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HATÁROZATА
Beregszász

Про звернення депутатів районної
ради до Прем’єр-міністра Угорщини
Орбана Віктора (угорською мовою)
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звернутися до Прем’єр-міністра Угорщини Орбана Віктора (угорською
мовою) з приводу перегляду системи оцінювання знань для випускників шкіл з
угорською мовою навчання, які планують поступати до вищих навчальних
закладів Угорщини.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної
ради Шедер О.А.

Голова ради

О. Шедер

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!
A Beregszászi Járási Tanács képviselői fordulnak Önhöz az anyaországi
felvételi rendszer módosításával kapcsolatban.
Az Ukrajnában kialakuló helyzet miatt a beregszászi járás magyar tannyelvű
iskoláiban érettségiző diákok és szerte Kárpátalján, egyenlőtlen feltételek mellett
tették le az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztvizsgát. A nemzetiségi
iskolák számára összeállított tanterv ukrán nyelvből és irodalomból nem azonos az
Ukrán tannyelvű iskolák tanterveivel, viszont az Ukrán érettségit a
vizsgaközpontokban az Ukrán tanterv szerint kell teljesíteni, ami Ukrán anyanyelvi
tudást feltételez.
Természetes, hogy a magyar oktatási intézmények végzősei nem vették
sikeresen ezt az akadályt. Ezért a magyar tannyelvű iskolákban végzett diákok nagy
része nem felvételizhetnek Ukrán felsőoktatási tanintézményekbe. Bizonyos
társadalmi szervezeteink meggondolatlan lépése nyomán az idei magyarországi
felvételi rendszerben is hátrányos megkülönböztetés éri a kárpátaljai magyar
anyanyelven tanuló diákokat. Ezen szervezetek javaslata alapján az ukrajnai 12
pontos rendszerben csak a 6-os érdemjegy lehet pozitív jegy, vagyis azok a diákok,
akik 6-ostól kisebb érdemjegyet szereztek, a magyar felsőfokú oktatási rendszerbe
sem léphetnek be. Ez történt annak ellenére, hogy az Ukrán Oktatási Minisztérium
átszámolásában a 1,2, 3-as is pozitív jegy, nem beszélve a 4 és 5-ös érdemjegyekről.
Az ukrán nyelv és irodalom érettségi vizsga nem megszerzése esetén a „nem
teljesített” beírás szerepel a tanúsítványban (szertifikát), ezért kérjük közbenjárását,
hogy a megszerzett ukrán érettségi vizsgaeredményeket fogadják el az Ukrán
Oktatási Minisztérium pontszámítási rendszere alapján, s a bizonyítványt tekintsék
érvényesnek.
A diákok nagy többsége sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tesz
Magyarországon a profil tantárgyakból, s ha a jelenlegi felvételi rendszer marad,
akkor a 6-ostól kisebb ukrán vizsga érdemjegye miatt nem fogadják el az ukrajnai
érettségi bizonyítványát.
Ez a tendencia a magyar iskolák felszámolásához vezet, mert a mai állás
szerint egy magyar szülőnek semmi oka a magyar identitás megőrzésén kívül magyar
iskolába adni a gyermekét, mert ukrán iskola után könnyebben bejut Ukrajna és
Magyarország felsőfokú tanintézményeibe és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskolára is.
Ezek a diákok csak az Ön közbenjárására és jóindulatára számíthatnak!
Beregszász, 2015. május 28.
Őszinte tisztelettel: a VI. Összehívású Beregszászi Járási Tanács
Képviselőtestülete
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