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Eseményekben gazdag tanévet zárunk, különösen az utolsó hónapok-
ban, hiszen a tavaly elmaradt programok egy részét is megtartott uk. 
Májusban minden osztály kétnapos kiránduláson vett  részt, belföldi, 
horvátországi és egy olaszországi utat is szerveztek, júniusban pedig 
az egész iskola közösen tartott  egy Észak-Dunántúlt, Pozsonyt, Győrt, 
Sopront és Zircet érintő útvonalú, városlátogatással egybekötött  kétna-
pos programot. A hó végén Szalóki Ágnes és zenekara lépett  fel nálunk 
a művészeti képzésben tanuló gyerekeinkkel együtt  egy közös projekt 
keretében. 

A tanév során számos zenei, versmondó, népismereti és egyéb ver-
senyen vett ek részt diákjaink nagyon szép eredménnyel. Az egyik leg-
utóbbit kiemelve büszkélkedhetünk azzal, hogy a nagy múltú pécsi 
középiskolák mellett  a Gandhi neve is előkelő helyen áll a dunántúli 
középiskolások számára kétévente megrendezett  áprilisi keszthelyi He-
likon versenyen: összesítésben a 104 induló iskola közül a 12. legtöbb 
pontot a Gandhi Gimnázium csapata szerezte. A Gandhi Gimnázium 
tanulói mind a nyolc kategóriában (képzőművészet, népdal, népzene, 
néptánc, könnyűzene, ének, vers, média) indultak, és mindben az első 
három helyek valamelyikén végeztek: arany, ezüst, bronz minősítést, 
illetve különdíjat kaptak.

A most már digitális formában zajló kompetenciamérés az évek óta 
zajló digitális programnak köszönhetően nem okozott  gondot tanuló-
inknak. Minden gyerek rendelkezik egy használatra kapott  laptoppal, 
s alkalmazása közben valamilyen formában minden órán informatika-
oktatás is folyik. A járvány idején bizonyosodott  be, mennyire hasznos 
ez, így minden gyereknek volt ott hon valamilyen eszköze a tanulás-
hoz, és internetelérést is biztosított unk számukra.

A tanév folyamán részt vett ünk a tizedikesek számára indult Mathi-
as Corvinus Collegium Roma Tehetség Programban. A diákok havonta egy 
képzési hétvégére utaztak Budapestre, ahol különböző kompetenciafej-
lesztő, önismereti, csapatépítő tréningeken vett ek részt. Ők voltak azok, 
akik érett ségi után a terveik szerint továbbtanulásra készülnek. Szá-
mukra itt  helyben is fejlesztő foglalkozásokat, nyelvoktatást biztosítunk.

A legfontosabb esemény természetesen az érett ségi vizsgák lebo-
nyolítása volt. A ballagási ünnepségen huszonnégy végzős diák ve-
hetett  részt, érett ségire a 10-12. évfolyamból összesen negyvenkett en 
jelentkeztek, többen előrehozott  érett ségit tett ek. A huszonnégy végzős 
diák közül tizenegyen adták be jelentkezésüket felsőoktatási intézmé-
nyekbe, további tizenhárom tanuló pedig valamilyen szakmai képzé-
sen vesz részt az érett ségi vizsgák után. A továbbtanulók jellemzően 
pedagógiai, szociális területre orientálódnak, de jogi, műszaki terület-
re is mennek. Jó kapcsolatban vagyunk a roma szakkollégiumokkal, a 
pécsi és kaposvári egyetem roma szakkollégiumával napi szintű a kap-
csolat. Mindennapos vendégek nálunk az egyetemisták, mentorálják a 
továbbtanulásra készülőket.

Az év vége nemcsak az elmenők, hanem az újonnan érkezők miatt  
is fontos. Április elején tartott unk egy gólyaváró hétvégét a nyolcadi-
kosok számára. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődők egy hétvégét tölt-
hetnek az intézményben, a kollégiumban aludhatnak, részt vehetnek 
a programokon, megismerhetik a leendő tanárokat, idősebb diákokat, 
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B
Bár az elmúlt járványidőszak megszorításainak több kedvező hozadéka is volt, melyek nagy részét ezentúl az oktató-nevelő 
munkába építve hasznosítani lehet, pedagógusok, diákok és szülők közös örömére a 2021/22-es tanév ismét a megszokott 
rendben telt el. Az idei tanév eredményeiről, eseményeiről, érettségiről és ballagásról Ignácz Istvánt, a pécsi Gandhi Gimnázi-
um, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját kérdeztük. 
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tehát belekóstolhatnak a leendő gimnazista életformába. Helyben szer-
vezett és digitális nyílt napokon, valamint munkatársunk révén más 
iskolákban személyesen is bemutattuk az intézményünket, s emellett 
részt vettünk a pályaválasztási kiállításon. Az ország sok pontjáról, tá-
volról is érkeznek hozzánk gyerekek. A kollégiumi elhelyezés mellett, 
utazási, étkezési költségtámogatást, valamint ösztöndíjat tudunk adni. 
Szeptemberben két huszonhat fős osztályt indítunk. A nappali mellett 
a következő tanévre is meghirdettük gimnáziumi levelező tagozatun-
kat a nem tanköteles korú jelentkezők számára.

Elbúcsúztak a diákok az iskoláktól
A bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 2022. évi 
ballagó, érettségiző osztályai és diákjai a 12.a és 12.b osztályokban – 
összesen negyvenkét fő – megszerezte a Németországban is érvényes 
német-magyar érettségi bizonyítványt és a magyarországi német nem-
zetiségi érettségi bizonyítványt is. A 12.c osztályban huszonnyolc diák 
német nemzetiségi érettségi bizonyítványt kapott. A 12.d-ben huszon-
kilenc fő végzett. Ők technikumi érettségi bizonyítványt és a turiz-
mus-vendéglátás területén hotelrecepciós szakmát szereztek. A 12.a, 
b, c osztály tanulóinak többsége DSD II, a 12.d osztályosok pedig DSD 
Pro szakmai német nyelvvizsgát tettek. Ezek mellett sok diák angol 
emelt vagy középszintű nyelvvizsgával hagyta el az iskolát.

A gyulai „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium 2018-2022-as évfolya-
mának negyvenöt végzős diákja április 30-án búcsúzott az alma ma-
tertől. A ballagási ünnepséget a gimnázium melletti Román Kulturá-
lis Központban tartották. A két osztályfőnök, Cser Vera (A osztály) és 
Szelezsán Róbert (B osztály) felvezetésével, az ünneplőbe öltözött balla-
gó osztályok versekkel, dalokkal, jövőbemutató irodalmi idézetekkel 
búcsúztak a gimnáziumi évektől. A román nyelv és irodalom írásbeli 
érettségi vizsgák május 9-én zajlottak.

A Budapesti Horvát Iskolaközpont (HOŠIG) végzős diákjainak hagyo-
mányos ballagási ünnepségére 2022. április 30-án került sor az iskola 
aulájában. Az ünnepi eseményre együtt készültek a 11. és a 12. osz-
tály tanulói Sajnovics Mária és Kaczeus Hajnalka osztályfőnökökkel az 
élen. Az ifjabb nemzedék nevében búcsúbeszédet mondott Szabó Ger-
gő horvát és Borbola Borka magyar nyelven. Az érettségizők nevében 
Bundaló Sztefán és Szántó László búcsúzott. Az ünnepelteket a HOŠIG 
igazgatónője, Gojtán Anna köszöntötte, majd átadta az iskola dicsére-
teit: kulturális és közösségi munkájáért nevelőtestületi dicséretben 
részesült Bognár Nikolett, ugyancsak nevelőtestületi dicséretet kapott 
Pajor Zsófia kulturális munkájáért, jó tanulmányi eredményeiért, kul-
turális és közösségi munkájáért Kettinger Viktória, kiváló tanulmányi 
eredményeiért és kulturális munkájáért Bundaló Sztefán. „A budapesti 
Horvát Iskola örökös tagja” címet idén Kettinger Viktória érdemelte ki. 

Az eseményen részt vett Mladen Andrlić, a Horvát Köztársaság 
magyarországi nagykövete, Gugán János, az Országos Horvát Önkor-
mányzat elnöke és Gyurity István, a Fővárosi Horvát Önkormányzat 
elnöke. 

A Horvát Köztársaság magyarországi nagykövetségén 2022. május 
9-én állófogadást tartottak a HOŠIG érettségiző diákjainak, Kaczeus 
Hajnalka osztályfőnöknek és Gojtán Anna igazgatónőnek. Mladen 
Andrlić horvát nagykövet köszöntőjében gratulált a végzősöknek az 
érettségi vizsgákon elért eredményekhez, és sok sikert kívánt nekik 
a jövőben. Bemutatta a nagykövetség munkatársait, majd Maja Ro-
senzweig Bajić társaságában minden érettségiző diáknak átnyújtotta a 
„Horvátok, akik megváltoztatták a világot” című könyvet. 

Gohér Krisztina felvétele
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Ballagási színes képösszeállításunk a hátsó borítón látható!


