
Miután kitaláltuk milyen legyen egy játszóházas délután, ki kellett találni 
azt is, hogy hol legyen, és honnan lesz rá pénzünk. Akkoriban nyílt meg 
Losoncon a Magyar Kulturális Központ (a református egyház 
tulajdonában van),  amely  minden losonci magyarnak helyet és teret 
szeretett volna adni. Úgy gondoltuk ez  megfelelő hely lesz a játszóház 
számára is, hiszen akkor még nem tudtuk, hogy ki jön majd el, lesz-e több 
játszóház, vagy csak egyszeri alkalom lesz, és még egy sor kérdésre nem 
tudtuk a választ.  
Azt viszont tudtuk, hogy semmilyen intézményhez nem szeretnénk 
tartozni. Egy semleges helyet akartunk teremteni, ahová eljöhet kicsi és 
nagy, óvodás és iskolás, szlovák és magyar, egyszerűen mindenki akinek 
éppen úgy tartja kedve. Mostanáig hálás vagyok mindenkinek aki akkor 
azt mondta „szabad”, „csináljuk csak” „biztosan jó lesz”. Hálás vagyok 
azoknak is, akik azt mondták „Mit gondolsz ki fog oda eljönni?, Érdekel 
még ma valakit ilyesmi? Ne bízz benne, hogy egynél többször ott lesznek 
majd a gyerekek.......” Elárulom a kétkedőkből volt a több! Miért vagyok 
mégis hálás nekik is? Talán, mert a sok bizonytalanság, félelem, aggódás 
mellett  az „úgyis megmutatjuk” is elindult bennünk . 
         Tehát 1999 márciusában a fent idézett összefoglaló szerint 
megrendeztük az első losonci játszóházat. (Tudatosan nem használom a 
Csiribiri nevet, mert akkoriban még nem volt dalunk, és nevünk sem.) Jól 
sikerült ! Akik eljöttek jól  érezték magukat. A szülők együtt a 
gyerekekkel biztosítottak minket arról a jövő hónapban újra eljönnek. És 
a következő hónapban újra eljöttek, újra velünk játszottak, énekeltek, 
dolgoztak, táncoltak, és zsíros kenyeret uzsonnáztak. S mi egyre nagyobb 
határozottsággal igyekeztünk olyan tevékenységeket mutatni a 
gyermekeknek, amivel sem az iskolában sem otthon nem találkoztak, de 
ha tetszett nekik  mégis folytathatják otthon is. Vendégeket is hívtunk, 
ami a szülőknek és gyerekeknek egyaránt meglepetést jelentett. 
  

• A tapasztalatról, amire szükség volt 
 
       Az örömök és sikerek mellett hamar meg kellett tapasztalnunk a 
valós világot is, a maga sokszínűségével együtt. Néhány hónap alatt rá 
kellett jönnünk, hogy sokáig nem működtethetjük a játszóházat olyan 
formában, hogy mi összegyűjtünk 75.-  Sk-t és kifizetünk 100.-  Sk-t. 
(Aki az első feljegyzést olvasva azt hitte, hogy tévesen írtam le a 
számokat, az tévedett.) De volt még más is! Megéltük azt is, milyen az 
amikor, ha segítséget kérünk adni nem adnak, de a sikert már mindenki a 
magáénak mondja. Nem egy kellemes érzés, de talán ez előre is viheti az 
embert - mint történt ez a mi esetünkben is.  
 Kerestük, s megtaláltuk a megoldást.  Losoncon polgári szervezetből már 
volt éppen elég, így újat alakítani nem akartunk, hanem megkerestük a 
számunkra  legmegfelelőbbet: a Phoenix Lutetia Polgári Társulást. 
Elnöke, Puntigán József személyében segítségre találtunk, aki azóta is 
gondosan igazgatja a Csiribiri Játszóház és Táncház működtetési hátterét. 
Azt hiszem elmondhatom, hogy az elmúlt hat év alatt sikerült jó 
kapcsolatot kialakítani a többi helyi magyar szervezettel is, és lassan 
minden mindennel és mindenkivel egy kicsit összefügg - de talán ez 
nagyon jól is van így, és reméljük így is marad. 



          Amiért kiemelten foglalkozok a továbbiakban a Phoenix Lutetia 
Polgári Társulással az az, hogy leírjam, miként tudjuk működtetni a 
játszóházat.  
A kezdet nem volt olyan egyszerű, de annyira bonyolult sem, hogy ne 
csinálhatná meg bárki, aki kedvet érez hozzá. A Polgári Társulás 
hivatalosan bejegyzett társulásként működött, és működik. A helyi 
kultúrát, civil szférát hivatott gazdagítani. Mi szerettük volna azonban, ha 
a táruláson belül mégis kicsit más lenne a játszóház, ezért döntöttünk úgy, 
hogy felvesszük a Csiribiri Játszóház és Táncház nevet - így együtt, 
mégis egy kicsit külön tudunk élni. Történt mindez 1999. november 6.- 
án, amikor közöltük van a játszóháznak neve, s a névvel együtt egy dala 
is ami más már nem lehetett, mint a Csiribiri. Ezt azóta kb. hatvanszor 
énekeltük el, mert azóta sem tudunk jobb módot arra, hogy a mese előtt 
megtaláljuk a közös hangot. Ez mindig segít. 
A Phoenix Lutetia Polgári Társulással megoldódott néhány problémánk. 
„Hivatalosan” tudtunk pályázni. Az első évben nem ment olyan könnyen 
a pályázatok megnyerése, meg kellett tapasztalnunk az alapítványoknak is 
fontos, hogy egy-egy rendezvény, szervezet meg tudja mutatni komolyan 
dolgozik, fel tud mutatni értékeket, és nem egyszeri fellángolás az amire a 
támogatást kéri. Ami erőnkből tellett megtettük. Az első két évben a helyi 
vállalkozók voltak azok, akik segítettek, támogattak. Természetesen erre 
is jó volt a polgári társulás, mert el tudott számolni, és szerződést tudott 
írni a vállalkozókkal. A harmadik évben már kicsit derengett a Csiribiri 
Játszóház és Táncház neve az alapítványoknál, így kicsit többet 
foglalkozhattunk a tartalommal, és kevesebbet kellett kéregetni. Egyre 
több vendéget hívhattunk, és egyre színvonalasabb foglalkozásokat, 
előadásokat készíthettünk elő. 
 
 

• Amit  sikerként  élhettünk  meg 
 
Egy-egy évadunk szeptembertől júniusig tart. A foglalkozások kevés 
kivételtől eltekintve minden hónap második szombatján kerülnek 
megrendezésre. Az eltelt hat év alatt eddig egy alkalmat sem kellett 
kihagynunk. Erre azt hiszem büszkék lehetünk! Ezek mellett 
rendeztünk már tanfolyamot pedagógusoknak amelyeken 
drámapedagógiát, bábkészítést, bábozást tanulhattunk olyan 
előadóktól, mint Mészáros Emőke, Lovassy László, Győrffy Klárika, 
Zsélyi Katalin.  Szerveztünk járási találkozót óvónőknek, 
gyermekotthonban az ott lakó gyermekekkel foglalkoztunk, 
beiratkozási programot szerveztünk. Mivel a gyermekeknek Losoncon 
meglehetősen kevés lehetőségük volt és van  színvonalas, értéket 
képviselő  előadásokat látni, megpróbáltuk ezt a  hiányt legalább 
részben pótolni.  Tettük ezt úgy, hogy a szeptemberi évadnyitónkat, a 
karácsonyi és júniusi játszóházunkat nagyobb szabású 
rendezvényekké alakítottuk.  Így láthatták Losoncon a gyerekek 
Kemény Henrik vásári bábszínházát, a Kolompos együttest, a Gajdos 
együttest, a Ládafia bábszínházat, a Koffer színházat a Fabula 
Bábszínházat, Dvorák Gábor pantomimművészt,  Kecskés Mária 
előadását, a Pengő zenekart, a Hegedős együttest, találkozhattak 



Agócs Gergővel, Écsi Gyöngyivel, hallgathattak reneszánsz muzsikát, 
táncolhattak reneszánsz táncházban........ 
Azt hiszem mindezeket sikerként élhettük meg,  leginkább  azért, mert ott 
voltak a gyerekek, a szülők és tartalmasan tölthettünk el egy-egy délutánt, 
estét.     
 

• Arról, hogy ezt csak együtt érdemes csinálni 
 
       Ez az a rész, amit még sokszor megemlítek majd, mert fontos, mert jó 
elmondani, mert másképp nem éri meg. 
Akkor mikor már tudtuk mit, hogyan,  hol, és már tudtuk biztosítani a 
hátteret akkor bizony voltak helyzetek, amik változtak. Volt aki 
elköltözött, és volt aki maradt, volt aki a kedvemért, volt aki szivesen, de 
jelezte, hogy nem mindig esik olyan nagyon jól.  Voltak akik azért, hogy 
ne adjam fel, voltak akiket megszólítottunk. Tehát csináltuk már sokan 
sokféleképpen a játszóházat. De talán éppen ettől lett sokszínű és érdekes  
néhány közös  szombat délután.           
       Jelenleg a tartalmi részét hárman, illetve ez írás közben már négyen 
szervezzük a játszóháznak Anderko Andreával, Hajdók Hajnalkával, 
Baranyay Adriannával  és azokkal akikre mindig számíthatunk. Már 
tudom milyen érzés az, amikor úgy „dolgozunk” együtt, ( itt Puntigán 
Józsira is gondolok, aki elsősorban az anyagi oldalát kezeli a 
játszóháznak)  hogy mindenki  hozzáteszi, és nem elvenni akarja a saját 
részét.  
Azt hiszem itt az ideje, hogy egyértelművé tegyem, a játszóházakat 
mindannyian ingyen csináljuk, mindenfajta anyagi hozzájárulás igénye 
nélkül. Fizetésünk az, hogy a gyermekek újra és újra eljönnek, és élvezik 
az együtt eltöltött időt. 
Varga Kornélia az első rész elején idézett első játszóház óta vezeti a 
táncházakat, és teszi mindezt úgy, hogy ez minden gyermeknek élményt 
és vidámságot jelent. 
Tehát együtt dolgozni hihetetlenül jó érzés,  és másképp nem is lehet.  
Van azonban még valaki, akire szükség van, és akit én megkaptam. Nem 
tehetném  meg mindezt a férjem Gyetvai Zoltán nélkül, aki amellett, 
hogy készíti a plakátokat, kezeli a honlapunkat, mindenben segít, amire 
szükség van. Bár ez némiképp személyes dolognak tűnik, de a valósághoz 
hozzátartozik,  így ezt a megjegyzést sem hagyhattam ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


