
 
Vályogvetéstől a tengerpartig: élménygazdagon zárták a tanévet a pécsi gandhisok 

 

Különleges élmények érték az elmúlt hónapban a pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégium 

diákjait. Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézményének tanulói egyebek 

mellett megtanulhatták, hogyan kell vályogtéglát készíteni, de megmártózhattak a tengerben is. 

A végzősöknél mindez ellensúlyozhatta azt a megterhelést is, amelyet közben az érettségi vizsgák 

jelentettek. 

A Gandhiban idén több mint félszázan vágtak neki az érettségi csatáinak: a nappali tagozaton 22-en, a 

felnőttek (esti és levelező tagozaton) 29-en. Déri Ildikó igazgató azt mondja, a szóbeli vizsgák 

jellemzően jobban sikerültek, mint előtte az írásbelik; a diákok felkészültebbek, összeszedettebbek 

voltak, így általában javítani tudtak az írásbeli megmérettetés eredményein. Az érdemjegyek alapján a 

matematika bizonyult a legnehezebb tantárgynak, a legjobban pedig a beás és a lovári nyelv ment 

nekik. Az igazgató örömmel számol be arról, hogy a leérettségizettek néhány kivételtől eltekintve 

folytatni is kívánják a tanulmányaikat: van, aki orvosnak, más óvodapedagógusnak, romológusnak, 

közgazdásznak, gépészmérnöknek stb. készül, de OKJ-s szakképzésekre is nagyszámban jelentkeztek 

a Gandhiban végzett fiatalok. Déri Ildikó szerint ugyan a családjaik anyagi és szociális helyzete is 

meghatározza, hogy továbbtanulhatnak-e egyáltalán, de a diákok tudják, hogy manapság pusztán az 

érettségi bizonyítvány kevés a jó álláshoz jutáshoz. A jóképességűek ezért könnyebben ösztönözhetők, 

s ezt a motivációt csak tovább erősíti, ha egyetemi ösztöndíj, szakkollégiumi részvétel, stb. lehetősége 

is mutatkozik számukra.  

 Ami a közelmúltbéli egyéb gandhis történéseket illeti, május 28-án a Váraljai Csillagrózsa 

Tanodába járó gyerekek látogattak a gimnáziumba, ahol testközelből is megismerhették az iskolát, az 

ott folyó oktató-nevelő munkát, az általa kínált lehetőségeket. Ez a tanodai kapcsolat is része a Gandhi 

mára jól kiépült tanodai szakmai hálózatának, így a remények szerint hozzájárul ahhoz, hogy a 

gimnáziumba a következő években is mindig elegendő kisiskolás jelentkezzen. 

 Június 4-én az iskolából újabb hagyományőrző útra indult egy csoport, ezúttal is az Esélyháló 

című pályázat keretében. Az úticél Tiszapüspöki volt, ahol a vályogvetéssel mint régi roma 

mesterséggel ismerkedhettek a diákok. Mint megtudták, ezen a településen régebben szinte mindenki 

tudta, hogyan kell vályogtéglából házat építeni, mostanában pedig épp újjáéled a szakma. A módszer a 

növekvő népszerűségét annak köszönheti, hogy gyors, olcsó és energiatakarékos megoldást jelent, 

amennyiben valaki – akár önerőből – önálló otthont szeretne teremteni.  

 Június 9-én Egészség- és sportnapot tartottak a Gandhiban. Ez a hagyományos rendezvény 

több célra is alkalmas – mondja az igazgató. Arra is, hogy „kinyissák” az intézményt: idén például a 

szintén pécsi Koch Valéria Iskolaközpont diákjai is részt vettek az eseményen, szakemberek tartottak 

előadásokat egészségügyi témákban, a sportcsarnokban pedig fellépett a Fordan Centrum akrobatikus 

rock ’n’ roll csoportja. Az szintén fontos, hogy a gandhisok sok olyan információt is kaptak, amelyek 

otthon, a családjaikban nem ismertek – a szűrővizsgálatok hasznosságától kezdve az egészséges 

étkezésnek a szervezetre gyakorolt jótékony hatásaiig. A sportprogram pedig természetesen jól 

átmozgatta a résztvevőket: váltófutás, fekvenyomás, akadály- és biciklispályán haladás, célba és 

kosárra dobás, függeszkedés, valamint kötélhúzás is szerepelt a feladatok között. 

 Másnap azután újabb hagyományos esemény következett. Az ezévi, immár harmadik Gandhi-

túra helyszínéül Orfűt választották, ahol 8,5 km-es út várt a diákokra. A kirándulás egyik célja a 

gyerekek fizikai teljesítőképességének növelése volt, a másik pedig az, hogy a gandhisok közben még 

jobb közösséggé kovácsolódjanak. És a heti programsorozat még a következő napon is folytatódott: 

nagy sikerrel rendezték meg a DÖK- és Tehetségnapot. 

 A gimnáziumban ugyancsak hároméves hagyomány, hogy a tanév végén nagy, közös 

kirándulást szerveznek. Idén június 14-én egy 98 fős csapat azért kerekedett fel, hogy az Isztriai-

félszigetre utazzon. A háromnapos programban Zágráb, Pula, Poreč, Rijeka és Opatija nagyszámú 

épített és természeti örökségének felkeresése is szerepelt, e nevezetességek maradandó élményt 

jelentettek a gandhisok számára. Azonban a diákok legalább ugyanannyira élvezték a tengerparti 

pihenést, a fürdőzéseket is – főleg, mivel többen közülük életükben először jutottak el a tengerhez. 

Több hónapos felkészülés után a gimnázium 12 fős csoportja a budapesti TérTáncKoncerten 

vett részt június 18-án.  Déri Ildikó igazgató még megemlíti, hogy a gandhisok a közelmúltban számos 

egyéb kulturális, szabadidős programon is ott voltak: például felléptek a Pécsi Országos Színházi 

Találkozó egyik eseményén, és színházban, moziban is jártak. Az intézményvezető úgy összegez, 

hogy zsúfolt, hajtós, sok munkát igénylő, de ugyanakkor sikerekben és – amint az az elmúlt hónap 

eseményeiből is látható – élményekben gazdag tanévet zártak. 

  

További információ: 

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