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          Azt szeretném  elmesélni, hogyan alakult ki egy olyan hely, ahol 
nincs osztályozás, nincs „kell”, ahol mindegy, ki honnan jött, és igazán az 
sem számít, ki hány éves. Nem akarom azt az érzést kelteni, hogy 
Losoncon a Csiribiri Játszóházban és Táncházban minden tökéletes, mert 
ez nincs így, mégis én személyesen talán egy szigetként élem meg, ahol 
bár dolgozunk, de az mégsem olyan „igazi munka” hanem inkább móka. 
           Nem számítom ezt az írást valami követnivaló tanmesének, inkább 
egy kicsit személyes megközelítéssel igyekszem elmesélni a mi kis 
losonci történetünket a Csiribiri Játszóházról és Táncházról. 
 
Gyakorlati tanácsok a „mű” olvasásához: 

• Az első részben  játszóházunk folyamatos alakulásáról lehet 
olvasni. Ezt a részt azoknak ajánlom akik elhiszik, hogy 
Losoncon, de sehol másutt sem könnyebb álmokat 
megvalósítani, mint ott ahol az olvasó  éppen lakik.(Aki ezt 
nem hiszi el, annak ajánlom kihagyni  ezt a részt, mert 
szentimentális füllentéseknek érzi majd.) 

• A második részben a tapasztalatok összegzése és néhány 
foglalkozásunk menete található majd. Ebből a részből 
remélem lehet majd ötleteket meríteni annak, aki 
gyerekekkel foglalkozik, és néha nem jut az eszébe semmi. 
(Aki csak ezt a részt olvasta és néha nem érti miről van szó 
az olvassa el az első részt.) 

• A harmadik rész az idézetek része. Nagyon szeretem az 
idézeteket, mert van olyan,  amit csak ezer szóval tudok 
leírni, más valaki meg tökéletesre csiszoltan egy, vagy 
néhány mondatban már összefoglalta. (Ezt a részt nem 
érdemes egyszerre elolvasni, inkább néha-néha beleolvasni, 
mikor a gyerekekkel foglalkozó felnőtt felteszi azt a kérdést: 
„Miért nem lettem inkább utcaseprő ?”. Aki  sosem érezte 
még így, őt nagyon irigyelem, ő majd csak 20 év múlva 
lapozzon ide, ha még akkor sem érzi szükségét mesélje el 
nekem, hogyan csinálta.) 

• Úgy érzem még az elején el kell azonban mondanom, én 
nem vagyok író, költő  én óvónő vagyok.  Számomra az élet 
nagy adománya, hogy azt csinálhatom amit szeretek, hogy 
úgy érezhetem fontos lehet az amit csinálok, hogy naponta 
megélhetem a szeretetet, a ragaszkodást, azt hogy vannak 
akiknek szükségük van rám, hogy játszhatok,  nevelhetek,  
gyerekekkel lehetek, és vannak igaz barátaim, akikkel 
mindezt együtt csinálhatom 

 
 
 



 

 Az első rész (ahol a losonci játszóház folyamatos 
alakulásáról lehet olvasni) 

 
• Így kezdődött 
 

„Az első  játszóház Losoncon    1999.március 20. 
 
Az első játszóház, táncház a Kármán napok rendezvényein belül került 
megrendezésre. 14.00-kor kezdődött és 17.00-kor fejeződött be. A 
játszóházban A három kismalac meséjét meséltük..................... 
.......... Körülbelül 25-30 gyermek volt jelen és kb. 20 szülő, pedagógus. A 
játszóházat Kelemen Zsuzsanna, Ibos Henrietta és Gyetvai Judit vezette. 
A táncházban Varga Norbert és Varga Kornélia dunántúli táncokat 
tanított. 
...úgy gondolom a gyerekek jól érezték magukat, nagy kedvvel dolgoztak, 
és örömmel vitték haza a munkáikat.  
         A szülők 75.- Sk-val támogattak, ebből 100.- Sk-t odaadtunk a 
Varga házaspárnak. Megkértük őket, hogy minden hónap első szombatján 
vezessék ők a táncházakat 200.- Sk-ért. 
Még nem tudjuk honnan szerezzük meg a pénzt, de reméljük sikerül. 
Tudom, hogy Liáék (Varga Kornélia beceneve alapján) szivesen eljönnek 
bármilyen feltétellel, de nem tartom helyesnek  kihasználni őket. 
Hogy a játszóház és táncház létrejöhetett hálásak vagyunk a 
szponzorainknak.” 
Ez a feljegyzés 6 évvel ezelőtt készült, amikor még talán nem  sejtettük,  
mi is az amit elindítottunk. 
          1999-ben egy altatónővér, egy akkoriban nem a szakmában 
dolgozó óvónő és egy magyar óvodában dolgozó óvónő úgy döntöttünk, 
csinálunk valamit a gyermekeknek. Akkoriban még nem volt divat a 
játszóház, így magunk találtuk ki annak formáját. Mindenkinek volt egy-
egy elképzelése arról, hogy  mi legyen benne. Egyikünknek a mese,  
másikunknak a kézművesség  harmadikunknak a néptánc volt a 
legfontosabb.  
Így alakult ki az a játszóházi szerkezet, amely  többé-kevésbé hat éve 
változatlan: 

 
• Mese 
• Foglalkozás 
• Játék 
• Uzsonna 
• Táncház 

 
(Ezekről, és ezek némelyikének fontosságáról a második, illetve harmadik  
részben lesz majd szó).  
  
 
 
 
 


