
Mintegy 21,5 milliárd forintos 
forrásból elindul a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztés második 
üteme, amelynek keretében 77 
új óvoda, bölcsőde épül és 250 
intézmény újul meg 2019 végé-
ig – jelentette be Grezsa István 
kormánybiztos egy tegnapi bu-
dapesti sajtótájékoztatón.

Grezsa István kiemelte, ösz-
szesen 38,5 milliárdos prog-
ramról van szó, ez a jelenleg 
futó legnagyobb költségvetési 
külhoni program. Jelenleg a ha-
táron túli magyar óvodások szá-
ma 48 ezer körül van, a cél, hogy 
ez legalább 60 ezerre duzzad-
jon, azaz a vegyes házasságból 

származó gyerekek is nagyobb 
eséllyel kerüljenek magyar in-
tézményekbe – közölte, hozzá-
téve: 1675 intézménybe járnak 
gyerekek. A kormánybiztos el-
mondta, központi továbbkép-
zések is indulnak, köztük a 
legmagasabb színvonalú óvoda-
pedagógiai, módszertani kép-
zések, s a Hagyományok Háza 
programjai is eljutnak minden 
nemzetrészhez.

Tízezerrel több férőhely

Az új fejlesztéseknek köszön-
hetően az óvodai és bölcsődei 
férőhelyek száma több mint tíz-

ezerrel nő a Kárpát-medencé-
ben. A második programrész 
keretében befejezik még azt a 
19 óvodát is, amelynek a fejlesz-
tése még az első ütemben in-
dult el. A magyar nyelvű roma 
kisebbség óvodahálózatának 
fejlesztésére továbbra is nagy 
figyelmet fordítanak, a második 
ütemben három új roma óvoda 
épülhet meg és további hármat 
felújítanak. A program egyhá-
zi forrásigénye 13,5 milliárd, 
a világi része 7,84 milliárd fo-
rint. A lebonyolításra, a közpon-
ti programelemre 206 millió, 
illetve 273 millió forint áll ren-
delkezésre.

A fejlesztés során Erdélyben 
54, a Felvidéken 11, Kárpátalján 
10, a Vajdaságban és Ausztriá-
ban 1-1 új óvoda, illetve bölcsőde 
létesülhet. Emellett Erdélyben 
50, a Felvidéken 95, Kárpátalján 
59, a Vajdaságban 6, Muravidé-
ken 1, Horvátországban 6 intéz-
mény újulhat meg.

Potápi Árpád János nemzetpo-
litikai államtitkár hangsúlyoz-
ta, az intézményrendszert kell 
megerősíteni, amely az oktatási 
intézmények mellett a politikai 
intézményrendszert is magában 
foglalja. Utóbbi sokszor bizonyí-
tott már, s megmutatta, hogy ha 
nem lenne, akkor a magyarság 

sokkal nehezebb körülmények 
között élne – hangsúlyozta.

Felidézte, 2010-ben, a kor-
mányváltás után a nemzetpoli-
tika gyökeres változáson ment 
át, az első ciklusban a keret-
rendszert dolgozták ki.

Székely István, az RMDSZ 
ügyvezető alelnöke az esemé-
nyen kiemelte, az asszimiláci-
ót a nyelvváltás előzi meg, s ezt 
követi az identitásváltás. Prob-
léma Erdélyben, hogy az óvo-
dába járás nem kötelező, így a 
gyerekek 40 százalékát tudják 
csak befogadni, még rosszabb 
a helyzet a bölcsődékben, ahol 
nincs állami támogatás.
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Újabb megosztó ötlettel 
állt elő Liviu Pop oktatá-
si miniszter, aki szerint 

a tanügyi rendszer reformja je-
gyében a jelenlegi kettő mellett 
egy harmadik érettségi szesz-
sziót is kellene tartani „talán 
decemberben, de az is lehet, 
hogy inkább február környékén”. 
Az Agerpres hírügynökségnek 
adott interjúban a tárcavezető 
azzal indokolta az elképzelést, 
hogy drasztikusan visszaesett 
az egyetemre jelentkezők szá-
ma, a harmadik szesszió révén 
pedig szerinte javítani lehetne a 
mutatókat. Pop ezenkívül az el-
múlt években ugyan folyamato-
san valamennyit javuló, de így 
is meglehetősen aggasztó érett-
ségi eredmények javításának 
kulcsát is a harmadik vizsgaidő-
pontban látja. A miniszter ötletét 

– ahogyan általában a javaslata-
it – máris számos bírálat érte. 
Kiss Imre Kovászna megyei fő-
tanfelügyelő a Krónikának úgy 
értékelte, évente egyetlen érett-
ségi vizsgára lenne szükség, azt 
azonban jól meg kellene szer-
vezni. Szerinte inkább ez hatna 
motiváló erővel, hiszen a diákok 
tudnák, hogy ha megbuknak, 

„ellustálkodják a vizsgát”, csak 
egy év múlva próbálkozhatnak 
újra. Kiss Imre arra is felhívta 
a figyelmet, a tanév végi és az 
őszi szesszió között alig egy hó-
nap telik el, ráadásul akkor van 
a nyári vakáció, így a végzősnek 
komoly kihívás, hogy felkészül-
jön a pótérettségire, azaz a nya-
rat tanulásra áldozza.

Kiss Imre szerint nehezen 
elképzelhető, hogy a megbu-
kott diákok az őszi szesszió he-
lyett szívesebben jelentkeznek 
a decemberi vagy februári vizs-
gára, sőt inkább az valószínű, 
hogy időközben munkát vállal-
nak vagy külföldön próbálnak 
szerencsét, a vizsgáról pedig le-
mondanak.

Liviu Pop szerint egyébként 
a harmadik szesszió ügyében 
„már zajlanak az egyezteté-
sek”, az elképzelés pedig már 
a következő tanévben megva-
lósulhat. 

Már februárban megtartják 
a szóbeliket

Az érettségi ugyanakkor 
már ettől a tanévtől módo-
sul, a 2017/2018-as vizsganap-
tár szerint ugyanis a szóbeli 
megmérettetések már febru-
ár 12-én elkezdődnek. Görbe 
Péter Hargita megyei főtanfel-
ügyelő hasznosnak tartja az 
oktatási tárca által hozott in-
tézkedést, szerinte így a vég-
zősöknek több idejük marad 
készülni a jóval nehezebb és 
nagyobb téttel bíró írásbelik-
re. „A szóbeliket eddig minden 
évben néhány héttel az írásbe-
lik előtt szerveztük meg. A diá-
kok mostantól már februárban 
leteszik ezeket, így jobban tud-
ják hasznosítani a fennmaradó 
idejüket a tanulásra” – véleke-
dett. A szóbeliző tizenkettedi-
keseknek a februári vizsgák 
alatt nem kell részt venniük 
a tanórákon, az iskoláknak 
ugyanakkor kisebb fejtörést fog 
okozni, hogy félév közben, ta-
nítás alatt kell lebonyolítani a 
megmérettetést.

MOLNÁR RAJMOND, PAP MELINDA

Egy harmadik érett-

ségi szesszió beve-

zetésével javítaná az 

átmenési arányt Liviu 

Pop oktatási miniszter. 

A szakértők szerint 

elég lenne egyetlen, jól 

megszervezett vizsga.

Szóbelik már februárban. Több idejük marad készülni az érettségire a végzősöknek

Több mint száz óvoda és bölcsőde épülhet, illetve újulhat meg Erdélyben

Kiss Imre főtanfelügyelő szerint nem javítaná az átmenési arányt a harmadik érettségi szesszió

Pop levizsgáztatná a végzősöket

Óvodákat épít és újít fel Budapest a határon túl
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A kisebbségek védelme gazdagítja Európát

A kisebbségek, a kisebbségi nyelvek védelme gazdagítja és segít 
megőrizni Európa kultúráját, sokszínűségét – mondta Mikola 
István, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) biz-
tonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtit-
kára tegnap Budapesten. Az Európa Tanács regionális és kisebb-
ségi nyelvek európai chartájáról rendezett konferencia megnyi-
tóján az államtitkár kiemelte, sok kisebbség él Európa területén, 
és joguk van a nyelvüket nemcsak a magánéletben, hanem a 
közéletben, a hivatalokban is használni, és lépéseket kell tenni 
e joguk biztosítására. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, Magyaror-
szágnak azért fontos a kisebbségi jogok kérdése, mert a magyar-
ság egyharmada a mai országhatárokon kívül él, továbbá mert 13 
nemzetiség él Magyarország területén. Németh Zsolt (Fidesz), az 
Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is arról beszélt, hogy 
a kilencvenes évek elején, amikor létrejött a charta, jelentősen 
különbözött a kisebbségek helyzete a maitól. Az egyezmény védi 
a kisebbségek nyelvhasználathoz való jogát, hagyományaik meg-
őrzését – mondta.
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