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December 19-én a Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színházban tartottuk meg a
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) gyermeklapja, az Irka idei karácsonyi
ünnepségét.
A hagyományos Irka-karácsonyra elsősorban
olyan gyermekek kapnak meghívást teljes
osztályukkal együtt, akik nem csupán aktív
olvasói a gyermeklapnak, de rendszeresen
beküldik szerkesztőségünk számára a rejtvények
megfejtését, saját rajzaikat, esetleg verset, mesét. Számukra a meghívás egyfajta jutalom,
számunkra pedig kapcsolatépítés, hiszen így lehetőség nyílik személyesen is megismerkedni
azokkal a gyerekekkel, akiknek nevével gyakorta találkozom az Irkának küldött levelek
borítékján. A jutalmazáson kívül pedig ezzel szeretnénk ösztönözni a gyerekeket arra, hogy
továbbra is hűséges olvasóink maradjanak. Idén a Nagyberegi Középiskola, a Gecsei
Középiskola, a Tiszaásványi Általános Iskola, a Beregszászi 9. Sz. Általános Iskola, a
Beregszászi 7. Sz. Általános Iskola, a Beregszászi Szakosított Középiskola, a Tiszakeresztúri
Általános Iskola, illetve a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola gyermekei ünnepeltek velünk.
Az ünnepség kezdetén Marosi István nagybégányi parochus, görögkatolikus főiskolai lelkész
szólt a gyermekekhez és a kísérőtanárokhoz, szülőkhöz. Ahogy fogalmazott: a karácsony egy
ajándék Isten részéről, hiszen elküldte hozzánk Jézust, a fiát. Az ünnephez kötődik az adventi
koszorú elkészítése és négy gyertyájának meggyújtása, mely gyertyák a hit, remény, szeretet és
öröm jelképei. Előbbi hármat Pál apostol leveléből ismerjük, az öröm gyertyája pedig magát
Krisztust is jelképezi. István atya szavait követően a nézőtéren helyet foglaló legfiatalabb
vendégek gyújtották meg az adventi koszorú négy gyertyáját.
A beregszászi színház társulata Az ördög három aranyhajszála c. Grimm-mese Gyevi-Bíró
Eszter által rendezett színpadi változatát adta elő az irkások számára. A két fiatal főszereplő,
Topánka és Szederinda bontakozó szerelmét a lány apja, I. Szerfelett király agyafúrt kamarása
segítségével próbálja megakadályozni, de az ész most is felülkerekedett az ármányon. A
kikerekedett szemekből és a sok nevetésből ítélve a darab nagy sikert aratott a közönség
soraiban helyet foglaló gyerekek és a felnőttek körében is, s remélhetőleg sok gyerekkel sikerült
megszerettetni vagy még jobban megszerettetni a színházat.
Az előadást követően dr. Vraukóné Lukács Ilona, a Kárpátaljai Iskolai Könyvtárakért Alapítvány
(KaMIKA) kuratóriumi titkára, a Magyar Olvasástársaság elnöke hívta verselni a gyerekeket. A
legbátrabbakat könyvvel jutalmazta szavalatáért. Weinrauch Katalin, a Magyar Kultúra Lovagja
címmel kitüntetett kárpátaljai gyermekköltő, az Irka állandó szerzője egyik karácsonyi versével
köszöntötte az irkásokat.
Természetesen idén sem távozott egy gyerek sem üres kézzel az Irka-karácsonyról.
Mindenkinek jutott egy-egy könyv, plüssfigura, filckészlet és sál a karácsonyfa alól.
A színház társulatának, Tarpai Viktória, Ferenczi Attila, Orosz Ibolya, Ivaskovics Viktor, Kacsur
András, Szabó Imre, Vass Magdolna, Domáreckájá Júlia, Kacsur Andrea, Sőtér István
színművészeknek, a darab zenei hátterét biztosító Gál Natáliának és Császár Istvánnak ezúton
is köszönjük a felnőttek számára is maradandó élményt nyújtó előadást, a KaMIKA-nak és a
Dorcas Nemzetközi Segélyszervezetnek az ajándékokat, a gyerekeknek és az őket kísérő
tanároknak, szülőknek pedig azt, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Remélem, az
Irkának küldött leveleken gyakran találkozom még a már ismerős nevekkel és sok újjal is.
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