Kedves Hírlevél Olvasók!
Február a farsang időszaka, és egyben a tél és a tavasz küzdelmének a szimbolikus
megjelenése is. Búcsúztatjuk a telet és várjuk a tavaszt. Mi a Göllner RegGiben, a
10. osztályosok által szervezett farsangi vetélkedővel, fánkevéssel, énekléssel
búcsúztunk egymástól, a farsangi időszaktól. Mielőtt elkezditek olvasni
Hírlevelünket, süssetek ti is egy kis finom fánkot, majd jó olvasást kívánok
mindenkinek! Ne felejtsétek el a mellékletet: ha február, akkor tudósít a könyvtár!
Gyertek, gyertek, gyerekek!
Én veletek nevetek!
Mosolyogjunk, kacagjunk,
kacagtatók maradjunk!
Néha úgyis rossz a világ:
víg kedvünkből nyíljon virág!
Szedjük gyorsan nagy
csokorba!
Nézzük meg, hogy ki
mogorva!
Adjuk néki ezt a csokrot,
vidámságból termett
bokrot…
Ő se legyen szomorú,
elkerülje őt a bú!
Most mindenki nevessen;
mosolyogva szeressen.
(Devecsery László)

Az elmúlt időszak a
dolgos hétköznapokról szólt, betegségektől sem kímélve bennünket. Mégis sikerült
színessé tenni napjainkat, és örülni sok-sok új találkozásnak!
Január elején megtelt az iskola nyolcadikosokkal. Voltak, akik nem jutottak be
decemberben a nyílt napokra, és kitartóan várták a lehetőséget, hogy
betekinthessenek a suliban folyó munkába. Ezután jöttek az anyaiskolás nyolcadikos
diákok és szülők két héten keresztül… elkezdődtek a felvételi beszélgetések.
Mondhatnám azt is, hogy megtörték a hétköznapok egyhangúságát, de ez nem lenne
igaz, hiszen sok más vendégünk is volt még az elmúlt hetekben.
Január elején a szombathelyi Waldorf Gimnázium 11. osztályának Szakonyi Károly: Adáshiba
c. színházi előadását láthattuk. Gratulálunk az előadásukhoz! Nagyon köszönjük, hogy
megtiszteltek bennünket ezzel a darabbal és magas színvonalú játékukkal! A hétvégéken is
sokszor foglalt a ház! Januárban és februárban a Gödölye Szociális Szövetkezet
Táplálkozásművészeti műhely előadásai, majd a Vezetői Kerekasztal tréningje várta az
érdeklődőket. Saját rendezvényeink is színesítették a palettát: az első Szalagavatóra sokan
kíváncsiak voltak, a Szólóestet pedig háromszor is telt ház előtt adták elő a 11. osztályosok.
Osztályaink élete is tartalmas volt az elmúlt időszakban. Amellett, hogy rendezvényeinkre
készültek műsorokkal, több epochához és szakórához kapcsolódó belső projekten és/vagy
külső programokon vettek részt. Nem a teljesség igényével, de néhányat megemlítve most
belepillanthattok egy kicsit életükbe. A 9. évfolyam együtt az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló
Iskolájába ment kihelyezett fizika órára, a 10. osztály tanulói a magyar epochához
kapcsolódóan újságo(ka)t írtak. A 11. osztályosok gyönyörű Parsifal kiállítását most is meg

lehet tekinteni az iskolában. A 12.-es diákok élete talán a legizgalmasabb. Szervezték a
szalagavatót, többen készülnek angolból előrehozott érettségire, és persze az évesmunkával
is van bőven dolguk! Kovács Flóra, évesmunka témájaként egy iskolaújság, a Göllner

Times indítását választotta. Együttműködésünk már el is indult. Így lett…
Hírlevélben iskolaújság – iskolaújságban ízelítő a 10. osztályos újságokból
Reméljük sok olvasója lesz iskolaújságunknak, melynek első száma a szünet után fog
megjelenni. Az iskolaújságban olvashattok majd arról, hogy a főszerkesztő szemével
látva hogyan érzik magukat a diákok a Göllnerben? Milyen témák érdeklik
diákjainkat? Mi is történt pontosan a szalagavatón? Többet ebből most nem is árulok
el. De vajon, hogyan látta a 13. osztályosok készülődését Andor Júlia, iskolánk
spanyol tanára, aki egyben tánctanár is, és aki a táncra készítette fel a fiatalokat?

Keringő, avagy egy tánctanár siralmai

Szeptemberben a végzősök
már alig várták, hogy
elkezdődjenek a régen várt
keringő próbák. Az első
októberi órákon nem egészen
értették, hogy miért is
gyakoroljuk annyit ezt a
végtelenül egyszerű lépést
órákon keresztül, csak akkor
világosodott meg előttük a
monoton ismétlés értelme,
mikor megpróbáltak a
választott zeneszámra
táncolni - az ugyanis
elképesztően gyors volt.
Izzadás, szédülés, lábfájás,
fogfájás, párkeresés, párváltás, veszekedés, hiszti,
’ezténúgysemtudommegtanulnitúlgyors...’ Egyszóval elérkeztünk a holtpontra.
Majd egyre több nézője lett a szerda esti próbáknak, egyre több embertől
hallottuk, hogy: Tök jó lesz a tánc!
És befejeztük. Volt eleje és vége - megláttuk a fényt az alagút végén, mikor is
megjelentek a ruhák. Itt egy újabb kritikus ponton kellett átlendülnie a társulatnak,
hiszen a nagy nap előtti ruhás próbán kiderült, hogy több ruha túl nagy - vagy túl
kicsi. Tüll hasadt, gyöngy gurult, kilógott a drót, leért az alja, fityegett a csipke,
nem lehetett befűzni és egyáltalán, az emberi létre tökéletesen alkalmatlannak
bizonyultak a ruhaköltemények.
Az utolsó pillanatok gyomorgörcseiről itt most ne essék szó, a lényeg az, hogy nem
hagytuk magunkat és végül győzedelmeskedtünk a zene, az elemek és a ruhák felett!

Gyönyörűek voltatok! Köszönöm csikosz!

És most lássuk, hogy látták a Szalagavatót az örömszülők utólag?!
„Angéla, Judit, szeretném megköszönni a szervezést és a tanárok frenetikus
tangóját, kérlek, tolmácsoljátok a többiek felé is, hogy nagyon-nagyon tetszett
nekünk, de szerintem mindenkinek! :)
A szülőtársaknak pedig szeretném megköszönni a műsort, a lelkesedéseteket, ami
engem is feldobott és részévé tett a közös munkának és produkciónak. Nagyon jó
volt veletek együtt adni ezt az ajándékot a gyerekeknek! Én úgy láttam, hogy
elképesztően tetszett nekik és nagyon örültek.” (Erika)

Tényleg jól sikerült,a ’nagy család’ is ezt jelezte vissza!:) Benőnek külön köszönet a
képes összeállításért!! És persze mindenki másnak is, aki bármilyen módon
hozzájárult a bál sikeréhez! (Zsuzsa)

…én is köszönöm mindenkinek, aki hozzátette a maga részét a sikerhez. Kiemelendő
minden önkéntes többlet munka, és elsősorban is Benő! (Imre)
Én is szeretném megköszönni mindenkinek a szombati napot és az előkészületeket
is :) Én is nagyon jól éreztem magam, szuper műsor volt. A tanárok tánca, a gyerekek
műsorai, a mi énekünk :) és a gyerekeink keringője is nagyon tetszett! :) (Andi)
Ahogy visszanéztem az amatőr felvételt, potyogtak a könnyeim, akkor hatódtam
meg.... hogy milyen gyönyörűek.... és ezek a mi gyermekeink.... Ahogy kerestem
fényképeket, előkerültek újszülött képek.... na, ennél a résznél könnyeztem
igazán.... hogy honnan hová jutottunk... és még mi minden van előttünk.... A mi
kicsinyünk egyszer csak kész hölgy, illetve fiatalember lett....
Igazán csinos kis ünnepség kerekedett, a tanárok zseniálisak voltak, a többi
produkció is, rólunk nem is beszélve. Klassz, hogy kitaláltátok a szülői műsort, úgy
láttam a gyerekeink arcán, hogy őszintén örülnek!
Úgy hallottam, a gyerekek is jól érezték magukat, tetszett nekik az este, lesz mire
visszaemlékezniük :)), frakkostól, táncostól. (Edit)
Én is csatlakozom az előttem szólókhoz, remek volt az egész és nagyszerűen éreztem
magam! Köszönet és hála minden segítő kéznek és szívnek, és a 12.-es szervezés,
díszítés és büfé előtt pedig le a kalappal. Hasonló szépet és jót kívánok nekik jövőre!
(Marietta)
Én is nagyon hálás vagyok mindenkinek és köszönök mindent, amit ti beletettek. Azt
érzem ez után a szalagavató után, már nem lehet úgy belépni az osztályba, ahogy
eddig... :) További szép gyönyörködést a fiatalokban! (Judit)

https://plus.google.com/photos/+PrwkHu_Gollner/albums/6103549007100969153?s
ort=1
A legnagyobbak után jöjjenek a legkisebbeknek szóló hírek:
Felvételi eljárás

2015-16.
Iskolánkba eddig 72 anyaiskolás diák, 41 külsős diák jelentkezett (ebből tizennégyen
más Waldorf-iskolákból). Az anyaiskolai diákok pedagógiai felvétele megtörtént.
Örömmel értesítettük az iskolákat és a szülőket arról, hogy minden anyaiskolai diák
felvételt nyert iskolákba! A nem anyaiskolából jelentkezett diákok felvételi
beszélgetései a szünet utáni héten kezdődnek, és március végén tudhatják meg, hogy
pedagógiai döntésünket.
A 8. osztályos fiatalok a jelentkezéseket február 13-ai határidővel adták le az
Oktatási Hivatalnak. Pontosan nem tudhatjuk, ki hányadik helyre írta be a Göllner
RegGimit, de a nagy létszám miatt valószínűleg jövőre 3 osztályt kell majd
indítanunk. Végleges döntés még nem született ebben a kérdésben, de nagyon
dolgozunk rajta! A felvételi folyamat legizgalmasabb, a felvételekről szóló értesítés
időpontja: április 24. Hosszú, izgalmas hetek előtt állunk mindnyájan – legyen az
diák, szülő vagy tanár!

Ebben a hírlevélben először, a következő hírlevelekben pedig folytatólagosan
szeretnénk bemutatni anyaiskoláinkat, ahonnan a diákok többsége érkezik nap,
mint nap. Első alkalommal…
Bemutatkozik a Gödöllői Waldorf Általános Iskola
A közel 25 éves fennállásunk
sokszínű,
mélységekkel
és
magasságokkal
bővelkedő
történetében 2013 szeptembere óta
újra 8 osztályos általános iskolaként
működünk.
Nem volt
könnyű
folyamat
útnak
elereszteni
legnagyobbjainkat, a gimnazistákat
sok lelkes, tehetséges tanárunkkal
együtt, de látjuk, hogy jó helyen
vannak a RegGiben és ez valamit
enyhít a maguk után hagyott űrön…
Az új működési formában közel
másfél
éve
újrafogalmaztuk
identitásunkat,
megtaláltuk
helyünket a Waldorf világban –
folyamatosan törekedve arra, hogy
anyaiskolai szerepünket tartalommal töltsük meg –, közvetlen, helyi
környezetünkben pedig egyre nagyobb elismertségünk, az érdeklődés irántunk.

Ez utóbbit segítette az ősszel – immáron hagyományként –megrendezett városi
Mihály-napunk, ami várakozáson felül minden értelemben nagy sikert aratott,
szervezőknek, külsős résztvevőknek egyaránt.
Nyolc osztályunk stabilan (20-29 közötti létszámmal) működik, tapasztalt tanítóink –
a lelkes újakkal együtt – vezetésével diákjaink szépen cseperednek, nap, mint nap
gazdagodva élményekkel, új ismeretekkel, képességekkel.
Vidáman, jó kedvvel éljük színes, kihívásokkal teli mindennapjainkat, tartjuk meg
ünnepeinket. Így pl. az adventi időszakban idén is megemelte az ünnepi hangulatot
a tanárok – szintén több mint 20 éves hagyománnyal bíró – Paradicsomi és
Pásztorjátéka, de az osztályok szervezte Mihály- és Márton nap, vagy Szent Miklós
ünnepe is az ünnep mély átélésére ösztönzött.
Egy standdal részt vettünk a gödöllői Főtéren megrendezett adventi vásáron, amely
az anyagi nyereség mellett ez ismét jó alkalmat nyújtott közösségünk, pedagógiánk
népszerűsítésére.
2015-re is megjelentettük míves Családi Naptárunkat tanítóink és – a főoldalon –
diákjaink gyönyörű táblarajzaival, amit már jó előre sokan kerestek.
http://waldorf-godollo.hu/csaladi-naptar-2015/
Leendő első osztályunkat illetően is szépen alakul a folyamat: a 2015/16-os tanév
leendő első osztályának tanítójaként régi kedves kollégánk, Richter Bea kapta meg
a tanári konferenciától a bizalmat, aki már osztálytanítója volt nyolc éven át egy
osztálynak, gyermeke megszületése után pedig szaktanárként van jelen iskolánkban.
Megtörtént az Elsős hívogató programsorozatunk összeállítása is, beszélgetéssel
egybekötött előadásokkal, nyílt nappal várjuk az új elsősök jelentkezését.
Épület-kérdésünkben továbbra is keressük a megoldást. A tavalyi nagy dilemma után
végül maradtunk a régi, nagy kerttel és iskolaudvarral működő, sok erővel, munkával
otthonossá alakított bérleményünkben.
Egyesületünk november óta nagyszabású szervezetfejlesztésbe kezdett Nagy Tibor
szülőtársunk vezetésével. A projekt első, feltáró szakasza lezárult, a további lépések
reményeink szerint a szülőkkel, fenntartóval való együttműködésünk hatékonyságát
ösztönzi majd.
Az elmúlt hetekben a farsangi időszak színes programjaira készültünk, melynek egyik
jelentős rendezvénye a szülői körünk által szervezett IV. Jótékonysági Waldorf Bál
volt. Tavasszal pedig egy nagyszabású, országos Kertészeti és kisállat kiállítás
megszervezésére készülünk.
Iskolai életünkről, diákjainkat, tanárainkat, szülői körünket foglalkoztató
kérdésekről, gondolatokról, élményekről sokat lehet olvasni a 2013-ban újraindított
Dióhéj újságunkban. Híreinkről, programjainkról pedig naprakész tájékoztatást nyújt
honlapunk: www.waldorf-godollo.hu, ahol jó szívvel ajánljuk fotógalériánkat is,
betekintésképpen színes, mozgalmas életünkbe: http://waldorf-godollo.hu/galeria/

Szólóest
A múlt héten kedden, szerdán és csütörtökön igazán jól szórakoztunk a Göllneraulában. Akik el tudtak jönni és meghallgatták a fiatalokat, reméljük, ugyanígy érzik.
Akik nem tudtak eljönni, azok ellátogathatnak honlapunkra, ahol hamarosan
láthatóak lesznek az est során készült fényképek.

Gratulálunk a 11. osztályosoknak, felkészítő tanáraiknak, a zenészeknek és a
szervezőknek! Köszönjük! Jól éreztük magunkat idén is a Szólóesten!
Sport
Az iskola diákjai a 2014-2015-ös tanévben már négy sportágban (korfball, röplabda,
labdarúgás, kosárlabda) kilenc csapattal (női és férfi) nevezett a Magyar Diáksport
Szövetség által rendezett diákolimpiákra. Miután az iskola nem sportiskola, így
eredményeink vegyesek, de a mindig minden meccsen ki tudtunk állni, becsülettel
végigjátszottuk találkozóinkat. Elmondhatjuk, hogy iskolánk felkerült Budapest
sporttérképére.
Dátum:

Esemény:

Helyszín:

Febr. 20. péntek 14.30

Fiú röplabda meccs

Schulek Szakközépiskola

Febr. 28. szombat 12.30

Lány röplabda meccs

Szent László Gimnázium

Márc. 5. csütörtök 14.30

Fiú röplabda meccs

Göllner

Márc. 13. péntek 14.15

Fiú röplabda meccs

Leövey Gimnázium

Korfballban fiatal csapatunk a
budapesti
diákolimpia
selejtezőin második helyet ért
el, kvalifilkálva magát a
további
fordulókra.
Röplabdában a fiú csapatunk
eddig két győzelmet és két
vereséget
tudhat
maga
mögött.
Példamutató
küzdőszellemüket
mutatja,
hogy az utolsó mérkőzésüket
vesztett
helyzetből
(az
ellenfélnek 4 játszma és
mérkőzéslabdája is volt) is
megfordították, megnyerték.
Kosárlabda kupán a Tüske
Csarnokban fiú csapatunk
bekerült a legjobb 16 csapat közé (40 nevező közül). A labdarúgás mérkőzéseket
áprilisban kezdik játszani az iskola csapatai.
Kálózi Attila

Szeretettel látunk, szeretettel várunk iskolánkba,
rendezvényeinkre és sportversenyeinkre!
Köszönjük, hogy olvasod Hírlevelünket!
A szerkesztők nevében kívánok szép farsangi szünetet!
Demkó Marianna

Mottónk: “Jelenlétben jövőkép”
www.prwk.hu
https://www.facebook.com/RegionalisWaldorf

