
MEGHÍVÓ 

Kedves Hírlevélolvasók, kedves támogatók, kedves szülők, anyaiskolás 

szülők,  diákok és tanárok! 

  Egy ilyen dinamikusan fejlődő, életteli gimnázium, mint a RegGi, 

elképzelhetetlen egy olyan egész-napos, színes ünnep/fesztivál nélkül, amin a 

diákok mellett a szülők és más érdeklődők is részt vehetnek akár közönségként, 

akár aktív résztvevőként. 

  Mivel hozzánk csak gimnazisták járnak, kapcsolatunk a családokkal, sokkal 

lazább, mint ahogyan az a Waldorf iskolák első nyolc évében megszokott volt. 

Ezen az ünnepen kötetlen körülmények között találkozhatnak mindazok, akik a 

háttérből éltetik iskolánkat, de annak örömeiben, jó hangulatában közvetlenül 

csak ritkán részesülhetnek.  

Mindenki választhat kedvére az alábbi programok, helyszínek között. 

 
Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium 

1048 Lakkozó utca 1-5. 

 

10.00 Indul a tavaszváró kirakodóvásár és az újpesti középiskolások  focikupája. 

Döntőmeccs 16 óra körül. 

 

10.30  Ünnepélyes megnyitó 

Euritmia: 10. és 13. osztályos RegGis diákok bemutatója. 

A Csillagberek Waldorf Iskola 4. osztályának zenés előadása 

A teljes 9. évfolyam népzenei előadása 



A 10/A és C osztályok zenés előadása 

Kiállítás megnyitó a 10. évfolyam munkáiból 

 

További programok 11.30-tól 

 

 Waldorf Educatio  

 Jóga  

 Célmeghatározó workshop   

 Szövegelő: „zenétlenített” dalszövegek előadása 

 Játékbarlang a 10.-esek szervezésében 

 Wargame-stratégiai terepasztaljáték  

 Rejtvényfejtő klub 

 Szabaduló szoba 

 Kontakttánc  

 Gyermekmegőrző 

 Szülőmegőrző a 12.-esek Teaházában 

 Büfé a 11.-esek szervezésében 

 

13.30 Pavilon- és tóavató a Mária-kertben, majd bográcsozás, közös ebéd a 

kertben és az étkezőben. Az ebédet és a büfét a 11. évfolyamos diákok készítik. 

14.30-tól ParenTED  

 Ismerj meg négy szülőt az iskolánkból! 

Vajna Virág, Lang András, Póth Virág és Said Tichiti meséli el, honnan hová jutottak 

eddig életükben 

15.00  Zenés előadások az aulában 

 Sashalmi diákok euritmia és zenei előadásai 

 Yolk együttes 

 Váci diákok zsonglőr bemutatója 

 Szülői kórus 

 Szólóest szilánkok 

 Sáfrán család zenei bemutatója 



 Vass család zenei bemutatója 

 Janik Levente saját szerzeményei 

 17 óra tájban: Ritka magyar - a Fóti Népművészeti  

  Szakgimnázium tánccsoportjának bemutatója 

 Said Tichiti a ParenTED utolsó vendége zenél. 

 


