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A csíki iskolai Waldorf első 10 éve  (ejtsd: valdorf, NEM vÁldorf) 

(2010 ősze – 2020 ősze) 

 

A csíki Waldorf iskola receptje: vegyünk egy naaagy tepsit, amelyben elfér a „székelyek tartanak az új 

dolgoktól” tengere, a bürokrácia üveghegye és egy pici tündérlány (fotó), akinek az édesanyja jó 

kislányként sokat tanult, de már akkor érezte, hogy a világgal biztos meg lehetne ismerkedni  

élménydúsabban, kellemesebb tapasztalatok által. Így került a tepsinkbe a rossz hírek által meg nem 

ingó kitartás, megoldáskereső hozzáállás, egyre több részletre odafigyelő rendezvényszervezés, a 

dolgokra való felülről rálátás, ezek céltudatos összefogása és alakítása és hát a különleges ízt biztosító 

lelkesedés. Egy ember a családjával, aki mindent megcsinált, amire nem akadt jelentkező a csapatból. 

Fontosnak tartotta az évek folyamán a tepsibe beletenni még a Csarapondos csapatépítős hétvégéket, a 

csarapondi óriás túróspuliszka kígyó-, a csarapondi Waldorf himnusz- és a nápolyi Pizza Fritta ötleteit is. 

Fűszerezzük még ezt meg Vekerdy írásaival, Vass Éva Waldorf ovicsoportjában tapasztalt családias 

hangulattal és András Edina személyes kisugárzásával.  

A tepsi alatti tűz szikráját egy barátnői kérdés gyújtotta meg 2010 őszén: „De miért íratod Waldorf 

oviba a lányod, ha úgysincs sulis folytatás?”   „Akkor bizony most kell nekifogni szervezni, hogy mire 

odaér, legyen” -válasz elindított egy olyan sütési folyamatot, aminek hatására a tepsibe végül bekerültek 

a legfontosabb hozzávalók: egyre több ember, aki felismerte a Waldorf 

hasznosságát, és e sok ember sok munkája, sok lobbyja és sok kalákája 

a közös cél eléréséért. 

Hogy mi sült ki ebből a tepsiből? Az csak később derült ki, miután a tálaláshoz elkészültek az asztalok.   

A kezdeti figyelem a Pedagógus nevű asztalláb keresésére irányult, ám a Csíkba költöző,és 

Magyarországon már Waldorfban is tanító Kovács Túri Emese egy másik asztalláb felé fordította az 

édesanya energiáit: a szülőknek való előadások szervezésének fontosságára hívta fel ugyanis a figyelmet. 

Így sor került az első előadásra is, amelyet Vass Éva óvónő és az előbb említett Kovács Mesi Waldorf 

pedagógus tartott, illetve András Edina, az udvarhelyi születésű, de Solymáron, a magyarországi Waldorf 

tanárképzőben tanult lány, így kezdett el Csíkba járni, és rendszeres foglalkozásokat tartani a szülőknek a 

Popescu Gabi Waldorf óvónő által biztosított teremben. KMKinga (ejtsd Káemkinga) és Albert Sándor 

szülőkként pedig bármilyen törvényes tevékenységet elvégeztek, ami közelebb vitt a célhoz: előadás 

előtti plakátolás, előadás utáni sepregetés, egy egész csapatnyi Waldorf diáknak egyszemélyes 

krumplihámozás, de még egy irodának szendvicsgyárrá való alakítására is volt példa.   Továbbá 

rendszeresen és fáradhatatlanul járták a város óvodás csoportjainak szülőértekezleteit, hogy érdeklődő 

szülőtársakat találjanak. 2012. március 30 – án megvolt az első nagy előadás is: „Ki nevel a végén”, 

Sándor, Edina, Popescu Gabi, Keresztes-Nyírő és a Kopacz-Madarász családok segítségével, illetve Kurkó 

Gyárfás és Lukács Péter anyagi támogatásával, melyet aztán több előadás is követ. 2012-ben, annak 

ellenére, hogy Szász-Heron Kinga, Popescu Gabi, Benedek Orsolya nagyon szerették volna és sokat is 
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tettek az érdekében, még nem sikerült felálljon az első asztal, ugyanis a Gyerekek nevű asztalláb még 

hiányzott. 

2013-ban sikerült először felállítani egy asztalt, amely, bár billegő lábakon, de megtartotta az első csíki 

Waldorf osztályt, az első, 5 éves szavatossággal kisült süteményt.  

2014-ben először a Pedagógus láb tört ki (Szabó Eszter), és bár e helyett sikerült másikat építeni  

(Gergely Timi), a cserét nem bírta meg a Gyerekláb. 

2015-ben ismét sikeres volt a sütés, elindult a második csíki Waldorf osztály, ezt követte a 2017-ben 

útjára indult harmadik csíki Waldorf osztály. 

2018-ban Csáki Annamária elszántságának köszönhetően megtört a körülmények diktálta kétévenkénti 

indulás, és történelmet írva, a 2013-ban elindult osztály ötödikbe lépett.  

2019-ben pedig György Réka gyűjtötte össze a pedagógus keze alá a csemetéket. 
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tagozat  

Igazgatóság Dr. Kovásznai Ágnes, Székely Adél    

Pedagógus  Mogyorós 
Nina 

 Tamás Zoli    

Szülők  KMKinga,  
Mánya 
család, 
Péter 
György és 
Gábor 
Zsuzsi,  Nagy 
Attila,Szőcs 
Ilus, Mátéffy 
Mária 

 KMKinga, 
Mánya 
Orsolya, Balázs 
Zsolt, Dóczy 
Annamária, 
Pálffy Ágnes, 
Molnár Ildikó, 
Péter György 

   

 

 

I. Na de lássuk, hogyan is épül fel egy asztal, amin aztán tálalható a tepsiből kisülő ínycsiklandó 

sütemények sora, vagyis fejlődhessen egy-egy Waldorf osztály a pedagógusok irányítása 

alatt... Ez egy négy lábú asztal: az egyik láb 20, a Waldorfot választó, család,  a másik a 

pedagógus vagy pedagógusok, a harmadik az osztályterem, és a negyedik az engedélyek.  

  

A) Nézzük meg közelebbről az egyik lábat: A  20 CSALÁD. Összegyűjtésük érdekében előadók sora 

látogatott el hozzánk, a városnapokon népszerűsítettük a Waldorfot, egyesületet alapítottunk, 

iskolalátogatásokat, sulibuszt, bálokat, bulikat, kirándulásokat, férfiak Waldorf találkozóját és 

csapatépítős hétvégéket szerveztünk a szülőknek. 

A.1. Vendégeink voltak  (a címen kívül nincs narráció) 

 Plakátkészítők Szőcs Timi és Nagy Szidi 

A.2. Városnapi Waldorf népszerűsítés 

A csíkcsicsói születésű, jelenleg a gödöllői Waldorf iskolában tanító Györgypál Ildikó, akinek a táblarajzai 

rendszeresen szerepelnek a Balog Lehelnek köszönhetően hozzánk is eljutó gödöllői Waldorf Családi 

Naptárban, adta az ötletet, hogy a város valamelyik rendezvényén gyerektevékenységek szervezésével 

jól lehet népszerűsíteni a Waldorfot, még az óriásbuborék receptjét is megadta. A Mánya család már jött 

is az ötlettel, hogy a városnapi Pityókafesztiválon sok gyerek és szülő megfordul a parkban, viszont ehhez 

be kellett nevezni a Pityókafesztiválra, ami azt jelentette, hogy a gyerektevékenységek mellett finom, 

szépen díszített, pityókából készült ételekkel is helyt kellett állni. Bár a főzés nekünk csak az eszköz volt a 

megfelelő időben a parkban levéshez, a gyerektevékenységek mellett erre is kellett energiát fordítani, 

amit 2015-ben a 7. hellyel jutalmaztak, illetve a 2017-es Iru féle Waldorf saláta recept bekerült a városi 

recepteskönyvbe is. A nem épp koránkeléséről híres Waldorf csapat esetén a pár alapembernek a reggeli 

kávézás előtt biztosítani kellett, hogy minden készen áll időben a nagy napra, hisz még az újságban és a 
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hangosbemondóban is szoktuk reklámoztatni a Waldorf sátor tevékenységeit,  a nap végén meg hátra 

volt az  elpakolás. 

Az óriásbuborékozás mágnesként vonzotta a látogatókat, ahogy a Dóczyéktól és Doboséktól összekerülő 

kisállatketrec is, a reggeli Dakotásoktól kezdve egészen addig, amikor már az utánfutón volt a ketrec, és 

alig látszott az állatokból valami  

De kedvelt tevékenységek voltak a bogáncs-célbadobás, a kötélverés, zoknibáb-varrás, selyempapír-

virág készítés, só-liszt gyurmázás és az egyéb érdekességek is. 

Így tényleg sok embert értünk el, és néha olyan szerencsénk volt, hogy ilyen bájos követei is legyenek a 

Waldorfnak.  

A sok munkához sok ember is kellett, de jó csapatok alakultak ki, mely részese a város színes 

forgatagának, és a homályosító és tévhitekkel, torzításokkal teli újságcikkekkel ellentétben mégis sikerült 

közelhozza, kézzelfoghatóvá tegye a csíkiak számára a Waldorfot! 

2014-2017 között a KM, Mánya, Goga-Molnár, Szőcs családok, 2018-ban Mánya, Nagy és Szabó családok 

fogták össze a szervezést, 2019-ben nem a városnapokon, hanem György Réka főszervezésében a 

Cseperedők Családi Táborában volt a Waldorf népszerűsítés. 

A.3. A szülői bázis toborzását szolgálta a szórólap és roll up szerkesztés is, és Péter Gyurka 

kérésére lett megalapítva a Csíki Waldorf Egyesület, hogy legyen jogi személyiség a pályázatokhoz és a 

2%-os pénzek bevonzásához. ( DSCN 5434, EMK DSCN 0003, EMK DSCN 0015, EMK DSCN 0002) 

A.4. Iskolalátogatásokat szerveztünk Kolozsvárra és Sepsiszentgyörgyre, hogy a még bizonytalan 

szülők a bőrükön érezzék meg e pedagógia hangulatát 

 

A.5. Eleinte a Xantus kisbusza töltötte be a sulibusz szerepet (Mgd sulibuszon), később viszont a 

Csíki Trans-szal kellett szerződést kötni, hogy meg lehessen oldani a gyerekek szállítását.  

 

A.6. Bálok- bulik 

A farsangi, preszilveszteri és egyéb kosaras bálok és bulik jó összerázók, együtt sokat kacagva a 

nehéz időket is jobban bírja a csapat. 

Bár egyesek lehidalnak, mások zsákbamacskát árulnak, vagy épp teljesen véletlenül csupa lila 

harisnyába öltöznek, úgyhogy nekünk Szinyei Merse Pállal ellentétben nem egy lila ruhás nőnk van, 

hanem egyenesen 4!, akik a többiekkel együtt jól megállják a helyüket a KM család által hozott 

kihívásokban. 

Emlékezetes pillanat marad az is, amikor méhecske, apáca, szerzetes, indián, macska, tigris és 

egyebek tipegtek, szálltak és rohantak, hogy segítsenek a somlyói községházával szembeni tető tüzének 

oltásában.  
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 Volt néptáncoktatás Mogyinak, Ninának és Kovács Imrének köszönhetően, és a bulik 

lírafaragással, és Nagy Attila ötletére nagy szülői beszélgetéssel is voltak összekötve. 

 Mi az előadók által mondottakat a gyakorlatban is láthattuk, hogy a Waldorf annyira megőrzi a 

gyerekek világ iránti kíváncsiságát, hogy egy mulatság alkalmával is bele tudnak merülni abba, ami 

érdekli őket.  

 

A.7. Kirándulások voltak többek között az Izra feredőjéhez ... a Várkősziklához...és a Szellő 

tetőre... 

A.8. Férfiak Waldorf találkozójára is sor került egy nő szervezésében 2013 –ban (január  11-én) 

és 2014-ben ( január 10-én), hogy az apukák közötti közvetlen beszélgetéssel megoldást 

nyújtson azoknak a feleségeknek, akik a Waldorfot választották, de a férjüket nem tudták egy 

előadásra sem elcsábítani 

A.9. A csapat összekovácsolását szolgálták a Csarapond-os hétvégék (2013-2018) 

Az első csapatépítő hétvége Csíkrákoson volt 2013-ban, az első csíki Waldorf osztály indulása előtt, hogy, 

amennyire rajtunk múlik, a gyerekek-pedagógusok-szülők csapata stabil legyen, összeismerkedjünk, 

összerázódjunk. A tapasztalt cserkészvezető, Mókus vagyis Kerekes István és társai jöttek el, akik aztán 

2018-ig visszatérő program-kézbentartók voltak.  

A gyerekek alkottak és játszottak a csapatépítőkkel, míg így lehetőség volt a felnőtteknek az első alapos 

szülői beszélgetésekre is, majd a tanci bábelőadása után batikoltak vele. Bebizonyították, hogy szüleik 

nem hiába íratták őket Waldorf osztályba: gyurmázásra alkalmasnak találják akár a sárt is, és nemcsak 

állatkertben, hanem esztenán is érdekli őket az állatok világa. Az új helyszín Csaracsó, amely 2014-től 

2016-ig volt otthona e rendezvénynek. Az első csíki Waldorf osztály családjai a falon lévő kitűzős táblákat 

arra használták, hogy mindegyik megismert családnak írogassanak valami pozitív visszajelzést. A hely 

adottságai érdekes dolgokat hoztak ki a gyerekekből is, ugyanis a színpad spontán divatbemutatóra 

késztette őket. A színpad használatával, megalapozva a leendő dráma foglalkozásokat, a szülők is jó 

példával jártak elől.  

A KM család „internetes szalonnája” kifejezés eredetsztorija túl hosszú, hogy itt elmeséljem, de annyira 

ízlett a társaságnak, hogy a két „vegetáriánus” is jóízűen falatozott belőle. Megvolt az első népzenés 

próbálkozás, és egyéb élvezetes zenei improvizációk is Szász Istivel és Gráncsa Lacival. 

Mókusék érdekes kihívásai 2015-ben is sok kellemes pillanatot eredményeztek, és azóta is rejtély, hogy 

hová tűnhetett el Mókus nem éppen apró kalapja.  Megismerkedtünk a pozitív viselkedést követő 

pozitív visszajelzés néhány példájával, és közkívánatra itt is volt óriásbuborékozás a szombat esti ajándék 

jó időt kihasználva. Először készült óriás túróspuliszka kígyó. Az asztalok véletlen elhelyezése kész 

kifutópályával fejlesztette tovább a tavalyi spontán divatbemutatót, s ha már adott volt a színpad, akkor 

a színészkedés sem maradhatott el, másnap Iru láthatatlan színháza pedig érdekes élményeket szerzett 

mindenkinek. 
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2016-ban az odavezető hidat elsodró árvíz és mocskos helyiség nehezítette a kezdést, a problémák 

megoldódtak, viszont emiatt és Péter Gyurka segítségének köszönhetően jövőtől más helyszínt kap a 

rendezvény. Végül a nehézségek ellenére, a KM család megnyugvására az egyre komplikáltabb képletes 

excel „recepteskönyv” megelevenedett, így sikerült megismerkedni Gopoval és Luminita-val és 

kézműveskedős leveleket is hajtott a közös tábori fánk. Mókust láttunk a fán, szerencsére nem olyan 

mókust és nem a kézműveskedős fán! Bábozhattunk Albert Bende Zsuzsával, és Mókuséknak 

köszönhetően meglepő, kapcsolat- és bizalommélyítő szituációkba kerülhettünk azzal, hogy az irányítást 

átengedtük a gyerekeknek, egyesek még pocakosan is. A divatbemutató csúcsra fejlődött, nem csoda, 

hisz még profi iránymutatást is kaptak a lányok Albert Katitól. Mivel a gödöllői Waldorf diákokat itt 

kellett vendégül lássuk, Karda Móna szövegére himnuszt tanultunk be és adtunk elő ajándékként nekik. 

Bár Sziszi az óriáskígyó most már könnyedén és ínycsiklandóra sikeredett, a gödöllői tinik nem 

remélték,hogy finom lesz. Kicsit egymást is sikerült jobban megismerjük a hobbik bemutatásával, és nem 

maradhattak el a szokásos színházi játékok sem! 

2017ben a Csaracsóból Pottyondra kerülő rendezvény a tusnádi Bálványos, rövidebben a Tusványos 

mintájára a Csarapond nevet kapta. Immár nagyot bővült a csapat, 3 csíki Waldorf osztály családjai 

vettek részt az ismerkedős és a Waldorfot érintő beszélgetéseken, a hangszerkészítéseken és 

zenéléseken. 

2018-ban a tanítónőcserés, kirándulásra és, Kovács Mesinek köszönhetően, virágszövésre vágyó elemi 

osztályoknak külön, és a későbbi tanáraikkal itt összeismerkedő leendő ötödikeseknek a következő 

hétvégén kellett tábort szervezni.  

Az ismerkedős játék szervezése egy kicsit a tanárokat is összehozta, a csapatok térképeket kaptak, 

amelyek segítségével különböző standok között futkározva, úgy ismerkedhettek meg a leendő 

tanáraikkal, hogy olyan kihívásokat oldottak meg, amely ahhoz a tantárgyhoz kapcsolódik, amit az illető 

tanár fog nekik tanítani. A kihívásokkal összegyűjtött puzzle darabok csak az összes csapat egyesülésével 

voltak kirakhatók eggyé, amely aztán az osztályban kapott helyet. Itt volt lehetőség a furulyatudás 

bemutatására, játékokra, és Bézsének köszönhetően hatékony formában meghallgatni az 

elgondolkoztató hanganyagokat, melyet tartalmas beszélgetés és hajnalig tartó buli követett. A lezáró 

napot a Pizza Fritta együttműködős, profi és vidám sütése tette finommá.  Le a kalappal a férfiak előtt, 

akik keményen kivették részüket! 

 

B) A másik láb a PEDAGÓGUS. Keresése minden szálon folyt, a képzésekről az információkat 

reklámoztuk, a képzéseken való részvételt erőnkhöz képest segítettük, ízelítőt szerveztünk, hogy 

a pedagógus és pedagógia egymásra találhassanak.  

Az osztályindítást végül bevállaló pedagógusok bemutatkozásait Kovács Mesi segítette ötleteivel, 

tanácsaival, válaszaival.   

(B.1. Ibolya 

B.2. Iru 

B.3. Szabó Eszter 

B.4. Gergely Timi 
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B.5. Tasnádi Jutka)  

C) A harmadik láb az OSZTÁLYTEREM 

c.1. Először lobbyzni kellett, hogy legyen osztályterem 

c.2.     Majd jött a megfelelő formába alakítása 

          ( 2013    Előtte, Utána 

            2015    Előtte, Utána 

           2017    Előtte, Utána   

           2018   Előtte, Utána 

           2019   ) 

C.3. Utólag is jól jöttek a nagytakarítások, füzet- és viaszgyurmakészítések, ez utóbbiakat a 

szolnoki Aranyos Szeglet Waldorf iskolától tanultuk 

C.4. Voltak próbálkozások hosszú távú iskolahelyszín keresgélésre, a Kalászban, Somlyón, 

Szentmihályon, szóba került egy Csík melletti terület és még Csibi óriás épülete is, de ez a téma 

az új csapatra marad. 

D) A negyedik láb az ENGEDÉLYEK 

2019-ig a Hargita megyei Tanfelügyelőségen úgy tudták, hogy az Alternatív Oktatásért felelős  

Nemzeti Bizottság, vagyis a CNAE   (ejtsd knáe) engedélye szükséges és elégséges az osztályok 

indulására. Ennek megszerzéséhez többek között kellett a tanfelügyelőség elvi beleegyezése, 

egy iskola vezetőtanácsának a jóváhagyása, és 2012-2013-ban egy iskola vállalta ezt el a 

városból: az akkor Egri László vezette Xantus János Általános Iskola, de itt is keményen 

számolgatni és lobbyzni kellett, hogy hogyan jön ki a vezetőtanácsban a szükséges szavazatszám. 

E 10 év alatt megértünk három iskolaigazgatót  (Egri László, Kristó Gabriella, Dr Kovásznai 

Ágnes), négy főtanfelügyelőt (Ferencz-Salamon Alpár, Bartolf Hedwig, Görbe Péter, Demeter 

Levente), két alpolgármestert (Antal Attila, Füleki Zoltán), és néha 2 kilogrammnyi papírt is 

postáztunk a CNAE-hez. 

Mikor 2019-ben megkövetelték az Aracip (ejtsd Aracsip) engedélyt, Dr. Kovásznai Ágnes 

igazgatónő és Székely Adél aligazgatónő voltak azok, akik végigvitték e nehéz folyamatot. 

 

Mindenkinek hálásak vagyunk, aki bármilyen apró dolgot is tett az ügy érdekében, itt az eddig 

említetteken kívül köszönetünket fejezzük ki a Waldorf Federációnak, a kolozsvári Waldorf 

Líceumnak Nagy Attila, Péter György, Korodiék, Karda Móna és Karda I, György Leó, Goga-

Molnár, Szakáliék, Csillagék, Balász Zsolték, Szőcs Ilusék családjainak, a Dobos Fényképészetnek, 

a Merkúr Hotelnek a segítségekért, és még hosszú a sor! 

II. És akkor kisültek a tepsiből a Waldorf osztályok:  

A 2013-ban indult első csíki Waldorf osztály az előkészítő és negyedik osztályok közötti 5 éve 

A 2015-ben indult második csíki Waldorf osztály az előkészítő és negyedik osztályok közötti 5 

éve 

A 2017-ben indult harmadik csíki Waldorf osztály első éve 

(...többiről nincs a krónikásnak felvétele) 

III. Végére hatásosak 
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Általában, ha az ember lezár valamit, akkor visszatekint, összegez és következtetéseket von le. Az 

édesanya e 10 év alatt belső késztetést érzett e periódus fényképekben, filmecskékben való 

rögzítéséhez, így közös lehetett ez a visszaemlékezés. A csikiwaldorf.ro weboldal után most ezzel a 

filmmel búcsúzik a Waldorf közösségi munkától, úgy érzi elég volt neki ennyi. . 10 év hosszú idő. Milyen 

volt ez az időszak? Szívmelengető? Jó? Rossz? Fejlődést, külső- és belső változást hozó? Ideget próbáló?  

MINDEGYIK.  Az elején elkezdődtek az első barátkozások/barátkozási körök (barátnők ölelkezés, fiúk 

láncos fogócska, Dia Anna játékos verekedés), néha nehézségek nyomták a vállunkat 

(2018DSCN0747),de legalább kiderült, hogy miben kire lehet számítani(Anna bokás sántít), testközelből 

ismerkedtünk a növényekkel (0867) és az állatokkal (Rita csiguszos), néha a körülmények miatt érdekes 

táncot kellett járjunk (DSCN 0877), és néha ijesztő és idegölő volt az egész, de sokszor volt, amikor 

önfeledten éltük át a dolgokat (Árpi-Attila örömzenélés). És bár bizonyos dolgokban történt jó irányba 

fejlődés (cipők Csaracsó – Pottyond egymás mellett, és nyíl), másokban még kihívások elé állít az élet 

(szappancsúzda Pottyond), de az jó, mert ... (Karkus Ottó előadásrészlet „probléma az jó”). És az is 

örömteli, hogy a csaracsói Waldorf himnusz tovább él (2017    2 db videó), vagy hogy kapcsolat születik a 

csarapondos tábor és az osztály berendezése között, mely még otthonosabbá teszi a gyerekeknek az 

iskolai létet (gyimesi alagút és táblarajz, csaracsói kézműves fa, csarapondi idézet a Tündi osztályában).  

Köszönöm Mánya Orsolya a jó ötleteidet, a bölcsességedet, a jó emberismeretedet, azt, hogy minden 

szinten támogattál és eltűrted a „Cőjéket”, mert így átélhettük a szívem-csücske csarapondos 

hétvégéket, mely sok élménnyel gazdagítottak, és legalább Kincső élvezte a „cőjéket is”  

Az is nagy élmélny volt, amikor a pottyondi nagy diófa alatt került sor a két tancicserés osztálynak a 

tanévzárójára, amikor a 2 pocakos tanító átadta a stafétát a friss lendülettel érkezőknek. 

Kislányomban érdekes kép alakult ki e 10 év hatására az iskolába menésről: amikor egy jóismerős 

bejelentette, hogy jövőben megy előkészítőbe a fia, Magdi figyelmeztetve rávágta: Jó nehéz lesz 

megszervezni neki az osztályt.  

Kalandos 10 év volt (Szilas-Barni szaltók), hálásak lehetünk, hogy tanúi lehettünk a gyerekek 

kreativitásának (gyerekek gumis játéka film), és hogy boldognak láthattunk ennyi gyereket (lányok 

körbefut kézenfogva). 

Így hát megérte a nagy tepsiben sütni, megérte a sok-sok kis szakácsot odacsábítani, újdonságot vinni-

kapni a receptbe. Kívánom, hogy a „tepsi mellett” ezután is mindig törekedjetek egymás megismerésére, 

megértésére, tisztelettel kezelésére és az őszinte, tudatos, erőszakmentes kommunikációra, hisz a 

legfontosabbak a GYEREKEK! Köszönök mindent! 

 


