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A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében ismét felújítottak három magyar
tannyelvű óvodát Kárpátalján. A korszerűen felújított és felszerelt óvodákat ünnepélyes keretek
között adták át január 23-án Aklihegyen, Forgolányban és Tiszakeresztúrban.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke hangsúlyozta, nagy örömet
jelent számára, hogy átadhatták a megújult oktatási intézményeket. Beszédében kiemelte, hogy
az óvodafejlesztési programban való részvétel közösségteremtő erővel bír. Az anyagi
támogatás nemcsak a kárpátaljai magyarság számára nyit új lehetőségeket, hanem az összes
itt élő közösségnek. Ukrajna gazdasági helyzete olyan mélyponton van, hogy az állami
költségvetésből több mint 25 éve nem történtek óvodai felújítások. A kárpátaljai óvodák
felújításának köszönhetően az ukrán államot nem terhelik a szükséges munkálatok költségei. A
felújított épület hosszútávú fenntartása racionálisabb, a korszerű szigetelések és nyílászárók
beszerelését követően várhatóan a közüzemi díjak csökkenni fognak. A korszerűsített óvodák
mindemellett magyar munkahelyet teremtenek, amelyek lehetőséget biztosítanak a Kárpátalján
élő embereknek. Az elnökasszony Kazinczy szavaival mondott köszönetet mindazoknak, akik
segítették az óvodafejlesztési program megvalósítását: „Eszköze lenni az isteni kéznek, egy
nem haszontalan tagja az Egésznek”.

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja összehangolt fejlesztési
feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa felhívta a jelenlévők figyelmét,
hogy egyre inkább érezhető a magyar kormány azon törekvése, miszerint a
Kárpát-medencében minden magyar egy nemzeti közösséghez tartozzon, határoktól
függetlenül. A kormánybiztos kiemelte, hogy a két ütemben zajló óvodafejlesztési program
keretében Kárpátalján 22 óvoda építését és 80 óvoda felújítását, fejlesztését végzik. Ezekre a
munkálatokra a magyar állam 4,5 milliárd forintot különített el. Grezsa István biztosította az
ünneplőket, hogy Magyarország megbízható partnere Ukrajnának, s nem engedi el a
kárpátaljaiak kezét.
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Az óvodák átadásán köszönetet mondott Ruszanyuk Mihajlo, a Nagyszőlősi Járási
Adminisztráció elnöke, az intézmények igazgatói, a történelmi egyházak képviselői pedig áldást
kértek, illetve megszentelték a felújított oktatási intézményeket.

Az óvodák növendékei dalokkal és versekkel köszönték meg, hogy ezentúl megszépült,
korszerűsített épületbe járhatnak, ahol eredményesen felkészülhetnek az iskolára.

Orosz Ildikó mindhárom óvodának egy jelképes mesefát adott át, melyhez laptop, vetítő,
vetítővászon és hangszórók társulnak. A számítógépekre előzetesen magyar népmeséket írtak
fel, ezzel is elősegítve a magyar kultúra fejlesztését Kárpátalján.
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