
Születésnapi gondolatok, avagy maradjunk a tényeknél 
 
Most, 2017-ben van kereken 60 éve annak, hogy iskolánk felvette Brassai Sámuel nevét. 

Születésnapi „ajándékként” 2017. január 25-én elvették utolsó elméleti  kilencedik osztályunkat 
is.  

Az elmúlt napok eseményei, sajtónyilatkozatai és interjúi nem adtak választ, 
magyarázatot a legfontosabb kérdéseinkre, felvetéseinkre. 

Ahogy a 2017. január 26-i nyilatkozatunkban kifejtettük, nem kizárólag csak a mostani 
2017. január 25-i döntésről van szó, hanem a Brassai Sámuel Elméleti Líceumot 2010-től 
sújtó negatívan diszkrimináló döntések sorozatáról! A Brassaitól most sorrendben és 
szelektíven a harmadik elméleti osztályt vették el, miközben más kolozsvári magyar iskolák 
másfél évtizede (!) változatlan elméleti líceumi osztályszámmal működhetnek. Nem „csak” 
egy osztályról van itt szó, hanem háromról! E nyilvánvalóan kellemetlen tény fölött szeret 
átsiklani mindenki, és hogy ez miért történhetett meg, erre a mai napig sem kaptunk választ vagy 
magyarázatot.  

Miért nem vették figyelembe a szülők döntéseit, miért vették el az általuk igényelt 
természettudományi osztályt, és miért nem a 2013-ban ránk erőltetett szakosztályt? 
Iskolánkban minden évben felméréseket végzünk a szülők körében és ennek függvényében 
kérjük a kilencedik osztályokat. A most végző tizenkettedikeseink szülei annak idején, 2013-ban 
egy matematika-informatika osztály indítása mellett döntöttek, és mi figyelembe véve ezt, egy 
ilyen profilú osztályt kértünk. A szülők az idén újra természettudományi osztályt kértek, ez 
irányú kérésüket iktatták is a tanfelügyelőségen.  

Az elméleti osztályunk elvétele mellett döntők nem vették figyelembe az érvényes 
oktatási törvény (Legea educației naționale nr. 1/2011) 79-es és 80-as cikkelyeit, mely szerint az 
oktatás haszonélvezői elsősorban a diákok és szüleik és fontos döntések meghozatalakor 
kötelező módon konzultálni kell velük is.  

Már jóval a döntés előtt szóban jeleztük, és írásban is felhívtuk a figyelmet a megyei 
tanfelügyelőségre benyújtott 243/ 2017. január 13-as számú szülői beadványban szereplő 
kérésre, és azt is kifejtettük, hogy milyen következményekkel jár az utolsó elméleti osztályunk 
megszüntetése. Egyértelműen felelőtlen döntésnek tartjuk, hogy ezek ellenére az elméleti 
osztályt vették el, jóval több kárt okozva így az iskolának. A szakosztályok túlsúlyba kerülésével 
az elméleti líceumunk idővel szaklíceummá alakul át, és el fogjuk veszíteni a 0-VIII osztályos 
tagozatunkat is: tehát nem „csak” a kilencedikes osztályunkról van szó, hanem az iskola 
megszüntetéséről!  

„Az iskolaigazgatók nem tudtak egymás közt megegyezni, nem tudtak dönteni” 
nyilatkozták több helyen is. Az OM5777/2016-es számú minisztériumi rendelet (Metodologia 
privind fundamentarea cifrei de școlarizare (2017-2018), 11-es cikkelye szerint nem is lehetett 
volna az említett találkozón dönteni, és ezért nem is születhetett semmilyen megegyezés, hiszen 
az igazgatók egymagukban nem hozhatnak arra vonatkozó döntést, hogy milyen osztályok 
maradjanak meg. A gyűlésen résztvevők ezt jelezték is. Erre csak az iskola vezetőtanácsa 
jogosult. 



Az idén is, akárcsak 2013-ban, az elméleti osztály sorsát már jóval hamarabb, szűk 
körben eldöntötték! Két héttel a 2017. január 25-i tanfelügyelőségi vezető tanácsi gyűlés 
döntése előtt, már 2017. január 11-én behívatta Ömböli Irma magyar szakos tanfelügyelő a 
Brassai Sámuel Elméleti Líceum és az Onifisor Ghibu Elméleti Líceum magyar tagozatának a 
vezetőségét, majd Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes és a másik három magyar tanfelügyelő 
jelenlétében elmondták, hogy e két iskola elméleti osztályait fogják elvenni. E tény közlése után 
beadvánnyal fordultunk a Kolozs megyei és kolozsvári RMDSZ szervezetek vezetőihez. 

Arra a kérdésre, hogy milyen kritériumok alapján választották ki a megszüntetendő 
osztályokat, Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes utólag, a hivatalos 2017. január 25-i 
tanfelügyelőségi vezető tanácsi gyűlés döntése után a sajtóban azt válaszolta, hogy figyelembe 
vették többek között a megyei és országos tantárgyversenyeken elért eredményeket, az érettségi 
eredményeket stb. Ha elolvassuk  a OM5777/2016 számú minisztériumi rendeletet (Metodologia 
privind fundamentarea cifrei de școlarizare (2017-2018) kiderül, hogy a főtanfelügyelő-helyettes 
által felsorolt „kritériumok” sehol nem szerepelnek.   

Mennyire lehetett objektív egy olyan kritériumrendszer, amelyet ráadásul szelektíven 
csak néhány kolozsvári iskolára alkalmaztak, és nem az összes magyar iskolára? Azt sem tartjuk 
méltányosnak, hogy olyan intézmények eredményeit hasonlítják össze, amelyek közül egyesek 
másfél évtizede változatlan elméleti osztályszámokkal működnek, nyugodt munkakörülmények 
között, míg a Brassait kilakoltatták, sorozatosan osztályokat vettek el tőle és tanári kara is a 
harmadára csökkent. Mit jelentett iskolánk számára például a kilakoltatás? A Brassai Sámuel 
Elméleti Líceum végzősei közül 2013-ban 78,08%, 2014-ben 93,47%, 2015-ben 95,34% és 
tavaly 56,81% érettségizett sikeresen (tavaly végeztek a 2012-es kilakoltatás után, már az új 
épületben kezdő új kilencedikesek). Két elvett osztály és kilakoltatás mellett is, szerintünk nem 
rossz a Brassai négyéves átlageredménye; jobb, mint a megyei és országos átlag (és jobb, mint 
nem egy Kolozs megyei magyar líceum és tagozat átlaga). 

Jövőre visszakaphatjuk a most elvett osztályunkat, ígérik és nyugtatgatnak. Ahogy a 
2017. január 26-i nyilatkozatunkban is jeleztük, 2012 november 2-án érdekvédelmi szövetségünk 
Kolozs megyei vezető tisztségviselői aláírásukkal is megerősítve ígérték, hogy iskolánkban az 
elméleti oktatás nem fog kárt szenvedni a ránk erőltetett szaklíceumi osztály beindításával, ennek 
ellenére 2013 óta mindkét elméleti osztályunkat elvették tőlünk.  

Csökken a gyerekszám, hangoztatják, elkerülhetetlen az osztályok számának a 
csökkentése. De a megyei osztálycsökkentések terheit miért mindig elsősorban csak a Brassai 
Sámuel Elméleti Líceumnak kell viselnie? Miért nem lehet átvenni más megye példáját, ahol 
felváltva egyik évben egyik iskola indít kilencediket, másik évben a másik? 

Hatvan éves évfordulónkon, egykori és mostani brassaisok, szülők és tanárok szeretnénk, 
ha a Brassai Sámuel Elméleti Líceum, továbbra is elméleti líceumként működhetne a mostani 
líceumi osztályszámmal. Ennek érdekében minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni.  

 

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum tanári közössége 


