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Magyar gyermeklapok – 2010
IRKA
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség gyermeklapja
1993 novemberében jelent meg
az Irka próbaszáma. A kék színû
matt borítón a világra rácsodálkozó huncut szemû, felemás cipõt
viselõ kis lurkó szeplõi mintha incselkednének: Mit találtál ki, felnõttvilág? Telik-e többre?…
Örömmel nyugtázhatjuk: telt.
A próbaszámot követõen számos alkalommal dobbant kicsit
másként a szívem. A kezdeti izgalmak, szorongások csendesedtek, de az új lapszám illata, elsõ
érintése, a futó belelapozás még
ma is torokszorító gyönyörûség
– ünnep.
A megjelenés gyakorisága az évi
6 és 3 lapszám között mozog. Már
az utóbbi években úgy láttuk, állandósulni látszik az évi öt megjelenés, de most megint bizonytalannak
látszik a rendszeres megjelenés
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Irkafirka, Kalendárium, Kifestõ,
Körbenézõ, Lapozgató, Meskete, Mindenféle (78 állandó alrovattal), Olvastad már?, Számforgó, Számítógép-suli,
Postabontás, Tündérujjak, Útravaló, Versforgó.
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IRKA-SZÜLETÉSNAP 2006
A 15 év alatt számos rajz-, fogalmazás- és egyéb pályázatot hirdettünk,
melyen több ezer gyerek vett részt. A nagyobb pályázatokon kívül valamennyi számban közlünk foglalkoztató feladatokat, fejtörõket. Több ezer
verset, mesét, élménybeszámolót kapott a szerkesztõség a 15 év alatt. Természetesen ennek csak egy hányada jelenhetett meg az Irkafirka vagy a
Postabontás hasábjain.
Pontos statisztikai kimutatások nélkül bár, de szeretném kiemelni az Irka szépirodalom-népszerûsítõ szerepét. Hány meg hány értékes olvasnivalót kínált az évek során gyereknek, pedagógusnak, a családnak! Az iskolákban gond a házi olvasmányok kiválasztása, mivel a könyvtárakban nincs
megfelelõ számban a szükséges könyv. Egy-egy meséhez, vershez az Irka
segítségével egyszerre juthat hozzá az osztály valamennyi tanulója.
Nem elhanyagolható az Irka fórumteremtõ szerepe sem. A kárpátaljai
gyermekíróknak a lap megjelenéséig nem volt igazi terük.
Jankovics Mária mûvészi, finom rajzait tisztaság, jóság, humánum hatotta át. Felbecsülhetetlen az értéke, mivel általa az ízlést és lelket romboló filmgyári mesefigurák mellett ilyet is lát a kárpátaljai iskolás. A mûvésznõ halála után fiatal szakember, Kulin Ágnes hozott új stílust a lapba.
Az Irka megálmodói már az induláskor az olvasóvá nevelésen, anyanyelvápoláson, ismeretközlésen túl egyfajta közösségteremtõ célt is szántak a lapnak. Ezt szolgálja többek között a gyermeknapi matiné, az Irkaszületésnap, Irka-karácsony és az Anyanyelvi Irka Tábor.
A próbaszám kék színe 15 év alatt megfakult, a felemás cipõjû, szeplõs,
huncut mosolyú lurkó kinõtte az Irkát… Ám a kisöcsök az új borítókon
rendre megkérdik: Telik-e többre?
Nekik, értük születik minden új Irka.
S ha elfáradnánk vagy elbizonytalanodnánk, elég beleolvasni a gyerekek
írásaiba. Például ebbe a 2002-ben kelt, Irkához írt versbe:
Kovács Ágota
Irka-köszöntõ
Köszönöm, Irka, hogy megszülettél,
gyerekek barátja lettél.
Írhatok Neked verseket,
és kitárhatom a szívemet.
Ha olvasom soraidat,
vidám lesz a hangulat.
Minden gyerek várva várja
következõ számodat.
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