Sajtóközlemény (Pécs, 2016. június 2.)

Nemzetiségi-roma nyílt napot tartanak a pécsi Gandhi Gimnáziumban
Futballpálya-avatás focitornával, neves labdarúgókkal; robotnavigálás, nyitott tanórák,
gólyafa-ültetés és sokszínű kultúrműsor – csupán néhány a számos program közül,
melyeket a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. szervez az első alkalommal
rendezendő Nemzetiségi–roma nyílt napjára. A június 9-i, egésznapos eseményen a pécsi
iskola mindent meg kíván mutatni magából a több száz meghívott látogató előtt.
- A Gandhi Gimnázium és Kollégium Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó
intézménye, amely immár több mint két évtizede működik. Mégis gyakorta azt tapasztaljuk,
hogy az iskolában folyó oktató-nevelő munka, az általa kínált lehetőségek nem eléggé széles
körben, illetve nem eléggé mélyen ismertek – mondja Virág Bertalan, a gimnáziumot
fenntartó nonprofit kft. ügyvezető igazgatója. - Most, miután tavaly két nagy beruházás is
véget ért nálunk, ráadásul az egyikkel, az új Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központtal (a NeRokkal) tovább nyitottunk kifelé, elérkezettnek láttuk az időt arra,
hogy egy összetett, sokszínű esemény keretében is sokakkal ismertessük meg a Gandhit.
Ennek megfelelően állítottuk össze a programot, amely igen nagy számú érdekes elemet
foglal magában.
A hagyományteremtő céllal szervezett nemzetiségi-roma nyílt nap délelőtti programja a
gimnázium épületében és annak környékén zajlik majd. Délelőtt 10 órakor ünnepélyes keretek
között, a tervek szerint Csizi Péter országgyűlési képviselő, valamint id. Dárdai Pál, a PMSC
korábbi labdarúgójának bevonásával adják át az iskola új, szabadtéri műfüves futballpályáját.
Azután az új pályán és a sportcsarnokban a Gandhi Focikupa veszi kezdetét, ahol diák
kategóriában pécsi – főként nemzetiségi – iskolák csapatai mellett a Puskás Akadémia
utánpótlásgárdája, a felnőttek mezőnyében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a PMSC
öregfiúk, a Magyar Újságíró Válogatott, valamint az 1984-es ifi-Eb-győztes magyar
válogatott együttese csap össze.
Időközben a gimnázium és a NeRok is megnyitja kapuit a meghívott vendégek előtt. Nyitott
tanórák keretében az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a Gandhiban zajló beás és lovári
nyelvórákba, magyar irodalom, valamint természetismeret órába is. A NeRok Kreatív
Digitális Információs és Alkotóközpontjának kínálatában pedig lehetőség nyílik LEGO
robotok irányítására, három dimenzióban való alkotásra, a hang- és videostúdió kipróbálására,
sőt, neves képzőművészekkel közösen képfestésre is. A délelőtti program végén a gandhis
tanulmányaikat a következő tanévben kezdő diákok kerülnek fókuszba, akiknek az udvaron
úgynevezett gólyafát állítanak.
A 14 órakor kezdődő délutáni blokknak már a kollégiumi konferenciaterem ad helyet. A
program elején a tervek szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumából Langerné Victor
Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, majd dr. Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár is beszédet mond. Azt követően pedig, ünnepi műsoraikkal pécsi
iskolák (Koch Valéria Iskolaközpont, Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpont, Gandhi
Gimnázium és Kollégium) hagyományőrző és kulturális csoportjai lépnek színpadra, a német,
horvát, illetve cigány/roma nemzetiségi értékeikből adva ízelítőt.
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