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 A nagykaposi magyar ovisok nyugodtan 

alhatnának, hisz felelősséggel gondoskodnak 

róluk a felnőttek. Ám mint minden gyerek, ők 

is a délutáni alvást bliccelik el 

a legszívesebben  

(Szabó Bernadett felvétele)       

 

Nagykapos 

Az Ung-vidék központjában egy évvel ezelőtt nyitották meg a város magyar óvodáját. 

A nagykaposi önkormányzat ezt megelőzően úgy határozott, hogy 2005. július 1-ig a Tolsztoj 

lakótelepi óvodába helyezi el az addig két különböző intézményben működő magyar 

osztályokat, míg a Hviezdoslav lakótelepi óvodában a szlovák csoportok kapnak helyet. Az 

önálló magyar óvoda létrehozását 2004-ben a szülőkkel karöltve a Csemadok és a Rákóczi 

Szövetség helyi alapszervezete valamint a Nagykapos és Vidéke Társulás kezdeményezte. 

Egy ilyen intézmény kialakítása a Magyar Koalíció Pártja Nagykaposi Alapszervezetének 

választási programjában is szerepelt. A kezdeményezést akkor az egyik érintett óvoda 

iskolatanácsa támogatta, a másiké elutasította. Akkoriban Nagykaposon a szülők egy része 

petíciót juttatott el az önkormányzathoz, melyben kifejtették, hogy szerintük miért nincs 

szükség önnálló magyar óvoda megnyitására az Ung-vidék központjában. Az intézmény 

megnyitása mellett érvelő magyar gyerekek szülei szintén aláírásgyűjtésbe kezdtek, s ezt az 

ívet az érintettek 97 százaléka írta alá. A helyi önkormányzat döntése alapján - miután az 

oktatási minisztérium is jóváhagyta az önálló magyar óvoda létrehozását – engedélyezte az 

intézmény megnyitását. A tárca 2005. január 25-én postázott döntése szerint február elsejétől 

gyakorlatilag már megnyithatták volna a magyar óvodát Nagykaposon, ám az önkormányzat 

végül úgy határozott, hogy a tanévben ezzel az átszervezéssel már nem zavarja meg az érintett 

tanintézményekben folyó munkát. Nagykaposon a múlt évben nemcsak átszervezés történt, 

hanem a három helyi óvoda közül egyet be is zártak. A város kasszájából ugyanis mintegy 2,7 



millió korona hiányzott ahhoz, hogy az óvodákat, az iskolai étkezdéket, a szabadidőközpontot 

és a napköziotthonokat tovább működtessék. Jecko Ildikó, a nagykaposi magyar óvoda 

igazgatója elmondta, hogy az intézmény egy éve 76 gyerekkel kezdte meg a működését, majd 

a létszám rövid időn belül 86-ra emelkedett. Örvendetes, hogy jövőre már 97 gyermek jár 

a kaposi magyar óvodába. Az elmúlt évben a szülőkkel karöltve sikerült felújítani az épület 

belső tereit, és különböző pályázati forrásokból egyéb fejlesztéseket is eszközölhettek. Az 

önkormányzat eddig szívén viselte a magyar oktatási intézmény sorsát, így a működtetéssel 

nem voltak komolyabb gondok. Valószínűleg az idén még további felújítási munkálatok 

elvégzésére is lesz pénz. Az előzetes számítások szerint Nagykaposon a következő években 

nem várható a gyermeklétszám csökkenés, így az intézmény a közeljövőben zavartalanul 

működhet.  
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