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A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány 650 ajándékba adott kötettel, könyvtári szoftverrel,
rendhagyó történelemórával, zenés irodalmi játszóházzal, valamint Pregitzer Fruzsina színművésznő
előadásával tette emlékezetessé a Verbőci Középiskola magyar költészet napi megemlékezését. A
támogatások Tóth István beregszászi főkonzul közreműködésével jutottak el a tanintézménybe.

A Nyíregyházán létrehozott Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány (KAMIKA) 2005-től
könyvekkel segíti a határon túli, elsősorban kárpátaljai magyar iskolákat. A magyar nyelv megőrzését és
ápolását szeretnék vidékünkön előmozdítani azzal, hogy mesekönyvekkel, szépirodalmi művekkel és más,
a tanulást elősegítő kiadványokkal és eszközökkel igyekeznek hozzájárulni magyar iskoláink könyvtárainak
fejlesztéséhez.

A Verbőci Középiskolába hozott adományokról és programokról Vraukóné Lukács Ilonát, a KAMIKA
létrehozásának kezdeményezőjét, az alapítvány kuratóriumának titkárát kérdeztük „A verbőci iskola
könyvtárának 650 kötet könyvet hoztunk, mesét, szépirodalmat, ifjúsági szórakoztató irodalmat, de vannak
benne ifjúsági ismeretterjesztő kiadványok és az oktatást segítő kézikönyvek is. Nagyon kivételes
helyzetben van ez az iskola, mert olyan szép ajándékot is tudtunk nekik hozni, amilyet eddig még senkinek,
a Magyar Nagylexikon teljes sorozatát a Könyvtárostanárok Egyesületének és a Magyar Nagylexikon Kiadó
Rt. felajánlásának köszönhetően. Ráadásként a Munguz Kft. szoftverfejlesztő cég HunTéka nevű,
Magyarországszerte elterjedt és kedvelt könyvtári szoftverének iskolai könyvtárak számára készült
változatát ingyen feltelepíti a Verbőci Középiskola könyvtárának számítógépére, valamint a cég
szoftverfejlesztője, Tóth Kornél költségtérítés nélkül vállalta, hogy a program használatát megtanítja az
iskola könyvtárosának. A szoftver alapváltozata Magyarországon 300 ezer forintba kerül. A cég igény
esetén más kárpátaljai magyar iskolai könyvtárakban is feltelepíti ezt a könyvtárosi munkát nagyban
megkönnyítő programot.”

Az alapítvány munkatársai ezúttal sok meglepetéssel érkeztek Verbőcre. A felsősöknek rendkívüli
történelemórát tartott Gáspár Ferenc, a középkori magyar történelem tényein alapuló kalandregény-
sorozatáról ismert író, akinek ezúttal Fülöp Gábor író, költő barátja volt a segítségére. Az interaktív
történelemórát láthatóan nagyon élvezték a verbőci tanulók, akik az órán maguk is szerepelhettek, és
kezükbe vehették a középkori Magyarországon használatban volt fegyverek makettjeit is.

Közben az alsó osztályos tanulók számára zenés irodalmi játszóházat tartott Olajos Gábor, a Nyíregyházi
Vikár Sándor Zeneiskola tanára, aki a magyar költészet napjához igazodva, József Attila születésnapját és
a magyar költészet nagyjainak a munkásságát szem előtt tartva, szebbnél-szebb megzenésített
gyerekverseket adott elő, miközben különféle pengetős hangszereken játszott. A gyerekek a játszóházban
hallhattak hangszertörténeti érdekességekről, valamint az irodalom és a zene kapcsolatáról.

A középiskola könyvtárában Szavkó Szilvia iskolaigazgató és Sinkó Mónika könyvtáros köszönte meg az
értékes könyvadományt, valamint köszöntötték a meghívott vendégeket, többek között az adományozókat
Verbőcre irányító Tóth István, beregszászi magyar főkonzult, Orosz Ildikót, a KMPSZ elnökét, Répási
Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Információs Egyesületének elnökét, a KAMIKA
kuratóriumának tagját, Punykó Máriát, a KMPSZ munkatársát, valamint a Magyarországról érkezett
vendégeket, akik közül Szeifried Zoltán grafikus A magyar irodalom nagy alakjai című sorozatából 36
laminált grafikát ajándékozott az iskolának, továbbá a kö zelmúltban az aradi vértanúkról, gróf Batthyány
Lajosról és báró Perényi Zsigmondról a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület gondozásában
megjelent albumait. Gáspár Ferenc író, a Coldwell kiadó vezetője eddig megjelent ifjúsági kalandregényeit
ajándékozta az iskolai könyvtárnak.

A Könyvtárosok Világnapja apropóján szervezett adományozó program az iskola magyar költészet napi
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ünnepségével folytatódott, amely Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas színművésznőnek, a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház tagjának emlékezetes műsorával kezdődött, majd a Palkó Valéria
igazgatóhelyettes, Sinkó Mónika könyvtáros és Héder Lajos énektanár által felkészített tanulók emlékeztek
meg a magyar költészet napjáról, és a könyvtárosok világnapjáról, ezzel a színvonalas és egyben megható
programmal igyekezvén megköszönni az adományokat a magyarországi vendégeknek.
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