Irka-karácsony a beregszászi főiskolán
2013. december 26., 10:00, 676. szám
Régi és szép hagyománya az Irka című
gyermeklap szerkesztőségének, hogy a
karácsony előtti napokban meghitt ünnepség
keretében, a kicsiny olvasókkal együtt
ünneplik meg Jézus Krisztus születését. Az
idei Irka-karácsonyra december 19-én délelőtt
került sor: a korábbiakhoz hasonlóan a
rendezvénynek ez alkalommal is a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF)
adott otthont. Az ünnepi esemény alkalmából
zsúfolásig megtelt a főiskola Esztergom
terme: a közel kétszáz kisiskolás Técső,
Bátyú, Bótrágy, Mezővári, Ungvár, valamint Beregszász tanintézményeiből érkezett.
Ez alkalommal a gyerekekkel együtt „karácsonyozott” Répás Zsuzsanna, Magyarország
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának KIM nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkára, Ljubka Katalin, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályvezetője, Tóth
István, Magyarország beregszászi főkonzulja, dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a KMF elnöke,
valamint dr. Vraukóné Lukács Ilona, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány
kuratóriumi titkára is.
Amíg a kisiskolások gyülekeztek, a már megérkezettek számára unaloműzésként Gabóda Éva,
a KMPSZ óvodaszekciójának vezetője és főiskolai tanítványai – a Pro Cultura Subcarpathica
civil szervezet képviselőivel karöltve – kézműves-foglalkozásokat szerveztek. Majd mindannyian
átvonultak az Esztergom terembe, ahol a magukkal hozott, természetes anyagból készített
díszekkel szépen „felöltöztették” az Irka-karácsonyfát.
A rendezvényt Punykó Mária, az Irka c. gyermeklap leköszönő főszerkesztője nyitotta meg, aki
elmondta, hogy az idei esztendő jubileumi év volt, hiszen a gyermeklap a közelmúltban
ünnepelte 20. születésnapját. Karácsony közelsége révén a szeretet, az öröm és Jézus Krisztus
születésének jelentőségére hívta fel a gyerekek figyelmét.
Orosz Ildikó az adventnek mint várakozási időszaknak a jelentőségéről szólt. Ez alatt az idő alatt
lassan mindenki kitárhatja szíve ablakait, hogy karácsony napján rögvest megtölthesse azt
Krisztus szeretete.
Majd a történelmi egyházak képviseletében Michels Antal római katolikus plébános és Marosi
István görögkatolikus parochus Répás Zsuzsannával és Ljubka Katalinnal közösen
meggyújtották az adventi koszorú gyertyáit. Marosi atya a karácsonyról, valamint annak központi
„szereplőiről” is elbeszélgetett a gyerekekkel, egyben a betlehemi csillag, illetve a betlehemi láng
szerepére és mondanivalójára is felhívta a figyelmet.
Köszöntötte az Irka-karácsony résztvevőit Répás Zsuzsanna is, aki elmondta, hogy az idei
esztendő a külhoni magyar kisiskolások éve volt. Ez alkalomból meghirdették a 2013 a külhoni
magyar kisiskolások éve programot, melyben Miénk a város! címmel online játékot indítottak. A
játék során a gyerekek ún. Csodasarkot nyerhettek osztályuknak vagy iskolájuknak.
Az ünnepi hangulatot emelte a Kovács Erika vezetésével fellépő mezővári gyermekstúdió
énekes szolgálata, akik a BorzsaVári népi zenekar kíséretével az alkalomhoz illő karácsonyi
dalokat adtak elő. Weinrauch Katalin gyermekírónő saját versével üdvözölte a gyerekeket. Fring
Erzsébet, a Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola énektanárnője dalra tanította a gyerekeket. Azok
a gyerekek, akik elég bátrak voltak egy karácsonyi versike elszavalásához, ajándékot
választhattak maguknak az Irka-karácsonyfa alól (az ajándékokat a Kárpátaljai Magyar Iskolai

Könyvtárakért Alapítvány ajánlotta fel).
Az ünnepség végén a gyerekek a KMPSZ ajándékcsomagját vehették át.
Az idei Irka-karácsonyt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is támogatta.
F.Zs.

