendülnek  
a Szólóest legnépszerűbb dalai, a kicsiket kézműves foglalkozások, 

és a gimnazisták jóvoltából meglepetésprogramok várják.

A büfében finom ételekkel és italokkal kedveskedünk  
a bazárjárásban kifáradt vendégeknek.

Az ötödik évfolyam szülői közössége sok szeretettel várja  
intézményünk minden tanulóját és családjaikat!

Tavaszi Baza'r

Va'runk, gyertek!

2019. május 4-én  
10-16 óra között 

Várjuk az osztályközösségek 
jelentkezését az árusok sorába is: 

Lévai Beáta - levaibeata12@gmail.com
Nagy Anikó- sappara.sappara@gmail.com

Felelős kiadó: Szülői Szekér | Munkacsoportvezető: Hojtsy Lívia | Kapcsolat: SzuloiSzeker@fotiwaldorf.hu

KÖZKÍVÁNATRA ÚJRA

A TAVASZI BAZÁRON

A SZÜLŐI SZEKÉR AJÁNLÁSÁVAL:

A tavaszi bazáron a Digitális Munkacsoport néhány tagja 
is feltűnik időnként egy-egy rövid jelenetet játszva, kicsit 
túlozva, hogyan is élünk mostanában, s mi lett volna régi 
mesékből, történetekből, ha minden szereplő cseveg 
állandóan online módon. Együtt élünk a digitalizációval, és 
érdemes magunknak, gyermekeinknek is tanítani, hogyan 
lehet ezt mégis úgy, hogy jól legyünk közben. Számos 
osztályban már készül vagy elkészült erre vonatkozó 
megállapodás, és gimis tanárok is dolgoznak ezen nagyon, 
lesz itt meglepetés hamarosan. 

Gyertek, alkossatok Ti is ilyen rövid történeteket a Bazárra! 
Az első próbát április 12-én pénteken 16:00 órakor tartjuk 

az iskolában. Szereplőket is várunk!


