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Idén is megszervezte hagyományos karácsonyváró rendezvényét a huszonnégy éves Irka gyermeklap. A
december 15-én Beregszászban tartott eseményre több mint 150 kisgyerek látogatott el Kárpátalja
különböző iskoláiból.
Immár hagyománnyá vált, hogy a karácsony közeledtével az Irka gyermeklap működtetője, a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) ünnepséggel kedveskedik a hűséges olvasóknak. Megyénk
egyetlen magyar nyelvű gyermeklapja sok kisgyerek kedvence. A negyedévenként megjelenő kiadvány
szebbnél szebb és érdekesebbnél érdekesebb verseket, meséket, feladatokat rejt a kicsik számára.
Az idei alkalomra Kárpátalja hét magyar iskolájából (Beregrákosi Általános Iskola, Gyulai Általános Iskola,
Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola, Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth
Gimnázium, Szolyvai 10. Sz. Oktatói-Nevelői Intézmény, Beregszászi Szakosított Középiskola, Beregszászi
6. Sz. Horváth Anna Általános Iskola) érkeztek gyerekek. Azok az osztályok vehettek részt a rendezvényen,
melyeknek tanulói gyakran írnak levelet, rajzolnak, vagy kitartó rejtvényfejtői a lapnak. Az ünnepség
kezdetén Espán Margaréta, az Irka főszerkesztője Aranyosi Ervin Advent – harmadik gyertya című versével
köszöntötte a gyerekeket. Ezt követően Iván Gábor atya mondta el a gyerekeknek „gyereknyelven”, hogy
mit jelent az advent, és mit jelképez a harmadik gyertya, az öröm gyertyája. Hiszen az adventi várakozás
maga is örömet jelent, mely a karácsony ünnepével teljesedik ki. Majd három kisgyermek lépett elő a
közönség soraiból, akik segítettek meggyújtani az adventi koszorú gyertyáit. A három gyertya meggyújtása
után Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke szintén a várakozásról, az adventi csodavárásról beszélt. Felhívta a
gyerekek figyelmét az adventi jóságfára, mely kissé eltörpül a ma divatos adventi naptárak mellett. De
tudnunk kell, hogy ez az a fa, mely a mindennapi jócselekedetek által lesz napról napra színesebb és
díszesebb.
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A köszöntők után Rohovej Dzsenifer, az Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium
tanulója lépett a színpadra és a Három kívánság című mesét adta elő.
Az Irka-karácsony mindig tartogat valami meglepetést a gyerekek számára. Ezúttal a Marcipán cica és az
oroszlánság című bábelőadást nézhették meg az apróságok. Gay Ágota, Gay Tamás és Zsámár Katalin
fellépése felhőtlen szórakozást biztosított a kicsiknek és az őket kísérő tanároknak, szülőknek egy órán
keresztül. A bábelőadás alatt zene, tánc és mese ötvöződött, mely megmozgatta a lelkes közönséget.
A rendezvényről senki sem távozott üres kézzel. Dr. Vraukóné Lukács Ilona, a Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány kuratóriumi titkára, a Magyar Olvasástársaság elnöke, aki sok éve állandó
vendége az Irka rendezvényeinek, idén sem érkezett üres kézzel: minden résztvevő gyermeknek
ajándékozott egy életkorának, érdeklődésének megfelelő könyvet, illetve a gyerekeket kísérő tanító néniket
is megajándékozta egy-egy könyvcsomaggal, ezzel is gazdagítva az osztályok kincsestárát. A gyerekek a
könyv mellé a Dorcas Nemzetközi Segélyszervezet jóvoltából egy-egy plüssjátékot, a KMPSZ-től pedig egy
édességcsomagot kaptak útravalónak.
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