
 
Gandhi Gimnázium: a névadójuk születésnapjára készülnek 

 

Október 2-a jeles nap a pécsi Gandhi Gimnázium életében. 1869-ben ugyanis éppen ezen a 

napon született Mahatma Gandhi. Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó 

intézményében minden esztendőben megemlékeznek névadójuk születésnapjáról. Az idei, e hét 

pénteken sorra kerülő programon azok a legifjabb gandhisok is részt vesznek, akik nemrég még 

csupán gólyatáborban ismerkedtek az iskolával. 

Jó helyre kerültünk – elégedetten állapíthatták meg ezt a Gandhi Gimnáziumot idén kezdő, előkészítős 

diákok, akik mintegy félszázan vettek részt az intézmény pécsi gólyatáborán. Augusztus 28-30. között 

megismerhették a kollégium és a gimnázium épületét, játékos és sportfeladatok közben egymást is; 

ellátogattak a belvárosba, a püspöki kertbe és fel a TV-toronyba, kirándultak az orfűi 

Malommúzeumba és az abaligeti cseppkőbarlangba, és közös táncos-énekes est is segített abban, hogy 

máris erősebben kötődjenek új iskolájukhoz a Gandhihoz. 

 A Gandhihoz, amelyben mint innovatív iskolában is zajlik éppen pályázati program. Annak 

keretében az előkészítősök ötnapos erdei iskolába és sporttáborba, felsőbb évfolyamosok – harmincan 

– erdei iskolába utaztak szeptember elején. A Balaton-felvidéki Kisgörbőn csendes, falusi 

környezetben, számos játékos, de tantárgyakhoz is kapcsolódó feladat során mindkét csoportban 

sikeres közösségépítést könyvelhettek el a pedagógus kísérők. 

 Ugyancsak pályázat, de már az Esélyháló című projekt keretében hagyományőrző úton is járt 

egy gandhis csapat. Például Véménden vályogházat tekintettek meg és a gyógynövénytermesztésről 

kaptak tájékoztatást, Baján a tanyasi élettel és a lótartással, Bátán a helyi tamburazene-

hagyományokkal ismerkedhettek. A hangulatos program erősítette a diákok kötődését a gyökereikhez, 

és a tradicionális cigány/roma szakmák bemutatása révén néhány életpálya-választási lehetőséget is 

felvillantott nekik.  

  A Gandhi Gimnázium mindennapjai egyébként is eseménygazdagon teltek az elmúlt 

hetekben. Tartottak szülői értekezletet, hogy a tanulók szüleivel is szorosabb kapcsolatot ápoljanak, 

ellátva őket fontos aktuális információkkal; játékos feladatokkal teli sporteseményt szerveztek a 

Magyar Diáksport Napján, tanulóik honvédelmi erőpróbán is képviselték az iskolát, és lejátszották az 

első két mérkőzésüket a kollégiumok közti idei futballbajnokságban. 

 Közben látványosan haladnak az intézmény folyamatban lévő nagyberuházásai is: a 

„Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális 

feltételeinek kialakítása” című pályázat zárórendezvényét október 10-én tartják, a kollégiumi blokk 

csaknem félmilliárd forintos felújítása pedig várhatóan az év végére fejeződik be. 

Egy lényeges eseményre azonban már most pénteken sor kerül: október 2-án a névadója, 

Mahatma Gandhi születésének 146. évfordulóját ünnepli a gimnázium. Ebből az alkalomból az 

intézményben osztályversenyt szerveztek, amelyre Gandhi életével és India történelmével, kultúrájával 

kapcsolatban kellett felkészülniük a diákoknak. Az egyes osztályok különböző állomásokon bemutatót 

tartanak, illetve feladatokat oldanak meg.   

A Gandhi Gimnázium célja továbbra is az, hogy minél több hátrányos helyzetű, de tehetséges 

gyerek válassza - olyan, akiből az iskola segítségével majd a társadalom értékes tagja, új ismeretekre 

nyitott, ugyanakkor a hagyományaira is büszke felnőtt válhat. Az intézmény ezért tovább erősíti a 

beiskolázási tevékenységét, s ebben a félévben négy nyílt napon is bemutatkozik az érdeklődőknek - 

az elsőt október 13-án, kedden 10 órakor tartják. 

  

További információ: 

telefon: +36 72 238 893, +36 72 539 651, +36 20 348 6100; honlap: www.gandhigimi.hu 
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