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December 20-án a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom
termében tartotta hagyományos karácsonyi
ünnepségét az Irka gyermeklap. Mára az is
hagyománnyá vált, hogy a csoportosan
érkező óvodások és iskolások a saját maguk
által készített díszekkel ékesítették az Irka
nagy karácsonyfáját.
A gyerekek önfeledten énekelték az őket
zongorán kísérő Fring Erzsébet tanárnővel a

mindenki által ismert, ünnepi hangulatot árasztó karácsonyi dalokat. Idén a beregszászi
óvodások és kisiskolások mellett a nagyszőlősi járási Salánkról és Tiszaújlakról is érkeztek
gyerekek.

A szép hangú Ilosvai Anna, a Beregszászi 6. Számú Általános Iskola tanulója karácsonyi éneket
énekelt, majd a főiskola tanító és óvodapedagógia szakos hallgatói is feltették az általuk készített
csodálatos díszeket a karácsonyfára.

Orosz Ildikónak, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökének köszöntő szavai után
kezdetét vette a meghitt ünnepség, meggyújtották a gyertyákat az Irka adventi koszorúján,
amelyet ezúttal mézeskalácsból készített Gabóda Éva, a főiskola tanára.

A gyertyagyújtást követően Domáreckájá Júlia, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház
tagja előadta Márai Sándor December című művét. Dancs Edina református lelkész a Bibliából
olvasott fel egy karácsonyi történetet, melyet kérdéseivel és magyarázatával tett a kisgyerekek
számára is befogadhatóvá. Csodálatos karácsonyi énekekkel készültek és tették még
emelkedettebbé a hangulatot a Kovács Sándor és felesége, Erika által felkészített mezővári
református gyerekkórus tagjai. A Beregszászi 6. Számú Általános Iskola tehetséges tanulói pedig
Jézus születésének történetét elevenítették fel előadásukban.

Felszabadult közös énekléssel zárult az idei Irka-karácsony. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a
Dorcas Segélyszervezet, valamint a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány
támogatásának köszönhetően minden gyerek kapott ajándékokat, amit a pedagógusszövetség
munkatársai és Wraukóné Lukács Ilona, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány
vezetője adtak át. Volt az ajándékok között plüssállat, írószer, mesekönyv és egyebek, láthatóan
minden gyerek mosolygó arccal távozott az idei Irka-karácsonyról.
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