
beilleszkedé s nehé zsé geivel, származásuk vál]alásá-
nak dilemmáival, társaik - gyakran pedagógusaik -
el í té letes gondolkodásával, Sok pé csi közé piskola
törté neté ben a mánfai kollé gisták voltak az els  ci-
gány diákok, s az  ket taní tó pedagógusoknak is meg
kel]ett tanulniuk, hogyan kezeljé k az ezze\ együtt 1áró
esetleges konf liktushelyzeteket,

A kollé gium az l996/97-es tané vben kezdte meg
m ködé sé t, kezdetben ideiglenes helyen, a mánfai ka-
tolikus p]é bánia é pületé ben, Kózben a né met katoli-
kus egyház kelet-európai programokat támogató,
,,Ren|vabis" elnevezé s  segé lyszervezeté nek támogatá-
sából az alapí tvány megvásárolt egy nagy paraszthá-
zat a közsé g f utcáiában, s ennek átalakí táSával, illet-
ve b ví té sé vel elkezd dött a kollé gium é pí té se. Az
é pület tervei (amelyet aZ iSmert pé csi é pí té sz, Pelé ntli

Margit ké szí tett) amellett, hogy teljesen kiszolgálták a
pedagógiai koncepcióban lefektetett családias, ottho-
nos jellegre vonatkozó igé nyeket, különös a]ázattal
kezelté k a helyi m emlé ki vé dettsé get é lvez  |akóház
törté neti é rté keit. 1997 szeptemberé re elké szült az el-
s , tizenné gy kollé gista fogadására alkalmas é pület-
szárny, amely egy é wel ké s bb elnyeí te a Baranya
megye legszebb ú j közé pületé nek iáró .É pí tett körnqeze-

tünké rt" dí jaí . l998-ban elké szüIt a második - tizenhat
fé r helyes - é pületszárny, maid további ké t é V alatt
felé pült egy teraszos elrendezé s , modern é pület is a
teJek vé gé ben, hogy megmaradjon a ré gi parasztház

uralkodó jellege az é pületegyüttesben, Az ú j é pület-
ben ké t egymást követ  é vben egy,egy ú j kollé giumi
lakóközössé g kezdte meg m ködé sé t, 2000 szeptem-
beré re hatvan f  befogadására vált alkalmassá a kol-
lé gium, s í Ey az inté zmé ny elé rte az eredetileg terve-
zett mé í eté t,

Az é pí tkezé s költsé geit köZel ké tharmad ré szben a
,,Renovabis", egyharmad ré szben pedig az ,,Equüttm -
ki)d  Holland Alapí tvánqok" fedezté k- A beí uházás öt szá-
zalé kához a magyaí  állam biztosí tott forrást,

Az alapí tvány a diákok számára a köVetkez  iuttatá-
sokat nyú ltia:

- kollé giumi elhelyezé s é s é tkezé s ieiké pes té rí té si
dí j ellené ben,

ú tiköltSé g-té rí té S,
- isko]ai é tkezé s té rí té se,

tanulmányi ösztöndí jakhoz juttatás,

- é vkezdé si é s é vközi rendkí vüli segé lyek,
ingyenes ruha-, cip iuttatás (né met szponzorok

segí tsé gé vel),
- tanulást segí t  eszközök adományozása,
- fejleszt , í e]zárkóztató óraadó tanárok biztosí tása,

el ké szí t  tanfolyamok f izeté se,
- családi é s szociális ügyek inté zé se,
- ingyenes kulturális programok szervezé se,
- ingyenes külföldi nyári táborozások (partnerszer,

vezeteink segí tsé gé vel),
- szüksé g eseté n tankönyv- é s tanszersegé lyek,

csovcsics Erika

Kifejl dtek a szónoki fordulatok, melynek hí vósza-
vait haszná]va olyan vé lemé nycsere folyhat a cigány
gyerekek oktatásáról, aminek a valósághoz vajmi ke-
vé s köze van. E hí vószavak jelenté staí ta]ma id ben é s
té í ben változó, önálló é letet é l, mjt sem tör dve a va-
lóságnak vagy világnak azon szeleté ve], amelyre utal-
niuk kel]ene. Azé rt jelent ez gondot, meft ennek nyo-
mán születnek a roma gyerekek oktatási kudarcainak
fe]számolására irányuló, jó szándé kú , ámde többnyire
ostoba er feszí té sekt l sem mentes ,,lelemel " cse-
lekvé si programok é s inté zkedé scsomagok, amelyek -
a befektetett energiához mé rten bosszantóan kevé s
é rzé kelhet  é s jóles  elé gedettsé get kiváltó ered-
mé nyt hoznak.

A cigány gyerekek oktatásáról folyó társalgásban
1eggyakrabban tehát a ,,szeglegált - integrált oktatási
forma" szembeállí tásátó1 hallhatunk, ahol az elkü]öní -
té snek bármilyen formála egyé rtelm en káros, az
együtt oktatás pedig kedvez  foiyamatké nt t nik fel,

Szegregál-e a roma nemzetisé gi gimnáziam?
Yí ták a royna guerekek oktatdsdnak formájór I

A pé csi Gandhi Gimnázium 1994. óta nyú jt nemzeti-
sé gi ké pzé st hatosztáIyos formában azoknak a ro-
ma/cigány diákoknak, akiknek a szülei ú gy gondolták
1gondoliák), hogy a nemzetisé gi identitáS inié zmé -
nyes meger sí té se büszkesé ggel töltj el a családot, s
akiknek fontos, hogy gyermekeik nekivághassanak a
társadalmilag jobban elismert fe]s oktatással kezd -
d  karriernek, A gyerekek többsé ge ugyanis az oktatás
más, ,,iniegráit" terepein igen nagy valószí n sé ggel
hullana ki, mint felemelé sre é rdemtelen palánta.

Most akkor mi a jó, az üdvös megoldás: együtt vagy
külön? NemzetiSé gi program alapján vagy Sem? Ki a
felel s a kudarcoké rt] a gyelek, a szü] , a család, a ta-
náí , az oktatási rendszer, a rendszer? A viták hol a ro,
mák bevonásával, hol né lkülük dú lnak, Hol a fejük fe-
lett, hol a fejüket követelve, Jó szándé kka] vagy a né l-
kül, parttalanul é s jottányit sem közelebb a megol-
dás hoz,

A szer.z  a pé cst Gandhi Gimnázium iga4atóia.
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figyelmen kí vül hagyva számos megkerülhetetlen ké r-
dé st.

Vajon milyen etnikus é rté keket felté telez az a gon-
dolati modell, ahol az alapfokon megva]ósuló explicit
szegregációs forma (a cigány gyerekek gyógypedagó-
glai inté zmé nyekbe utalása) é s a közé pfokú  nemzeti-
Sé gi oktatási forma közé  egyen] sé gje]et tesz, é s az el-
s  káros Volta miatt aZ utóbbit iS e]utasí tia? Amennyi-
ben az elkülönült oktatási forma, amely a már Ma-
gyarországon Té góta lé tez  - mindig is elkülönül  -
nemzetisé gi-kisebbsé gi oktatás kereté be illeszkedik, s
é ppen az egyenl  bánásmódot valósí tla meg, akkor
pusztán az elkülönültsé ge okán szüksé gszer -e nem-
integrálónak fe]té teleZni,

Ké nqszerhelqzetek
é s lehet sóqek az alapí Okon

Integrál-e aZ aZ oktatáSi forma, amely aZ elté r  ku]tu-
rális é rté kekkel, a lehetsé ges szociá]is é s nyelvi hátrá-
nyokkal nem tör dve, a többsé gi közé posztályi é rté -
kekre alapozva fogalmaz meg elvárásokat a belé p  ci-
gány gyerekekkel szemben?

AZ integrált oktatáS legitimációjával, az annak kere-
té ben megvalósuló - nemzetisé gi pro|ektnek álcázott

szegregjtió nem szegregácici,'
Mié rt gondoljuk, hogy az ,,integráció" klfejezé ssel

mást - iobbat, elfogadhatóbbat - mondunk, mint az
,,asszim jlációval", ha egyszer ugyanabban az é rteIem-
ben használjuk?

A roma gyerekek egy ré sze iskolakötelezettsé gi kora
elé ré sekor fennakad azon a sz r n, mely az ú gyneve-
Zett ,,normál" oktatásra vaió alkalmasságot hivatott
mé rni. |ogszabályi rendelkezé s a]apián a tanulási ké -
pessé get vizsgáló szaké rt i é s rehabj]itácjós bjZottság
Vizsgá]ata nyomán sZületik meg a javaslat a leend 
tanuió (vagy a már a normál isko]arendszerben tanuló
gyermek) külónleges gondozás kereté ben törté n  e]-
\álására, aZ ellátás módiára, formájára é s helyé re, va-
lamint az e]]átáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszol-
gálatra, E vizsgálathoz be kell szerezni a szül  hozzá-
jaruljsal, r I t

A kisebbsé gek oktatásának l997, é vi átfogó vizsgá-
]ata során a kisebbsé gi ombudsman hivatala a követ-
kez  problé mát ielezte,

,,A cigány tanulók oktatási rendszeren belüli szegre-
gációjának - Közé p-Európa más országaiban sem is-
meretlen - módia e tanulók enyhe fokban é rtelmi fo-
gyaté kos gyermekek számára szervezett ú gynevezett
speciális isko]ákba, iIIetve osztályokba yaló állrányí tá-
sa. Becslé sek szerint aZ iiyen inté zmé nyekben tanuló
gyermekek fele cigány származású , tehát hatszor-hé t-
szer akkora az arányuk, mint a közoktatási rendszer
egé szé ben, A specláiis inté zmé nyekbe való átirányí tás
szabályainak többszöri szigorí tása sem vette elejé t
annak, hogy ezek az iskolák a cigány tanuIók tömeges
,,lerakataiké nt" m ködjenek. A cigány tanulók hatal-
mas száma ebben a koriátozott továbbtanuláSi Vagy
elhelyezkedé si esé lyt kí náló inté zmé nytí pusban nem
a cigány tanulók szellemi alkalmatlanságának, hanem
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a ve]ük szembeni dlszkriminációnak é s a rendes köz-
oktatáSi inté Zmé nyek pedagógiai kudarcának a jele,"

A ielzett helyzetet a kisebbsé gi biztos olyan sú lyos-
nak í té lte, hogy a hivatalból vizsgálatot rendelt e]. ,,A
Vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a gyermekek
elté r  tanteru  iSkolákba, vagy gyógypedagógiai inté z-
mé nyekbe töí té n  átirányí tásával vé gz d  eljárási fo-
lyamat alkalmas a cigány gyermekek hátrányos meg-
különbözteté sé re,"

Noha e vizsgálat eredmé nyeit é s az ezekre alapo-
Zott ajánlásait a kisebbsé gi ombudsman l999-ben í r-
ta alá, lelent s VáltozáSt e té Ien azóta Sem é Szleltünk.
Elmondhatjuk tehát, hogy mí g a kisegí t  iskolába
uta]áS kimerí ti az,.UNESCo Egyezmé nye aZ oktatáS-
ban aikalmazott megküiönbözteté s elleni küzdelem-
t l" (kihirdette az 1964, é vi ll, tvr,) l, cikké ben leí rt
,,megkülönböZteté s" fogalmát, addig a közé pfokú
nemzetisé gi oktatási forma megfelel az emlí tett
Egyezmé ny 2, cikké ben ré SZletezett felté teleknek,
amely azt í rja le, hogy mely rendszerek é s formák nem
tekintend k megkü]önböZteté snek,

,,Az Egyezmé ny l, cikke alapján a ,,megkü lönbözte-
té s" kifejezé sen a fajon, b rszí nen, nemen, nyelven,
valiáson, politikai vagy bármilyen egyé b vé lemé nyen,
nemzetisé gi vagy társadalmi származáson, vagyoni
helyzeten vagy születé sen alapuló minden o1yan kü-
1önbsé gté tel, kizárás, korlátozás vagy kedvezé s é rten-
d , amelynek cé lla vagy következmé nye az oktatás te,
ré n való egyenl  e]bánás megszünteté se, illetve aka-
dályozása, nevezeteSen:

a.J valamely szemé ly vagy csoport kizárása az okta-
tás bármely fajtájában vagy fokozatában való ré szvé -
telb l;

b,) valamely szemé lynekvagy csoportnak alacso-
nyabb szí nvonalú  oktatásra való korlátozása;

c ) bizonyos szemé lyek vagy csoportok ré szé re kü-
lön oktatáSi rendszerek vagy inté zetek lé tesí té se, illet-
ve fenntartása, a ielen egyezmé ny 2, cikké ben foglalt
rendelkezé sek fenntartásáva l I

d,) valamely szemé lynek vagy csoportnak az emberi
mé ltósággal össze nem egyezteihet  helyzetbe jutta-
tása,

A 2, cikk alapján nem tekintend  a jelen egyezmé ny
l. cikke é rtelmé ben vett megkülönbözteté snek, ha az
egyes á]lamok lehet vé  teszik,

a,) ,..
b, ) valiási vagy nyelvi okokból olyan kü]ön rendsze-

rek é s inté zetek Ié tesí té sé t, valamint fenntartását,
amelyek a tanu]ók szülei vagy törvé nyes gyámiuk kí -
vánságának megfelel  oktatást nyú itanak, amennyi-
ben az ilyen lendszerekben való ré szvé tel, i]letve ezen
inté zetek látogatása szabadon vá]asztható, é s az itt
nyú jtott oktatás összhangban áll az illeté kes hatósá-
gok által esetleg el í rt vagy elfogadott normákkal, kü-
lönösen az azonos fokozatú  oktatás tekinteté ben,"
(idé zi: A kisebbsé gi ombudsman ielenté se az l998-as
vizsgálatról, l5, old, )

Vajon mi a helyzet azokkal a cigány gyerekekkel,
aklk bent maradtak a ,,normál" rendszerben? .,Az okta-
tási szegregáció gyakori eszköze a cigány gyerekek is-



kolán belü]i, osztályonké nti
elkülöní té se. Ez a legtöbb
esetben ú gy törté nik, hogy a
cigány gyerekeket speciá lis
(felzárkózí ató vagy kisegí t )
osztályokba sorolják, é s csak
nagy ritkán kerülhetnek be va-
lamilyen tagozatos osztályba,
(Havas G,-Kemé ny L- Liskó L:

Cigány gyerekek az általános
isko]ában, OKI - ké zirat, l2.
old.}

Ezeknek az osztályoknak a
fenntartását az iskolák mindig
azzal indokolják, hogy a ci-
gány gyerekek különböz  csa-
ládi, szocio-kulturális hátrá-
nyaik miatt ú gysem tudnák
teljeSí teni a ,,normál" tantervi
követelmé nyeket, (AZ emlí tett
kutatás szerint minden hato-
dik cigány diák oszlályré sze az
er teiies iskolai szegregáció! )

fuoknak a cigány gyerekeknek
egy ré sze tehát, akiket a ma-
gyar oktatási rendszer integ,
rált - nem elkülöní tett! - is-

csovcsics Efika a pé csi Gandhi Gimnázium
igazgatóia

a cigányságra é s a cigány gye,
rekekre, hogy közben az okta-
tási rendszer a beilleszkedé s
egyik - választott! - formálá-
hoz sem nyú jt Segí tsé get,

Az integráció a saját kultú ra
egy másik (többnyite többsé ,
giJ kultú ráVal való kapcsolatá-
ból é s kölcsönhatásából lé t,
reiöv  ú j, más kultú ra-ké p-
z dmé nyt, alkalmazkodást Ie-
lent, A találkozó kultú í ák köl-
csönös tiszteleté t, Alapfokú
oktatás kereté ben valószí n -
leg az í gy é rtelmezett integrált
oktatási törekvé s é rné  el cé l-
ját, felké SZült pedagógusok-
kal, akik szaktudásukkal, em-
pátiáiukkal, kezelé si techn iká-
ikkal - professziona]izmusuk-
ka] - Vezetgetné k a különböz 
kultú rákból, más-más é letko-
rülmé nyek közül odacsöppent
nebulóikat egymás felé , Felfe-
deztetve Velük, hogy mennyi-
ve] tobb az azonosság ben-
nük, mint aZ oly nagyra é rté -
kelt különböz sé g, Közé pfo-koláiba iratnak be szüleik. a

pedagógusok é s a rendszer elvárásai mjatt rövidesen
elkülöní tve találják magukat, ahol,,fe]zárkóztatás cí m-
szó alatt Jegitim - támogatott - módon alacsonyabb
min sé g  oktatásban ré szesülnek (pl, ki vannak zárva
a tagozatos ké pZé S lehet sé geib l, felmentik  ket az
idegen nyelvek tanulása alól), ,,A speciális tantervi
programok haté konyságát csökkenti, hogy a felzárkóz-
tató osztályokat m ködtet  iskolák többsé gé ben nem
alkalmaznak a problé mákat valóban enyhí t , a hátrá-
nyokat é rzé kelhet en csökkent  pedagógiai módsze-
reket... A felzárkóztató osztályokat azé rt tartiák meg-
oldásnak, merí  az   te]ieSí t ké peSsé gükhöZ lehet 1ga-

zí tani a követelmé nyeket, ami viszont egyre növekv 
lemaradáshoz vezet," (Havas G,,Kemé ny l,- Liskó L: i,
m l/ olo l

ö.rr"gerue, az alapfokú  integrált iskolák nagymé r-
té kben hozzáiárulnak az oktatásj szegregáció kialakí
tásához é s fenntartásához,

A felzárkóztatással sajná]atos módon teljesen
összemosódott a nemzetisé gi-etnikai ké pzé s, azt su-
gallva ezze1, hogy a lemaradás a cigányság etnikai sa-
|átossága. Mivel a felzárkóztatás nem sikeres, e sajá-
tosság megváltoztathatatlannak is t nik,

Az iskoláknak több mint a í ele felzárkóztatásí a kö]ti
a kiegé szí t  normatí Vát, ami eredmé nytelensé ge mi-
att megké rd ielezi e normatí va ilyen cé lú  lé tjogosult-
ságát.

Az 1ntegrált oktatás - jelenlegi állapotában - mint
látiuk, nem kí nál mego]dásokat a cigány gyerekek is-
kolai sikertelensé gé nek megszünteté sé re. Az asszimi-
lációs e]várás, amit valamilyen fé lreé rtelmezett sze-
mé rmessé ggeJ integrációnak nevezünk, ú gy nehezedik

kon az igazi vá]asztás lehet sé geiké nt je]enhetné nek
meg a nemzetisé gi-kisebbsé gi roma közé piskolák,
azok számára, akik kisebbsé gi identitásukat tudatos
é s inté zmé nyes formában is er sí teni kí vánják, de
ideális esetben azon nem roma diákok számára is,
akiket kí váncsivá tesz egy olyan iskola lé gköre, ahol a

másság elfogadásra é s megismeré sre mé ltó é rté kké nt
jelenik meg,

Egq lehetsé qes forma hözé pfokon

,,Al.t remé Iem, hoqq a zsidó qimnázium mai növendé keí  kii-
lönb zsidók leszneh minálunk. Úi tfuusnak hell kikerülnie kdzü-

lük. Eqq nemzedé knek, amelq meqmutatja, hagu a zsidó ha,
gqomónq ismerte é s a modern kultú ra összefé r- Amelq harmóni,
ában van a maqa zsidó voltával é s nem szenved miatta. S
anlellJ í pp ezí rt a magqarságqal is zavartalan összhanqban tud

é Ini , s embernek is egé szsé gesebb , Mikor a római lé qiók elpusztL
tottdk leruzsálemet, lochamán ben zakkal mindössze arra kórt

enqedelmet a hódí tótól, hogt1 zsidó ishllát nuithasson-"
(Komlós Aladór: Magqar,zsid,ó szellemtörté net a reí Ormkar-

tóI a h1l\Caustiq ll,, ó8, o,)

A pé Csi Gandhi KöZalapí tványi Gimnázium é s Kol-
lé gium Magyarország é s egyben Európa els  roma
nemzetisé gi inté zmé nye, A közé let, a társadalom fo-
lyamataiIa figyel , azt a saiát eszközeivel befolyásolni
kí vánó pedagógusok, s hasonló beál]í tódáSú  köZé leti
szemé lyisé gek, é letük adott pillanatában hivatásos
politikusok hozták lé tre.

A Gandhi Alapí tvány, majd a Gandhi Közalapí tvány
alapí tó okiratában foglaitakhoz hí ven cé lunk, hogy,
,,nJitltt szellem , a tudománqoh iránt foqé hory, né pé hez é s
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anvanuelvé hez ftötí d  tigána fiatalokat" ké pezzünk, továb-
bá, hogy Magyarországon az összes roma gyerek olyan
min sé g  ké pzé sben ré szesüliön, mint nem cigány
társaik, valamint a magyarországi nemzetisé gekhez
hasonlóan egy ré szük nemzetisé gi inté zmé nyekben
tanulhasson. Ezzel együtt a gimnázium, termé Szete-
sen * a többi nemzetisé gi gimnáziumhoz hasonlóan -
nyitva áll a nem cigány fiataiok el tt is, amennyiben
 k é s szüleik vállalják a pedagógiai programban leí r-
takat,

Pedagógiai programunk alapián:,,diákjainkat felké -
szí í jú k az é rettsé gi, s a fels oktatási inté zmé nyekbe
va]ó továbbtanu]ásra ]ogosí tó felvé teli vizsgára, ver-
senyké pes ismeretekkel látva el  ket, Az emberi mé ]-
tóság, az emberi iogok, a korszer  humanizmus, s az
el szakmentessé g fontosságát ké pviseliük é s közve-
tí tjük. Diákjainkat arra taní tjuk, hogy  k a Magyar KöZ-
társaság egyenrangú  polgárai, hogy olyan
országlakosok, akik ebb l ered en mindazt használ-
hatják é s használlák, amit ez az ország nyú jthat," (Pe-
dagógiai progí am, l998.)

AZ oktatáS szeruezeti kerete hat- é s né gyosztályos,
nyelvoktató tí pusú , nemzetisé gi gimnáziumi ké pzé s,
Nemzetisé gi programunk kereté ben a diákoknak lehe-
t sé gük van arra, hogy megismerked jenek a magyar-
országi romák által beszé lt mindké t nyelwel. Lássák
szé psé geit, s legyen identitásuk szerves ré sze a -
többnyire a nemzetisé gi nyelven kózvetí tett - Ioma
kultú ra elemeivel együttI

A hatosztályos szervezeti keret lehet sé get biztosí t
arra, hogy az els  ké t é vben f ké nt a ké szsé gek, a tan-
tárgyak tanulási módszereire, a viselkedé si minták be-
vé sé sé re, a közössé gé pí té sre helyezzük a hangsú lyt,
Felismerve a jöv  kihí vásalt, a tanterv szerves ré szé t
alkotja az informatikai oktatása,

A Candhi Gimnázium é s Ko]lé giumnak jelenleg 340
fé r helyes diákotthona van, amely könyvtárral, oiva,
Sóteremmel, egy számí tógé pteremmel, tí z tanteí em-
mel, hat csoportszobával, egy ké zm vesterem mel, há-
rom közössé gi helyisé ggel é s egy sportcsarnokkal
egé szül ki, Nincs az inté zmé nynek önálló iskolaé püle,
te, sportpáiyái, hiányoznak a szaktantermei (ez elS -
sorban a termé szettudományos tantáí gyak oktatáSa
során jelent nehé zsé get), é s a kön}rutára is csak ideig-
1enes állapotú ,

A iól felszerelt, ké nyeimes, igé nyesen kialakí tott
kollé giumba a dé l-dunántú li ré gióból, valamint ese-
tenké nt azon tú lról é rkeznek a gyerekek, Fontosnak
tartjuk, hogy a kollé giumban dolgozók a szül k elvá-
rásainak megfelel en gondoskodlanak a gyerekek ott-
honosságáról, segí tsé k  ket a szül kt I való távolság
miatt é Izett szorongások legy zé sé ben, tanácsaikkal
irányí tsák az önálló é letvitel kialakí tását, A kollé giumi
é let é rté keinek közé ppontjába az önállóságot é s a kol-
lé gium közössé gé nek tagjai - tanulók, pedagógusok
é s más dolgozók - köZötti együttm ködé st helyezzük,
Szabadid s program-kí nálatunkon kí vü1 lehet sé get
biztosí tunk é s bátorí tjuk a diákoktól induló kezdemé -
nyezé seket, Segí tiük  ket az anyagi források megszer-
zé sé hez szüksé ges pályázatok megí rásában is,
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A diákok tané v elejé n a tankönyveket a könyvtárból
kólcsönzik, levé ve ezzel a szül k válláról a gyakran tel,
jesí thetetlen könywásár]ás terhé t, Kötelez  é s sza-
badid s o]vasmányok, folyóiratok, videokazetták, CD-
ROM-ok, ké zikönyvek állnak az iskolapolgárok rende1-
kezé sé re,

A korszer , 1ól felszerelt sportcsarnokban az óraren,
di testnevelé sen kí Vü] szervezett testedzé sre, profi
mé rk zé sek megtekinté sé re, valamint iskolai rendez-
vé nyek (szalagavató, Gandhi Napok, veté ]ked k stb,)
megtartására van lehet sé g,

A magyarországi köZé pfokú  oktatási inté Zmé nyek
zömé ben a ,,semmikb l" é rkeznek a gyermekek,
ugyanis az  ket kibocsátó - sz kebb é s tágabb - táí -
sadalmi é s családi hátté r tanulmányaik ide|e alatt vé -
gig rejtve marad- Gyermekb l tanulókká válnak. A pe-
dagógusok e té ren meglé v  tudatlansága tehát jelen-
t s ré szüket megfosztja attól, hogy felmerül  problé -
máikhoz segí tsé get kaphassanak.

A Gandhi Gimnázium a közé pfokú  oktatási inté Zmé -
nyek többsé gé t l elté r  módon keresi leend  tanuló-
it, A gyermeket iskolájukban, a szül ket otthonukban
keresi fe], EZt a feladatot a gimnázium iskolalátogató
csoportia vé gzi, A beszé lgeté sek é s felmé ré sek alap-
ján kiválasztott ötödik osztályos tanulókat tané V Vé -
gé n egyhetes táborba hí vjuk, s ott megismerkednek az
inté zmé nnyel, ahol a iöv ben hat tané vet szándé koz-
nak tölteni, A hatodik é v folyamán matematika é s ma-
gyar levelez  feladatmegoldási programban vesznek
ré szt, majd februárban felvé teli elbeszé lgeté sen derül
ki, melyikükb l lesz iskolánk tanulója.

Szeretné nk, ha az isko]a tanulói szabadidejükben
bekapcsolódnának Pé cs kulturális é leté be, Felfogá-
sunkban a szabadid ben a diákok számára a szabad-
ság, az id vel, a lehet sé gekkel való bánni tudás a

,,tananyag". A szabadid  felhasználását nem akkor kell
hasznosnak tekintenünk, ha valamilyen más - iskolá-
ban els sorban oktatási szempontú  - cé l fel ] né zve
az, hanem akkor, ha a diák választ, Ez felté telezj azt a
lehet sé get, hogy jogában áll nem vá]asztani js, A
szabadid s foglalkozásokat tehát mint lehet sé geket
kell megmutatnunk,

Követelmé ny, hogy ezek segí tsé k el  az egyé ni é r-
dekl dé s kielé gí té sé t, é s küiönböZ  ké pessé gek, te-
hersé gek e|öhivásjt leIleszté sé t,

Ielenleg számos szabadid s tevé kenysé gi kör m -
ködik: Hagyomány rz  zenei é s táncegyütteseink
gyakran lé pnek fel Dé l-Dunántú l települé sein é s kü-
lönböz  rendezvé nyeken, Szí njátszó körünk az Anna
Frank álmai cí m  darabot már Londonban is ei ad-
ták, Ezeken kí vül ké zm ves szakkör, filmklubok, számí -
tógé pes szakkör sportkörök é s mé dia szakkör álinak
diák|aink rendelkezé sé re, de né pszer  a diákok veze-
té sé vel, meghí vott vendé gekkel m köd  közé leti é s
m vé szeti k]ub, a Roma Cafe is, akárcsak a spanyol
nyelvtanfolyam,

Iskolánk tanulóinak többsé ge szociális hátrányok-
kal é rkezik, AIra töIekszünk, hogy ez ne akadályozhas-
sa  ket tanu]mányaik elvé gzé sé ben, Ké t szociális
munkás alkalmazásával ezé rt folyamatosan figyelem-
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mel kí sé rjük a gyerekek körülmé nyeinek alakulását, é s
anyagi lehet sé geinkheZ mé rten segí tsé get nyú itunk
a szül knek a Gandhi Gimnáziumba iáró gyerekek is-
koláztatásában,

Az egyik legsú lyosabb ké rdé s, hogyan tudja egy ro-
ma fiatal feldolgozni az ellene esetIegesen megnyilvá-
nuló el í té leteket, mit tehet   a sztereotí piák megvál-
toztatásáé rt?

Erre irányul közös proiektunk a Magyar Pax
Romana Folummal, a szlovákiai Márai Sándor Alapí t-
vánnyal, a kecskemé ti Piarista é s a szegedi Karolina
Cimnáziumokkal, Az interetnikus tré ning diákok által
megfogalmazott reflexiói:

Pí aista fiú k

- A cigányságról el í té letekben gazdag vé lemé nyt vit-
tem magammal BajáIa. l.,,l Tetszett, ahogyan sokan
kiálltak romaságuk mellett, Nem szé gyellté k, hanem
büszké k voltak rá. Egyé bké nt barátságos, mosolygós
arcú ak voltak, I, , - ] Voltak itt is meglepeté seim, Sokan
mesé ltek nekünk  szinté n szomorú  körülmé nyeikr l,
Mé lyebben ez gondolkoztatott el el ször, Ha ezek az
emberek ilyen helyekr l |önnek, ahonnan e]mondták,
akkor tisztelni, becsülni kell  ket mindené rt, amit lát-
tam pé ntek este. AZé rt, hogy é rtelmesen beszé lnek,
nyelveket tanulnak, ápoltak, nyitottak, vágyaik van-
nak. l.,.] Szombat dé lel tt kezdtem megé rezni, hogy

lehet, nem jogosak az el í té leteink, l.,,l Rossz volt
bú csú zkodni, mert sok ké rdé s maradt nyitottan, meg-
válaszolatlanul bennem, Mikor Baiáí a mentünk, isme-
retlenül is rossz vé lemé nnyel voltam a Candhi Gim-
náziumról, EZ is megváltozott, Nagyon megtetszett,
ahogyan próbálják kiragadni a hátrányos helyzetb l
ezeket az embereket. Remé lem, sjkerülni fog nekik é s
örülné k, ha lé tre jöhetne ú ira egy ilyen találkozó pl.
nyári tábor kereté ben,

- Ha nem látom, el se hiszem l,.,l Nem bántam a
dolgot, s t kí váncsian vártam, Annál is inkább, mi-
vel egé sz é letemben összesen tí z percet beszé lget-
tem cigány emberrel, |,,,] Helyszí nre é rkezé sünkkor
döbbenetes látvány fogadott, Egy csoport cigány fi-
atal üldögé lt az aulában, Né melyik ú iságot olvasott,
a többiek beszé lgettek, Türelmesen vártak, Ráadásul
ugyanarla, amire é n, EZt alig hittem el. A találkozás
els  percé t l folyamatos volt a ledöbbené sem é s
csodálkozásom,

A tré ning beszé lgeté sekb l, iáté kokból é s egy kis
fe|tágí tásból állt, l,.,I El ször nyí lt alkalmam cigány
fiatalokkal beszé Igetni. l.,,I Tudiuk, hogy a cigányok
milyen körülmé nyek között laknak,  k Szeretné nek
szakí tani ezzel, é s mernek utat törni, hogy változtassa-
nak helyzetükön, Le a kalappal el ttük! A cigány fiata-
lokkal beszé lgettem az abortuszról, az eutanáziáról, a
szí nházról é s mindenr l. Mivel lehet sé get kaptak, é s
azt ki is használják, hát g zer vel tanulnak é s m ve-
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] dnek. Nemcsak a cigány, de az európai é s magyar
kultú rát is meg kelJ tanulniuk a gimiiükben, Iis meg is
teszik, Ugyanolyan emberb l vannak, mint é n, Nem
büdösek, nem toprongyosak é s nem primití vek, Em-
berek, felruházva azokkal az emberi gyengesé gekkel é s
eré nyekkel, amikkel é n is rendelkezem. Nagy kár, hogy
csak egy ilyen gimnázium van az országban, Kelleme-
set csalódtam bennük, é s azt hiszem, van é rtelme fog-
lalkozni velük, Ha mi, magyarok egyszer nem kezdünk
nyitnl felé tük, megmarad köztünk az árok, De ez, ha
nem sietünk, szakadé kká n heti ki magát, amibe
mindké t í é l belezuhanhat, |,,,l

Lánq, Karolina Cí mnáziurn, Szeged

{,..] Meg kell, hogy valljam, eleinte idegenkedtem t -
]ük, e] í té leteim voltak, de ahogy ültem a teremben, S

figyeltem szavaikat, megváltozott a vé lemé nyem, s
megszü]etett bennem az é rdekl dé s szokásaik, ku]tú -
ráiuk iránt, valamint hogy milyen e]té ré sek vannak kü-
lönböZ  cigány csoportok köZött. S ami a legfonto-
sabb, megtanu]tam  ket is egyenl  embertársaimnak
tekinteni!

A b rszí n nem számí t, s soha nem is fogja megha-
tározni az emberi tulajdonSágaikat, Tehát, miel tt egy
emberr ] kialakí tanánk bármifé le vé lemé nyt is, el tte
ismeriük meg, s csak utána í té lkezzünk|

A Gandhi cimnázium tanulói

- Vé lemé nyem Szerint eZ a hé tvé gi tré ning é s az egé sz
program rendkí vü] fontos, Kit n  lehet sé g a nemze-
tisé gek kóz tti probIé mák (e] í té letes iSmeí etsé g
stb, ) leküzdé sé re é s különböz  kultú rák taláIkozására,
Sjkerült el í té let mentes ]é gkört lé trehozni é s beszé ]-
getni a nemzetisé gi problé mákról, Sikerült meggy zni

aZ ott lé V ket arró], hogy a romák nem felté tlenül
rosszak, Úi ké pet alkotva magukban a nem romák
megé rtetté k a romák nehé z helyzeté t é s elgondolkod-
tunk azon, hogy milyen megoldásokkal lehetne a tár-
sadalmi problé mákon segí teni, |.,.]

- | , ,. ] El ször megijedtem, hogy vallásos iskolából
iöv  liatalokkal kell találkoznunk, de a vé gé re megvál-
tozott eZ az é rzé s, Kel]emes meglepeté S Volt, Bár fá-
rasztó VoIt egé sz nap ülni, Vo]tak feladatok, amelyek
iók voitak, pl,: transzplantációs eset, raizolás stb,, l. ,. ]

Nagyon jól é reztem magam. Örülök annak, hogy olyan
sok mindenr l beszé lgettünk. EZ tetszett. Szerintem
jó lenne, ha találkoznánk mé g velük í .,,]

- Nagyon hasznosnak tartottam ezt a hé tvé gi inten-
zí v ,,fdtáró" kurzust. [ ,, , ] ami tetszett, az a mások -
mint emberek - megismeré se, A foglalkozásokon na-
gyon játé kosan saiátí tottunk el dolgokat, önmegisme-
ré s é s mások megismeré se | , ,. ] Úgy é rzem, hogy tár-
saim kellemesen csa]ódtak a ,.reprezentatí v" cigányok-
ban, akik mi voltunk, é s mi is bennük, bár é n nem
mentem el í té letekkel, Nagyon hasznosnak tartottam
ezt a hé tvé gé t, é s jónak tartanám, ha lenne folytatása.

Remé lem, a programnak lesz folytatása, é s akkor
már lesz olyan ré sze is, amikor a ké t csoportnak több
közös foglalkozás is lesz,

É n nagyon sokat tanultam azokbói a dolgokból,
amikr l Baián beszé lgettünk, tanultunk, A iáté kok
nem pusztán iáté kok voltak, hanem mindegyiknek
voIt valami cé lja,

lgaz, nem beszé lgettünk sokat róla, de azé rt a
szombati napon szóba jött aZ eL í té letessé g é s a ro-
mákhoz való viszony is

Mjndent összevetve felté tlenül szüksé ges lenne a
program folytatása, mert az ilyen té mák, amikr ] ott
szó volt, szerintem nagyon é rdeklik a mi korosztáJyun-
kat.

LIPZ[RT[|(0R TOnTEilT

T alálkozás az lgazságügyi Miniszté riumban

Clgátty sÁrmazású  kóztisztvisel k é s közalkalmazottak ké pvisel tvel találkozott Dávid lbolya igazságügyi mini§zteí  Büdapes-
ten. Úintegy ötvenen voltak ielen az oktatásügyben, az államigazgatásban é s közitazgatásban, egé szsé tügyben é s szoclálls te-
rü|eten doigozók közüt é s aktuális ké rdé §ekró, problé mákí ól, azok megoldásl lé het sé geir l folyt a, eszmecsere. Ké peinken:
az elnöksé iben Farkas Flórtán, az orszí gos Cigány Ónkotmányzat elnöke, Dávid lbolya mtntszter, Báthory |ános, a Nemzetl é s
Etntkat Kis;bbsé gt Htvatal (NEKH) elnöke, xovács Árpádné  (NEKH) é s Helzer Antal a NEKH helyettes elnöke, valámlnt ez IM im-
pozáns Szalay utcai kupolaterme, a tálálkozó helyszí ne. Baitai László felvé telei
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