Irka-karácsony a beregszászi színházban
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Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű gyermeklapja, az Irka sok gyerek kedvence évtizedek óta. A lapot
működtető Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) idén is karácsonyi ünnepséget szervezett az
Irka hűséges olvasói számára. December 19-én rendhagyó módon a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai
Színházba (régi nevén: Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház – a szerk. ) várták az óvodás- és
iskoláskorú gyerekeket, szüleiket és tanáraikat.
Az Irka-karácsony kezdetén a lap főszerkesztője, Espán Margaréta köszöntötte az ünnepségre érkező
izgatott közönséget. Mint elmondta, a rendezvényen jutalomként azok a gyerekek vehetnek részt teljes
osztályukkal együtt, akik évközben gyakran írnak levelet, rajzolnak, vagy kitartó rejtvényfejtői a lapnak. Ezt
követően Marosi István nagybégányi görögkatolikus parochus beszélt a gyerekeknek a karácsonyról, amely
– mint mondta – ajándék Isten részéről az embereknek, hiszen ekkor született a világra Jézus Krisztus.
Ezenkívül beszélt az adventi koszorú hitet, reményt, örömöt és szeretetet jelképező négy gyertyájáról,
melyeket ezt követően maguk a gyerekek gyújthattak meg az adventi koszorún.

Mindenki nagy örömére az Irka-karácsony egyik ajándéka idén Az ördög három aranyhajszála című
mesedarab volt. A beregszászi társulat által előadott Grimm-mese szereplői, köztük Topánka
királykisasszony és Szederinda molnárfiú, hamar elnyerte a közönség tetszését. Az előadás komikuma,
zenei betétei, gazdag díszletei és kosztümjei egy órán át varázsoltak kacagó, csillogó szemű közönséget a
székekbe.
A gyerekek kedvenc kárpátaljai mese- és gyermekversírója, Weinrauch Katalin is ellátogatott az
ünnepségre, és Karácsonyváró versével lepte meg kis olvasóit. Mivel az Irka-olvasók nagyon szeretik a
könyveket, ezért Vraukóné Lukács Ilona, a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány kuratóriumi
titkára a karácsonyi ünnepségre idén is sok könyvújdonsággal látogatott el, melyek egy részét elnyerhették
a vállalkozó kedvű gyerekek karácsonyi versek szavalásáért cserébe. Az alapítvány jóvoltából Sás Károly
és Ildikó Csillaghúr és barátai című gyermekverseket és dalokat tartalmazó első kötetének egy-egy
példányát is hazavihették az osztályok.
Az ünnepség végén minden kisgyerek az alapítvány, a KMPSZ és a Dorcas ajándékaként könyveket,
tanszereket, édességcsomagot és plüssjátékot vihetett haza karácsonyra.
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