
Csillaghúr-közönségtalálkozó az irkásoktól az
irkásoknak
2016. május 31., 20:37, 803. szám

A közelgő gyermeknap alkalmából szervezett
író-olvasó találkozót május 26-án a
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
gyermeklapja, az Irka a Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvánnyal
(KaMIKA) karöltve.

Más irkás rendezvényekhez hasonlóan erre a
programra is olyan gyerekek kaptak meghívást
teljes osztályukkal együtt, akik rendszeresen
küldik el szerkesztőségünkhöz a

rejtvénymegfejtéseket, saját rajzaikat, írásaikat. Számukra ez egyfajta jutalom, számunkra
pedig lehetőség arra, hogy leghűségesebb olvasóinkkal személyesen is megismerkedjünk. Ez
alkalommal 9 kárpátaljai általános és középiskola 1–4. osztályos tanulóit láttuk vendégül
Nagydobronyból, Akliból, a beregszászi 4., 6. és 10. számú iskolákból, Dédából, Haranglábról,
Izsnyétéről és Tiszaújhelyről.

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke arra biztatta a
jelenlévő Irka-olvasókat, hogy továbbra is legyenek érdeklődőek, szeressenek olvasni, s
mindig találjanak valami örömet abban a könyvben, amelyet a kezükbe vesznek, hiszen aki
szeret olvasni, az soha nincsen egyedül, mindig akad egy barátja a hosszú utazásokon, esős
napokon.

Weinrauch Katalin, a Magyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett kárpátaljai gyermekköltő a
madarak és fák napja (május 10.) alkalmából Óvd, szeresd a fákat című versét hozta el az
Irka-olvasóknak, arra biztatva őket, hogy a vakáció alatt, kirándulásaik során nagyon
vigyázzanak a növényekre, állatokra, hisz nélkülük elképzelhetetlen az életünk.

A találkozó keretében magyarországi vendégeink, Sás Károly és Sás Ildikó örvendeztették
meg előadásukkal a közel 200 résztvevő gyermeket és az őket kísérő tanárokat, szülőket. A
szerzőpáros, apa és leánya Csillaghúr és barátai történeteit hozták el nekünk. Csillaghúr egy
kicsinyke virág, aki vezérszálként fogja össze a róla és barátairól szóló meséket, verseket. Az
interaktív közönségtalálkozón rajta kívül Deni, a denevér, Ugron, a béka, Dönci, a mezei egér,
Oldamúr, a szitakötő, Lukács, a fakopáncs is eljött hozzánk, hogy bemutassa érdekességekkel
teli világukat. A Csillaghúr-könyvekhez zenés CD-melléklet is tartozik, amelyen a történetek
megzenésített változata hallható, szintén a szerzőpáros, illetve a Csillaghúr együttes alkotói
munkájának köszönhetően. A dalokhoz különböző mozgások, táncok is tartoznak, melyek
nagy sikert arattak a beregszászi közönség körében is. Sok-sok kéz lendült a magasba, hogy
egy dal erejéig valamelyik szereplő megjelenítésével vagy éppen egy ritmushangszerrel a
kezében részese lehessen Csillaghúr és barátai világának. A részvételért Csillaghúr minden
újdonsült barátja egy Csillaghúr-könyvjelzővel gazdagodott.

Szokásunkhoz híven idén is igyekeztünk a meghívás mellett egyéb ajándékokkal is meglepni
olvasóinkat. Minden gyerek választhatott magának egyet – a KaMIKA, a KMPSZ és a Dorcas
Segélyszervezetnek köszönhetően – a plüssjátékok, könyvek, irkák, kifestők közül, s
útravalóként némi édességről is gondoskodtunk.

Szintén a KaMIKA jóvoltából a szerzőpáros a Beregszászi Szakosított Középiskola diákjainak is
bemutatta Csillaghúr mesebeli világát. Az alapítvány évek óta rendszeresen eljuttatja
ajándékait a nehéz sorsú, félárva és árva gyerekekkel foglalkozó intézményhez.

Sás Ildikónak, Sás Károlynak, Csillaghúrnak és minden barátjának ezúton is köszönjük, hogy
megörvendeztettek bennünket jelenlétükkel, előadásukkal. A Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítványnak és két jelenlévő képviselőjének, Bajnok Lászlónénak és Kocsik
Tibornak köszönjük az ajándékkönyveket, amelyekkel az Irka rejtvénymegfejtőit jutalmazzuk
majd.

Espán Margaréta,

az Irka főszerkesztője
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