
 
 Arról, hogyan néz ki egy éves jelentésünk   

 
„Rendszeres és a megszokott szerkezetű programokkal várta 
foglalkozásain a gyerekeket a losonci Csiribiri Játszó- és Táncház. A havi 
találkozók mellett szeptember 1-én és november végén két rendkívüli 
foglalkozásra is sor került.  Az alábbiakban minderről részletesebben is 
olvashatnak. 
Január 18-án Gyetvai Judit mesélt, a fő téma pedig agyagozás volt –  
Gyetvai Zsuzsanna vezetésével.  A már kellően előkészített agyagból 
minták segítségével vagy teljesen a gyermekek fantáziájára bízott 
kézimunkával készültek figurák és díszek.   A megszokottnál kicsit 
kevesebben jöttek a február 8-i  foglalkozásra, amely farsangi hangulatú 
volt. Kelemen Zsuzsanna irányításával, az általa előkészített minták 
alapján készültek el a különféle maszkok, melyekkel a gyerekek az 
óvodában is dicsekedtek. Gyöngyök, karkötők, nyakláncok. Elkészítésük 
nemcsak a gyerekeket ihlették meg a március 8-i találkozón, melyet 
Očenáš Gabriella vezetett. Az időigényes munka lekötötte a jelenlévőket, 
s így a foglalkozás a szokottnál későbben ért véget.  Vele kapcsolatban el 
kell mondani, hogy 2004 január 1-elköltözött a városból, így a 
továbbiakban már nem számíthatunk a segítségére.   
Nagyon jó hangulata volt az április 12-i foglalkozásnak, melyet 
Csöbönyei Sylvia és Csöbönyei László vezettek. Az előre elkészített 
faelemekből szebbnél szebb játékok készültek, sok-sok ötletet adva 
otthoni készítésre is.  A foglalkozás külön értéke volt, hogy azon részt 
vettek közreműködnek a losonci Pedagógiai és Szociális Akadémia 
diákjai is, akik érezhetően nagyon jól érezték magukat. Játékaik, meséik, 
énekük nagy sikert arattak. Kár, hogy kötelező, hétvégi hazautazásaik 
miatt csak ritkán tudnak többször besegíteni a foglakozásokban.  2004. 
januárjától Csöbönyei László is eltávozott Losoncról, s egyenlőre még 
bizonytalan, hogy Cs. Sylvia tudja-e vállani a 2004-re vele megtervezett 
foglalkozásokat.  
Mézeskalácsok készültek május 3-án.  A „főszakács” szerepét Anderko 
Andrea vállalta el, a gyerekek pedig szüleikkel egyetemben gyártották a 
süteményeket minta vagy saját ötletek alapján, melyeket kihasználva a 
Kulturális Központ lehetőségét ki is lehetett sütni. 
Június 21-én gyermeknapi kirándulást szerveztünk. A megszokott 
időpontban a Magyar Alapiskola mellett  volt a találkozó. Az autóbusz 
megtelt gyerekekkel és kísérőikkel.  Először a kékkői vármúzeumot, 
benne a játékkiállítást néztük meg, majd a várárokban játékok 
következtek, melyeket Gyetvai Judit irányításával a losonci magyar 
óvónők készítettek elő.  A legnagyobb sikert az ejtőernyős bábok és 
forgók aratták, melyek azután „versenyt is” ugrottak a várhídról. Az idő 
napos, de a nyárhoz viszonyítva kellemetlenül hideg volt, s így a játék 
öröme, a frissítők és sütemények mellett a napsütötte helyek aratták a 
legnagyobb sikert.  Úgy ez, mint a  többi minden foglalkozás (utóbbi 
szabadtéren) táncházzal zárult, melyeket a folyamatosan a füleki Varga 
házaspár vezetett, de  be-besegítettek a losonci Pitypang 
gyermektánccsoport vezetői és táncosai is. 



2003. júliusával bezárták a losonci magyar óvodai osztályoknak is otthont 
adó óvodát. A tényt polgári társulásunk tagjai minden elérhető fórumot és 
lehetőséget kihasználva sem tudták megakadályozni. Keresgetve a 
felkínált sok-sok rossz és még rosszabb megoldás és lehetőség között 
végül is jelentős helyi összefogással is sikerült elfogadható megoldást 
találni. Szeptember 1-én a losonci Kármán József Magyar Tannyelvű 
Alapiskola részeként nyílt meg a magyar óvoda, s hűek maradtak hozzá a 
szülők beleértve  a gyermekeiket ide járató szlovák  nemzetiségű szülőket 
is. Az ünnepélyes és nagyon jó hangulatú megnyitón, amelyen  a 
nyírbátonyi Ládafia bábszínház fellépését biztosítottuk több mint 100-an 
vettek részt.  Köszönettel kell elmondani azt, hogy a Néder Norbert 
vezette bábszínház ugyan átvette az előzetesen megegyezett 
honoráriumot, de azt még ott és helyben átadta az óvoda részére. 
Tiszteletre méltó cselekedet, melyről csak ritkán lehet beszámolni. 
A szeptember 20-i foglalkozást a füleki Molnár Mónika és Anderko 
Andrea vezették. A témája szalmafonás volt, az előre elkészített 
búzakalászokból készültek szalmajátékok és dísztárgyak.  
Puntigán Tünde vezetésével október 11-én a   foglalkozási téma az 
origami  volt - aki ezt megelőzően a füleki Ifjúság utcai Magyar 
Tannyelvű Alapiskolában vezetett ezzel foglalkozó szakkört. Családi 
problémák miatt lemondta részvételét a füleki György házaspár, így a 
foglalkozás második részét is P.T. vezette. Ezen ügyességi és műveltségi 
játékokra került sor. 
Meglehetősen hosszúra nyúlt egyeztetések után, melyben a jelenleg 
Prágában tartózkodó Gyurcsík Iván is a segítségünkre volt a nyáron 
hivatalosan is meghívást kaptunk egy prágai bemutató megtartására, 
amelyre október 25-én, a Prágai Magyar Kulturális Napok keretében 
került sor. Bemutatkozásunkat és vendéglátásunkat Gál Attila és Svitak 
Karin készítették elő. Vendégeink és ezzel együtt az ottani foglalkozás 
vezetői Zsélyi Katalin (Rimaszombat) és a füleki György Henrietta 
voltak. A foglalkozást  Zs. Katalin drámapedagógiai, készségfejlesztő 
játékokkal kezdte, s erre kapcsolódott Gy. Henrietta, aki szüreti 
népszokásokat, játékokat és táncokat mutatott be. Sikerüket – az utólagos 
pozitív értékelések mellett – egyértelműen mutatja az, hogy a gyerekek 
egy része  a kora délutáni kezdés után  este is jelen volt.   Vendéglátóink 
elmondták, hogy rendszeresen szerveznek gyermekfoglalkozásokat, 
amelyen a Prágában élő és dolgozó magyar származású gyermekek 
vesznek részt. Egy esti találkozó keretében találkoztunk az ugyancsak 
jelenlévő Berecz Andrással is, aki örömmel fogadta el meghívásunkat 
Losoncra.  
 Október 21-én Gyetvai Judit a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének felkérésének eleget téve tartott beszámolót a Csiribiri 
eddigi tapasztalatairól és mutatott be egy mintafoglalkozást.  Felkínálva 
annak lehetőségét, hogy a téma iránt érdeklődő pedagógusok, szervezők 
részt vegyenek a losonci foglalkozásokon. Ezzel kapcsolatban kell  
megemlíteni azt is, hogy a Fülek közelében fekvő Bénán ez évben 
rendszeressé váltak a losonci minta alapján (is) előkészített Játszó- és 
táncházak.  Vezetői Csányi Ildikó és Csányi Endre. 
November 15-én  Gyetvai Judit vezetésével paprikajancsi készült – 
hozzáteszem nagy sikert aratva, s nem csak itt! Az ehhez szükséges 



faalapanyagot  Sándor László készítette el. Két héttel később, november 
29-én a losonci magyar szervezetek által előkészített András napi vásáron 
ez lett az egyik legkelendőbb árucikk. Ezen a Csiribiri a részt vevő 
gyerekekkel való foglalkozások mellett a füleki Rakonca 
gyermektánccsoport fellépését is biztosította. 
A december, évzáró foglalkozásra a tervezettnél egy héttel korábban 
került sor. Ez részben a meghívott vendégek elfoglaltságai miatt volt, de 
figyelembe vettük azt is, hogy Füleken december 13án tartották meg a 
szokásos Örvendezzünk c. évzáró karácsonyi műsort, amelynek 
programján gyermekfoglalkozások is szerepeltek  Vendégeink Agócs 
Gergely, népművész és a lévai Alt István és zenekara voltak. A 
foglalkozásra a losonci Nógrádi Galéria termeiben került sor, s azon 
népdaltanítás, hangszerbemutató szerepeltek. A táncházat a füleki Varga 
házaspár vezette. A résztvevő gyerekek apró ajándékokat is kaptak. 
Ami a foglalkozások anyagi hátterének biztosítását illeti. Nagyrészt 
eredményesek  voltak az idei pályázataink - igaz a megítélt támogatások 
nagyobbik részét csak október-novemberben kaptuk meg. Fennállásunk 
óta Losonc városa először támogatta a foglalkozásokat, igaz a 
jóváhagyott összeget azonban csak eszközök és kellékek vásárlására 
használhattuk fel, melyek nagyobbik részét később a magyar óvodai 
osztályoknak adtuk át. Sajnos a magyarországi támogatások értéke a 
banki átutalások és a számunkra időközben nagyon kedvezőtlenül alakult 
átváltási kurzusok következtében elég jelentős összeggel csökkent.  Ettől 
függetlenül elegendőek voltak arra, hogy a foglalkozások alapigényeit 
kielégítsük ill. hogy két előre nem tervezett foglalkozást is meg tudjunk 
valósítani. A prágai fellépés költségeit teljes terjedelmében az ottani 
szervezők vállalták el.   Valamennyiük támogatását ezúton is köszönjük.   
Ami a jövőt, a 2004-es évet illeti, abban nem tervezünk nagyobb 
szervezési változásokat. A Csiribiri ez évben lesz öt éves, s ebből az 
alkalomból szeretnénk egy „ünnepibb” foglalkozást is előkészíteni. Az 
évforduló azért is jelentős számunkra - de az itteni még meglévő magyar  
közösség számára is - mert bizonyítja, hogy folyamatos munkával, kellő 
akarattal, odaadással  a szerény lehetőségek keretei között is lehet szép 
eredményeket elérni. Az ötéves munka és a losonci magyar óvodai 
osztályokkal való szoros együttműködés egyik kézzelfogható eredménye, 
hogy valamilyen szinten hozzájárultunk  a losonci magyar óvodai 
osztályok  létszámának folyamatos növekedéséhez is.  
 
 Puntigán József 
 Phoenix Lutetia Polgári Társulás 
 Losonc 2004. január 15.” 

 
 
 
 
 
 



 Barna Jakab írása, amelyet 1906-ban írt, de ma is igaz 
 
"A játék története párhuzamos eredetű az emberiség történetével. 
Mindenkor játszottak a gyermekek és minden népek gyermekei 
legboldogabb korukat élték a "játszótereken". A játék úgy támad, mint a 
népdal, emez a nép fiainak , amaz pedig a nép gyermekeinek lelkében 
éled. Igaz, vannak nemzetközi gyermekjátékok is, csakhogy ezeket 
minden nép gyermekei sajátos nemzeti vonásokkal ékesítik. Vannak 
magyar gyermekjátékok, amelyek sok régi, népszokásbeli vonatkozást 
őriztek meg, mindeme tulajdonságaiért egyik fontos támogatója lehet a 
nemzeti nevelésnek." Barna Jakab 1906-ban írta ezeket a sorokat, 
amelyek ma is meglepően korszerűnek hatnak.” 
 

 Mészáros Emőke gondolatairól (egy beszélgetés részlete)  
 
Mit csinál szívesebben? Játssza vagy tanítja a bábozást? 
„Én legszívesebben játszom, de amikor úgymond oktatok, tehát átadom 
azt, amit én fontosnak tartok, akkor is úgy érzem, hogy játszom.  Nem 
egyedül, hanem azokkal, akik partnereim abban a megmozdulásban, ahol 
valamilyen témát körüljárunk. Ez a hallgatók számára nagyon sokszor 
tűnik úgy, hogy  tényleg csak játszunk, s ezért az komolytalan dolog. 
Nagyon remélem, hogy a saját munkájuk, hétköznapjaik gyakorlata 
közben majd rádöbbennek arra, hogy milyen komoly dolgokkal 
játszottunk, hogy milyen könnyen lehet komoly dolgokkal játszani.“ 
(Puntigán József, Losoncon a Játszóházban készített riportja, amely nem 
sokkal később az Új Szóban jelent meg.) 
 

 A nevelésről 
 
„Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést, fenyegetés helyett festegetésre 
használnám a kezemet, 
Példálózás helyett példát mutatnék, 
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék, 
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosat játszanék, 
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot, 
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a 
csillagokat. 
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék, 
Nem erőszakoskodnék a gyerekekkel, hanem a lelkét erősíteném, 
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat, 
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, 
És többet a szeretet hatalmáról“ 
(Diane Loomans) 
 

 A tanulásról I. 
 
„A gyermek abból okul leginkább, amit maga lát, maga tapasztal és 
figyel, nem pedig attól lesz értelmes, ha elhiszi nevelője magyarázatát.“ 
 
 


