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Előző számunkban Dimivel, az Új épület-projekt egyik tartóoszlopával 
beszélgettünk, ezúttal pedig a projekt motorját, Berkényi Attilát fag-
gattuk.

Tudtad, hogy a szülőtársak a hátad 
mögött a Legaktívabb Szülőként 
emlegetnek?

Megtisztelő, de túlzásnak érzem az el-
nevezést. Összebarátkoztam egy apu-
katárssal, vele kezdtünk el mozgolódni 
iskolaépület-ügyben. Megnéztünk pár 
helyet, beszélgettünk az eladókkal, 
majd bekopogtunk a fenntartó Egye-
sület vezetőségéhez és elmondtuk, 
amit találtunk. A feladat megtalált en-
gem, így lett a kezdeti lelkesedésből 
egyre inkább tudatos és felelősségtel-
jes önkéntes munka.

Waldorf-szülőként is ennyire tudatos 
vagy?

Kezdetben semennyire nem voltam 
az, de lassan összeáll a kép. A Wal-
dorf mozgalommal 6 éve találkoztam 
először, és ezért nagyon hálás vagyok  
a sorsnak. Amit megtapasztaltam két 
gyerekemen a pedagógia kapcsán, 
nagyon érvényesnek tartjuk Andival, 
a feleségemmel. A gyerekeken ke-
resztül mi is sokat kaptuk és kapunk 
a „waldorfosságból” , sok dologban 
változott a szemléletünk, sokkal tuda-
tosabb szülők lettünk. Sajnálom, hogy 
kevés olyan közérthető anyag lelhető 
fel a témában, ami segítene az ismere-
teim szélesítésében, mert úgy érzem, 
még mindig rengeteget kellene tanul-
nom. 

Az iskolai önkéntesség mellett te kife-
jezetten közösségi ember is vagy, hol 
műsort konferálsz, hol több apukával 
közösen nyaralni viszitek a gyerekeket.

Az itteni közösségi élet meglepően 
színes, ha valaki nyitott rá. Az isko-
lán kívül zsúrokon, kirándulásokon 
ismerkedtünk, barátkoztunk össze 
több szülőtárssal, akikkel ma már 
összejárunk, néha a gyerekek nél-

kül is. Amióta pár éve „felfedeztem”  
a szülői farsang rendezvényt, öröm-
mel, és a hétköznapi szerepemből 
„kipálinkázva” magamat, jókat is bu-
lizunk ismerős, és addig ismeretlen 
szülőtársakkal.

Kanyarodjunk vissza az új épülethez: 
iskola beruházást is vezettél az elmúlt 
20 évben?

Sokféle ingatlanfejlesztést vezettem 
szakmai oldalról eddigi pályám során, 
Magyarországon és külföldön egya-
ránt. Iskola még nem volt köztük, de 
talán mind közül ez az egyik legél-
vezetesebb és legszínesebb projekt. 
Egy iskola megteremtésének a folya-
matában való részvétel nem minden 
ingatlanszakmabeli életében adódik, 
érdekes és nemes feladat. Egyrészt ez 
is csak egy „ház”, másrészt különös ki-
hívás ötvözni a waldorf szellemiséget 
a műszaki, jogszabályi elvárásokkal. 
Számomra jó érzés tudni, hogy a kö-
vetkező 50-100 évben gyerekek ezreit 
készíti fel majd az intézmény az életre.

Igaz, hogy heti 10-15 órát is dolgozol 
ezen? És mindezt társadalmi mun-
kában?

Általában minden reggel az épületnél 
kezdek, hetente tartunk bejárást, fo-
lyamatosan szervezem a folyamato-
kat. Igen, ez tényleg sok munkaóra. 
Az utóbbi két évben a Vezetőséghez 
hasonlóan én is társadalmi munká-
ban csináltam mindezt. Két hónapja 
a Vezetőség döntése alapján két gye-
rekem mentesült a vállalási díj megfi-
zetése alól a projekt befejeztéig.

Végezetül hadd gratuláljunk neked ah-
hoz, hogy te lettél a legújabb tagja az 
Egyesület Vezetőségének. Mondanál 
pár szót a terveidről és hogy miért vál-
laltad a feladatot?

Már a felkérés is megtisztelő volt,  
a megválasztás pedig megerősítése 
annak, hogy a munkám a közösség ér-
dekét szolgálta és szolgálja a jövőben 
is. Jó érzés hasonlóan tettrekész em-
berekkel együtt dolgozni a közössé-
gért. Az Egyesület irányából ez a Ve-
zetőség, szülői részről pedig a Szülői 
Szekér tagjai.

Hogy mi a célom? Elsődlegesen 
az, hogy próbáljuk a közel 700 
tagú szülői közösségünk tenni aka-
ró részét megszólítani és bevon-
ni az iskola életébe. A Vezetőség 
mindenkori 7 fős stábjának telje-
sítőképessége érthetően korlátos, 
szükség van egy jól működő szülői 
platformra. Ez lenne a Szülői Szekér. 
Az épület projekt kapcsán megta-
pasztaltam, hogy elképesztő ener-
giák vannak a közösségben, szinte 
minden ügyben, ami felmerül, akad 
valaki és hoz/tud egy megoldást, 
segítséget, legtöbbször önként és 
társadalmi munkában. És ez fan-
tasztikus érzés. Nekem ezt jelenti  
a Waldorfosság, én ezért lettem 
mára elkötelezett Waldorf szülő.

És ha még szabad egy gondolatot, 
szólnék mindazokhoz, akik szintén 
tennének a suliért, de nem tudják 
hol kezdjék el: keressétek a fenntartó 
Egyesület, vagy a Szülői Szekér fóru-
mokat, és hajrá, elő az ötletekkel és ha 
reálisak, én azon leszek, hogy meg is 
valósuljanak.

OLIMPIA  
MELLÉKLET 
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Idén nagyon izgalmasan indultak az érettségik a kiszivárogtatott tételek körüli botrány 
miatt. Hozzátok eljutott ebből valami? Ti mit csináltatok volna, ha az öletekbe hullanak a 
kérdések?

A waldorf pedagógiát sok szülő az életre nevelés miatt választja gyermekének. Ti hogy 
érzitek, felkészített titeket az iskola a nagybetűs életre? Lehet ennek bármilyen fokmérője 
az érettségi vizsga?

MERRE AZ ÉRETTSÉGI UTÁN?
Asi: Egy kicsit megijedtünk, mi lesz 
velünk, ugyanis egy olyan pletyka is 
keringett, hogy újra kell majd írni. De 
szerencsére ez az ötlet elvetődött az 
Oktatási Hivatal részéről. Amit bizto-
san nem csináltam volna, hogy egy-
ből megosztom ezt az információt 
az interneten :)

Asi: A 13 év során kevés olyan mester-
ség és foglalkozás volt, amivel ne lett 
volna valamilyen élményem, tapaszta-
latom. A gimnáziumi évek során a leg-
jelentősebb év szerintem a 11. osztály 
volt. Különösen a szociális gyakorlat, 
ami azóta is mély nyomott hagyott 
bennem, és a mindennapi életem során 
is történnek olyan szituációk, amiknek 
a megoldását a szociális gyakorlatnak 
köszönhetem. A továbbtanulásra való 
jelentkezésnél minden gyakorlatot és 
művészeti élményt felhasználhattam, 
ami nagyban támogatta a felvételem 
sikerességét. 

Az érettségi pedig minden diák éle-
tében egy olyan dolog amitől retteg, 
de hála az iskola szeretetteljes légköré-
nek és a tanárok támogatásának, nem 
is volt olyan vészes.

Ambrus: Nem, hozzám nem jutottak 
el a tételek, aminek nagyon örülök. 
Egyrészt azért, mert valószínűleg 
elég nagy bajban lennék ellenkező 
esetben, másrészt egyébként sem 
volt rá szükségem, hogy valaki előre 
megmondja a tételeket; így is meg 
tudtam írni.

Ambrus: Nekem nincs személyes 
tapasztalatom, ami a nem Waldorf 
iskolákat illeti, de amiket eddig hal-
lottam, azok alapján azt szűröm 
le, hogy ez az iskola sokkal jobban 
felkészít a „nagybetűs életre”, mint  
a többi suli. Az érettségiről pedig 
azt gondolom, hogy nem egy jó fok-
mérője ennek, mivel lexikális tudás-
ra épül, a Waldorfban viszont ennél 
sokkal többet kaptunk, csupa olyan 
dolgot, ami egy érettségi eredmény-
ből nem derül ki (és amik jóval fon-
tosabbak is ennél).

Zsófi: Én egyáltalán nem tudtam 
róla. Nem nagyon örültem volna neki, 
mert számos hátránya lehetett volna 
később, még ha elsőre úgy is néz ki, 
hogy mennyire jól jártam vele. Sze-
rintem mindenki tisztán, saját tudása 
alapján érdemel meg egy jegyet, nem 
pedig úgy, ha csalással előnyhöz jut. 

Zsófi: Én nagyon hálás vagyok a szüle-
imnek, hogy Waldorfba írattak. Amiket 
itt megtanultam, azokat mindenkép-
pen hasznosítani tudom majd a Nagy-
betűs életben is. Szerintem nagyon 
jó dolog Waldorfban tanulni, és nem 
kell félnünk, mert ha néha úgy is lát-
szik, hogy nem készültünk fel eléggé  
a „kinti világra”, akkor az csak azt je-
lenti, hogy még nem figyeltük meg 
eléggé. Mindent be lehet pótolni, 
amiben esetleg van hiányosságunk, 
de azokat az értékeket, amelyeket itt 
megkaptunk, máshol nehezen kaptuk 
volna meg. 

Az egy nehéz kérdés, hogy ezt 
mennyire lehet az érettségi által meg-
mérni. Valamennyire biztosan, és ez 
mindenkinek kötelező, szóval bele kell 
állni és túl kell esni rajta.

Abdikoglu Alsihan Kertész Ambrus Kopp Zsófia
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Hova, merre vezet az utatok az érettségi után?

Össze tudnátok sűríteni egy mondatba, milyen útravalót adott nektek az iskola, a mentorok, 
a közösség, az itt eltöltött évek? 

MEGTALÁLNI  
            ÖNMAGUNKAT

VÁLLALD FEL  
            AMIT  
KÉPVISELSZ

            SZABAD  
GONDOLKODÁSRA  
      NEVELÉS

Asi: Kiskorom óta a külföldi tovább-
tanulás volt a vágyam, jó pár éve 
Kanada lopta el a szívemet. Így sok 
esszé, a tanáraim értékes ajánló le-
velei és személyes konzultációk után 
most már biztos, hogy Vancouver-
ben folytatom tovább tanulmánya-
imat, interkulturális és nemzetközi 
kapcsolatok szakon. 

Asi: Soha ne állj be a sorba, bátran 
legyél önmagad, vállald fel amit kép-
viselsz, másoknak segíteni jó. Ezeket 
mind az iskola tanította meg számom-
ra. A gyermekváros, mint egy oázis  
az őrült világban, úgy működött ne-
künk. Falain belül minden lehetséges 
volt. 

Kevés közösség tudja elmondani 
mennyire fontos lehet egy platánfa, 
egy tó, a mókusok és egyéb állatok 
jelenléte. 

Biztos vagyok benne, hogy életem 
egyik legszebb időszakát hagyom 
hátra, barátokat, akikkel felnőttem 
és akikkel mindenen együtt mentünk 
keresztül. 

Ambrus: Én operatőr szeretnék lenni 
már régóta, bár csak tavaly jutottam 
el odáig, hogy tényleg készítsek egy 
filmet, de ez nagyon megerősített 
abban, hogy én valóban ezzel akarok 
foglalkozni. Ez a film nem mellesleg 
a tizenkettedikes diplomamunkám-
ra készült, vagyis egy iskolai projekt 
volt. Ezek azok a bizonyos „jóval 
fontosabb dolgok”, amikről beszél-
tem, és amik miatt érdemes waldor-
fosnak lenni.

Ambrus: Sokan, akik nem ismerik  
a Waldorfot, azt gondolják, hogy 
azért „Szabad Waldorf”, mert itt 
mindent szabad. Pedig valójában 
azért, mert szabad gondolkodásra 
nevelik a diákokat. Ez pedig szerin-
tem a legfontosabb útravaló, amit 
egy iskola adhat az életre.

Zsófi: Végső célként szeretnék egy 
Waldorf iskolában osztálytanító lenni, 
ehhez elsősorban osztatlan tanárkép-
zésre jelentkeztem az ELTE-re.

Zsófi: Elfogadást, törődést, odafigye-
lést, szeretetet, otthont és lehetőséget 
az önkifejezésre és kiteljesedésre, és 
segített megtalálni önmagunkat. 
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Felelős kiadó: Szülői Szekér | Munkacsoportvezető: Hojtsy Lívia | Kapcsolat: SzuloiSzeker@fotiwaldorf.hu

A kőkorszakban, mikor e magazin főszerkesztője járt gimnáziumba, az iskolarádiót 
még hangszórókon nyomták a nagyszünetben. Azóta sokat fejlődött a technika, és 
egy megfelelő internetkapcsolat segítségével bárhol, bármikor hallgathatjuk például  
a Szabadrádiót (szabadradio.eu). Papp Zsomborral és Dombi Ágostonnal beszélgettünk 
az elmúlt év tapasztalatairól.

ADÁS, AMIT NEM SUGÁROZTUNK SEHOVA

Az iskolarádiót a 12. osztályos projektmunka keretében kezd-
tétek el, ami azt jelenti, elvileg a tanév végén be is fejezitek. 
Reménykedhetünk benne, hogy lesz folytatás? Továbbviszi-
tek, esetleg átadjátok a stafétát a következő évfolyamnak?

Zsombor: Én szeretném a jövőben is tovább csinálni. Ter-
mészetesen nagyon szívesen látunk minden olyan fiatalt, aki 
csatlakozna a rádióhoz.

Ágoston: Valójában a rádiót nem a diplomamunka alkalmá-
val kezdtük el, hanem még 11. végén. Amikor diplomamunkát 
kellett választani, azt gondoltuk, hogy ha ezt úgyis csináljuk 
és elfogadható diplomamunkaként, akkor miért ne csinál-
nánk ezt? Hogy nyáron lesz-e adás, ha igen, mennyi lesz, 
illetve, hogy továbbvisszük-e vagy sem, még az én fejemben 
is egy eldöntendő kérdés.

Egy ilyen projekthez kell technológiai háttér, az üzemel-
tetéshez a megfelelő tudás, ez nektek honnan volt meg?

Zsombor: A technikai részét én csinálom, a hangkeverés 
mindig is érdekelt. Általános iskolás koromban eldöntöt-
tem, hogy ezzel akarok foglalkozni.  Már akkor is volt egy 
kisebb keverőpult-szerűségem, de tényleg nagyon kezdet-
leges volt. Azon készítettünk adást. Amit nem sugároztunk 
sehova (Jobban is jártak az emberek). Azóta nagyon sok 
eseményt hangosítottam, voltam több rádióban is ellesni, 
hogy csinálják a profik. Ezáltal próbálunk minél jobb tech-
nikai hátteret összehozni. Mindig, amikor bekötök valamit 
a rendszerünkbe, előtte összerakom fejben, hogy lehet ki-
vitelezni, ezért tisztában kell azzal lenni, hogy mire képes  
a keverőpult vagy az a bizonyos eszköz.

Az oldalatok szerint ketten csináljátok az egész rádiót. Vol-
tak támogatóitok, akik a háttérből segítették az adásokat?

Zsombor: Óhhh nagyon sokan. Család, barátnők, barátok, 
tanárok és még sokan mások is. Ezt én személy szerint nem 
kétfős rádiónak akartam megcsinálni, hanem minél több és 
minél változatosabb embereket szerettem volna. Szerintem 
akkor rontottuk el mikor kijelentettük, hogy ez lesz a mi 
diplomamunkánk, mert ettől a ponttól kezdve mindenki azt 
érezte, hogy neki ez nem fontos, hiszen úgyis a mi diplo-
mamunkánk lesz. Viszont olyan, aki pénzügyileg támogatja 
hátulról az egészet, olyan a családtagokon kívül nincsen. 

Diákok, tanárok, szülők egyaránt megfordultak nálatok.  
Mi alapján választottátok ki őket és a témákat?

Zsombor: Leginkább, hogy mi az, ami érdekelheti a hallga-
tókat és miről tudunk egy viszonylag értelmes beszélgetést 
lebonyolítani.

Melyik interjú volt a legemlékezetesebb számotokra? Mitől 
volt olyan emlékezetes?

Zsombor: Talán számomra a legemlékezetesebb az volt, 
amikor Vikivel voltunk egy interjú közepén és betört a stú-
dióba egy őrjöngő úriember, hogy „Sz@rtatok rá, hogy mit 
mondtam az előbb, nem?”. Mint kiderült, ezt arra értette, 
hogy megint megérezte a füstölő szagot a lépcsőházban és 
mivel előtte szólt nekünk, hogy ne gyújtsunk füstölőt, azt 
hitte, hogy figyelmem kívül hagytuk a kérését.

Ágoston: Amikor egy 4Bards nevű zenekar jött hozzánk, 
először kicsit pánikba voltam esve, mert ők voltak az első 
ismeretlen hallgatók, akik felkerestek bennünket, hogy jö-
hetnének-e a rádióba. Szerencsére hamar sikerült lehiggadni 
és egy hallgatható adást készíteni.

Mi nagyon sok pozitív véleményt hallottunk rólatok és  
a műsorról. Hozzátok milyen visszajelzések jutnak el?  
Mit mondanak az iskolatársak, a tanárok?

Zsombor: Szinte csak pozitív visszajelzéseket kapunk. Min-
dig, amikor valaki jön hozzánk interjúra, azzal távozik, hogy 
nem hitte, hogy ilyen lesz és nagyon meglepődött, legalább-
is aki először volt nálunk. Reméljük, hogy ez a jövőben is 
így lesz.

És végül: lehet még hozzátok időpontot kérni interjúra?  
A Szülői Szekér nagyon szívesen elmenne hozzátok beszél-
getni!

Zsombor: Természetesen, mi nyitottak vagyunk rá. Face-
book oldalunkon keresztül bárki, aki jönne velünk beszél-
getni el tud minket érni és mindenkit szívesen látunk, aki 
egy kicsit is hozzá tud tenni a rádióhoz. 

www.facebook.com/radio.szabad

szabadradio.eu/gyujtes

ha valaki szeretne a család mellett beszállni  
a rádió finanszírozásába, itt talál infot:

https://szabadradio.eu/
https://www.facebook.com/radio.szabad
https://szabadradio.eu/gyujtes/
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SZÉPSÉG, IGAZSÁG, ERŐ
„A görög nevelés alapvető kérdése - mint már láttuk - az volt, hogyan lehet a gyermekből 
harmonikusan fejlett embert formálni. Olyan embert, akinek teste és lelke összhangban 
van: erős, arányosan fejlett fizikummal rendelkezik, de fogékony a szép és a jó iránt is. 
A gimnasztikai gyakorlatokat nemcsak azért végzi, hogy majd a harcban legyőzhesse az 
ellenséget; olvasni, írni és kitharán játszani sem csak ezek gyakorlati hasznossága miatt 
tanul meg. A műveltséget azért sajátítja el, hogy neveltsége révén értékesebbé váljék: 
hogy rendet, harmóniát teremthessen magában.”

Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet

1996 óta rendezik meg itthon 
a Waldorf olimpiát, minden 
hazai ötödik osztályos 
Waldorf diák részvételével. 
A gyerekek városállamokba 
osztva versenyeznek, 
elsősorban azonban 
magukat kell legyőzniük, 
túlszárnyalniuk. Idén is, mint 
már évek óta, két helyszínen 
folytak az erőpróbák 
párhuzamosan. A mi iskolánk 
diákjai a verőcei Csattogó-
völgyben bizonyíthatták 
felkészültségüket és 
rátermettségüket.

„Számomra mindig felemelő az 
olimpia során, ahogy gyerekek 
leküzdik félelmeiket, nehézségeiket, 
önmagukat. Kicsit a felnőtt énjük 
jelenik meg ilyenkor, jövőbeli 
önmagukkal lehet találkozni, 
és örülni ennek a jövőnek. Idén 
szembetűnő volt, hogy milyen 
nagy kedvvel és milyen lelkesen 
ismerkedtek más ötödikesekkel. 
Fontos, hogy vannak más waldorf 
iskolások hasonló napirenddel, 
értékrenddel, gondokkal és 
örömökkel.” 

Tornai Tünde, osztálytanító 
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SZÉPSÉG, IGAZSÁG, ERŐ „A testnevelésórán ...a mozgás és a játék 
szeretetén keresztül az egymásra való odafigyelést, 
a szociális képességeket szeretnénk elmélyíteni 
... sokáig nem a teljesítményt hangsúlyozzuk, de 
fontosnak tartjuk, hogy életkori sajátosságaiknak 
és a Waldorf-pedagógia szellemiségének  
megfelelő sportrendezvényeken vegyenek részt  
a gyerekek.  Ilyen 5. osztályban a Waldorf- olimpia, 
ahol az ókori görög olimpiai hagyományoknak 
megfelelő sportágakban próbálhatják ki magukat 
a diákok, ez még nem verseny, de fontos, 
hogy mindenki önmagához képest a legjobb 
teljesítményt hozza ki magából.” 

részlet iskolánk pedagógiai programjából 

„Az olimpia úgy lett számomra közösségi 
élmény, hogy nem volt megalapozva azzal, 
hogy minden egyes résztvevőt ismertem. 
Mégis mind a szülők, mind a gyerekek oda 
tudták varázsolni a görög eszményt egy 
sporteseményre, ahol nem a győzelem, 
hanem a teljesítés volt a cél. A gyerekeink 
próbát tettek a sporton túl mindenből, 
amit eddig a Waldorfban magukévá tettek. 
Büszkén láttam, hogy mennyire érettek, 
hogy mennyire az első hosszabb együttlét 
élménye ragadta meg a figyelmüket, nem 
az első két nap időjárási körülményei.  
Céltudatosak és fegyelmezettek 
voltak. Keresnünk kell egy új szót, mert 
bebizonyították, hogy gyerekeknek nem 
hívhatók többé.” 

Révúti Éva, szülő 

„Ez az olimpia a gyerekek számára egy 
modernkori szellemi és testi beavatásnak felel 
meg, ahol egy olyan akaratot mutattak meg 
most is, egy olyan erőt, ami számomra nagyon 
tiszteletre és csodálatra méltó. Kitartóan 
dolgoztak egymással együttműködve és magukat 
túllépve. Ez egy nagy csoda szerintem.”

Szabados Zsuzsanna, osztálytanító 
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„Ez az év a gyermekkor és  
a pubertás közötti fordulópont. 
A gyerekek korábban 
elképzelhetetlen szinteket 
képesek elérni, munkáikkal 
teljesen azonosulnak, sok időt 
töltenek azok tökéletesítésével, 
díszítésével.”

részlet iskolánk pedagógiai 
programjából 

„Ennek a tanévnek az az egyik legfontosabb 
feladata, hogy megtaláljuk az átmenetet 
a mítoszból a történelembe, miközben 
megvizsgáljuk ennek kihatását az 
egyénre. ...Nagy hangsúlyt kap az eredeti 
olimpiai eszme, ahol a csoportok közötti 
különbségeket felülírja egy magasabb 
rendező elv, és ahol a szépség legalább 
olyan fontos érték, mint a gyorsaság,  
vagy az erő.” 

részlet iskolánk pedagógiai programjából  

„Ez a fizikai serdülést megelőző utolsó év; a gyermekkor 
szíve. A gyermek erőteljesen él a vér folyamataiban,  
a szívdobogás és a lélegzés üteme közti dinamikában. 
Szeretnek zabolátlanul szaladgálni, ám ugyanakkor  
keresik a ritmusos mozgás kimért fegyelmét is. Vágynak  
a kihívásra. Ebben az életkorban nagyra értékelik  
a bátorságot és az óvatosságot is, a kockázatot  
és a körültekintést. Ilyenkor különösen fontos  
a mozgásban a ritmus. Legyen egyensúly a könnyűség 
és a nehézkedés, a képzelet és az intellektus, valamint 
az egyéni és csapat kihívások között. A gyermek 
öntevékenysége erősödik azzal, hogy a ritmusok 
gyors váltakozása közepette is képes a középpontot 
megtartani. Ez egy fontos átmeneti lépcsőfok  
a csapatjátékok bevezetése előtt.” 

részlet iskolánk pedagógiai programjából 
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