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T isztázni szeretné a Bethlen Gábor-szo-
borral „párban” elfogadott Erdélyi 

Iskola szoborcsoport pontos helyszínét 
a marosvásárhelyi városvezetés, így a 
soros januári tanácsülésen napirendre 
kerül a kérdés. Azért fontos a tisztázás, 
mert a helyszínt illetően két változatot 
is elfogadott korábbi összetételében az 
önkormányzat, majd Dorin Florea volt 
polgármester a Vár melletti helyszínt 
szorgalmazta.

Marosvásárhelyen bevett szokás, hogy 
a magyar jelentőségű szobrokat román 
párral együtt fogadják el, vagyis azt je-
lenti, hogy valahányszor egy magyar 
szobrot, emlékművet szeretnének valaki-

nek állítani, kötelező módon egy románt 
is létre kell hozni. Így volt ez a Bethlen 
Gábor-szoborral is: cserébe elfogadták 
az Erdélyi Iskola (Școala Ardeleană) szo-
borcsoportot. Utóbbi alkotás a Monar-
chia idején az erdélyi románság jogaiért 
küzdő mozgalom négy képviselőjének 
állítana emléket: Petru Maiornak, Sam-
uil Micunak, Gheorghe Șincainak és Ion 
Budai Deleanunak. Tervek szerint a szob-
rok magassága 2,6 méter lesz, és a háttér-
ként szolgáló boltív magassága eléri a 4–6 
métert.  Az első, 2016-os vonatkozó helyi 
tanácsi határozatban, amelyben a Beth-
len Gábornak állítandó emlékmű, illetve 
az Erdélyi Iskola szoborcsoport felállítá-
sáról döntöttek, az áll, hogy a vár köze-
lében keresnek helyet nekik. 2018-ban 

született egy újabb helyi tanácsi határo-
zat, amely szerint a Bethlen Gábor-szob-
rot a főtéren állítják fel, a szoborcsoportot 
pedig szintén a központban, a Győzelem 
tér elején levő kis parkban. Aztán 2019-
ben az akkori városvezető, Dorin Florea 
arról számolt be, hogy elindította az en-
gedélyeztetési folyamatot, és az Erdélyi 
Iskola szoborcsoportot szeretné mihama-
rabb a vár mellett, a sétány felőli bejárat 
közelében felállíttatni. Erről akkori ta-
nácsadója, Claudiu Maior – aki jelenleg 
marosvásárhelyi önkormányzati képvi-
selő – beszélt közösségi oldalán.

A január utolsó csütörtökén esedékes 
marosvásárhelyi tanácsülésen ismét na-
pirenden lesz a szoborcsoport felállításá-
nak kérdése. Mint a tervezetből kiderül, 

meg kell határozni az alkotás végleges 
helyét, és az idei költségvetésben pénzt 
kell elfogadni a térrendezési, szállítási és 
felállítási költségekre. A Soós Zoltán pol-
gármester által jegyzett határozatterve-
zetben az szerepel, hogy a szoborcsoport 
a Győzelem tér elején, a Maros plázával 
szembeni kis parkban kapna helyet. Ott 
jelenleg Nicolae Bălcescu kis mellszobra 
áll – ezt a vársétányra költöztetnék, hogy 
helyet adjanak a nagy méretű szoborcso-
portnak. A határozat szerint az engedé-
lyeztetés és a terület előkészítése május 
végére lenne meg, és akkor kerülhetne 
a helyére a szoborcsoport. A tervezet 
arról is szól, hogy az idei költségvetés-
ben pénzt fogadnak el a Nicolae Bălces-
cu-szobor átköltöztetésére is.

Ismét helyet keresnek a román szoborcsoportnak Marosvásárhelyen

NAGYOBB LESZ A VERSENY A KÖZÉPISKOLAI HELYEKÉRT, MIUTÁN A JÖVŐ TANÉVTŐL KEVESEBB TANULÓ KERÜLHET EGY-EGY OSZTÁLYBA

A szakoktatásnak kedvez a diáklétszám-csökkentés
Nem eredményez jelentős változást 
a beiskolázási tervekben, hogy az 
oktatási minisztérium csökkentette 
a következő tanévben induló közép-
iskolai osztályokban a maximális 
diáklétszámot. Bár Sorin Cîmpeanu 
tárcavezető szerint a módosítás or-
szágszerte akár ezer új középiskolai 
osztály létrehozását is eredményez-
heti, a lapunk által megszólaltatott 
tanfelügyelők szerint megyénként 
legfennebb két-három pluszosztályt 
jelent a csökkentés. Ugyanakkor nő 
a verseny egy-egy elméleti osztályos 
helyért, és több „lemaradó” fordulhat 
a szakoktatás felé.

 » BÍRÓ BLANKA

M egjelent pénteken a Hivatalos 
Közlönyben a miniszteri rende-
let, miszerint a szakoktatásban az 

eddig 28 főről 24 diákra csökkentik a kö-
vetkező tanévben induló kilencedik osztá-
lyok maximális létszámát, az elméleti kö-
zépiskolákban pedig az eddigi 28 helyett 
legtöbb 26-an lehetnek egy osztályban. 
Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter a Digi24 
hírtelevízióban kifejtette, a rendelet a 
következő iskolai tanév kezdetekor lép 
érvénybe, amikor kevesebb diák fog kilen-
cedik osztályba, középiskolába iratkozni. 
Ugyanis ők az a generáció, amelynek tag-
jai először kerültek előkészítőbe: lehetősé-
gük volt első vagy előkészítő osztály közül 
választani, így megoszlottak, és keveseb-
ben vannak az évfolyamon. Éppen ezért a 
miniszter úgy véli, ez a legjobb alkalom az 
osztálylétszámok csökkentésére. Szerinte 
az intézkedés ezer új középiskolai osztály 
létrehozását eredményezi, több szakkép-
zett tanárra lesz szükség. A tanfelügyelő-
ségeknek február elsejéig kell elküldeniük 
a tanügyminisztériumba az új szabályozás 
alapján módosított beiskolázási tervet.

Nem lesz sokkal több osztály
A csökkentett diáklétszámmal sem lesz 
sokkal több osztály, mint amennyit a 
módosítás előtt javasoltak – szögezte 
le megkeresésünkre Kéry Hajnal Bihar 
megyei főtanfelügyelő-helyettes. Kifej-
tette, a tanintézetek már decemberben 

benyújtották a beiskolázási számokra 
vonatkozó javaslataikat, a beiskolázá-
si tervet feltöltötték egy platformra, így 
könnyen módosítható. Eleve több osz-
tály létrehozását tervezték, mint ameny-
nyit a diáklétszám indokolt, hogy legyen 
bőségesebb a szakok szerinti kínálat, így 
most nem kell sokat változtatni. „Nem 
kell az egész anyagot újratervezni, pont-
szerűen esetleg egy-két iskolában válto-
zik. Valószínűleg ezekkel a számokkal 
sem lesz több osztályunk” – mondta 
Kéry Hajnal. Hozzátette, jónak tartja a 
módosítást, mert ezzel nagyobb bizton-
ságban lesznek a szakiskolai osztályok. 
Ugyanis minden tanévben első körben 
az elméleti osztályok töltődnek fel, és 
amikor ezek a helyek betelnek, csak 
azután irányulnak a szakoktatás felé a 
diákok. Ha az elméleti középiskolában a 
jelenlegi 28 helyett már 26-nál meghúz-
zák a vonalat, többen jelentkezhetnek 
szakoktatásba – vélekedett a főtanfel-
ügyelő-helyettes.

Magyarázat a megcsappanásra
A 2005/2006-ban született gyerekek, ami-
kor betöltötték a hat évet, választhattak, 
hogy beiratkoznak előkészítő osztályba, 
vagy csatlakoznak az egy évvel nagyob-
bakhoz első osztályba, de az is opció volt, 
hogy még egy évet az óvodában marad-

nak. Emiatt tavaly volt az elmúlt évek-
hez viszonyítva a legnagyobb az akkori 
nyolcadikosok létszáma, idén viszont a 
legkisebb. Kiss Imre Kovászna megyei 
főtanfelügyelő összehasonlításképpen 
elmondta, a 2018/2019-es tanévben 1970 
nyolcadikos diák szerepelt a nyilvántar-
tásban, a 2019/2020-as tanévben 2042, 
míg a jelenlegi tanévben mindössze 1743. 
Kéry Hajnal is arról számolt be, hogy 
ebben a tanévben 15–20 százalékkal ke-
vesebb a nyolcadikos, mint egy évvel ko-
rábban.

A nyolcadikosok tavalyi és idei létszá-
mának összehasonlítása nem releváns, 
mert mindkettő sajátos évfolyam: tavaly 
az átlagnál többen voltak, idén az átlag-
nál kevesebben vannak, részletezte Kiss 
Imre. Kifejtette, Kovászna megyében ál-
talában 66–68 kilencedik osztály alakul, 
tavaly viszont 72, idén pedig a gyereklét-
számból kiindulva már csak 62 osztállyal 
tudtak tervezni. „Ebből adódott a félre-
értés: a szülők, a pedagógusok egy része 
úgy gondolta, a tanfelügyelőség levágta a 
kilencedik osztályok számát, ám valójá-
ban az történt, hogy háromszáz gyerekkel 
kevesebb van, a jóváhagyott osztályokban 
mindenkinek megvan a helye” – fejtet-
te ki Kiss Imre. Úgy véli, ez a pedagógusi 
állások szempontjából sem jelentett nagy 
érvágást, mert az osztályok csökkenése 

régiónként megoszlik. Ha egy iskolában 
egy osztállyal kevesebb indul, az például 
heti egy történelemórával, vagy két ma-
gyarórával jelent kevesebbet, ezért egyet-
len pedagógus sem veszíti el az állását. A 
főtanfelügyelő rámutatott, a nagyobb me-
gyékben jelenthet több osztálynyi különb-
séget a diáklétszám-csökkentés, az pedig 
állástöbbletet generál, amit a miniszté-
riumnak szeptembertől fi nanszíroznia 
kell. A következő napokban mindenhol 
újraszámolnak, ám mélyreható változás-
ra nem számítanak Kovászna megyében, 
két- három osztállyal több alakulhat, és az 
is szakoktatásban. „A Székely Mikó Kollé-
giumban három kilencedik osztály indítá-
sát tervezzük, ha ezek nem 28, hanem 26-
os létszámmal alakulnak, az hat diákkal 
kevesebb, és ez nem indokolja egy újabb 
osztály létrehozását” – mutatott rá Kiss 
Imre. Hangsúlyozta, a jelenlegi beiskolá-
zási tervben minden régióban legalább 
egy osztállyal több van, mint amennyit a 
diáklétszám indokol, hogy minden típusú 
szakképzésben legyen kínálat.

Éleződik a verseny
Kiss Imre szerint a diáklétszám-csökken-
tés pozitív hozadéka, hogy nő a konku-
rencia, hiszen egy osztályba már nem 
28, hanem csak 26 helyre versenyeznek a 
diákok. Az utolsó bejutó általánosa ma-
gasabb lesz, ezzel növekszik a színvonal 
– szögezte le a főtanfelügyelő. Egy lapunk 
által megszólaltatott szülő ugyanakkor 
arról beszélt, hogy az elmúlt kilenc évben 
hozzászoktak a folyamatos változások-

hoz, a bizonytalansághoz. „A 2005/2006-
ban születettek nemzedéke volt a kísérleti 
évfolyam. Náluk vezették be az előkészítő 
osztályt, az új típusú kerettantervet, ami 
azt eredményezte, hogy szinte soha nem 
volt tankönyvük, változtak a képesség-
vizsga tételei. Ebből a módosításból azt 
szűrtem le, hogy csökkentek a lányom 
esélyei: már nem 28, hanem 26 helyre ver-
senyez a kiszemelt kilencedik osztályba” 
– mondta az édesanya.

 » A rendelet a következő iskolai 
tanév kezdetekor lép érvénybe, 
amikor kevesebb diák fog kilencedik 
osztályba, középiskolába iratkozni. 
Ugyanis ők az a generáció, amelynek 
tagjai először kerültek előkészítőbe: 
lehetőségük volt első vagy előkészí-
tő osztály közül választani.

Versenyhelyzet. Nehezebb lesz bejutni a népszerű osztályokba
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