
Hírek a Park utcából 

December 

Társastánc bemutató 
 

2016. december 19-én társastánc bemutató-
ra került sor az iskola ebédlőjében. A nyolca-
dikosok számára már évek óta adott a lehe-
tőség, hogy az első félévben tárastáncot ta-
nuljanak. Tudásukat rövidített formában be-
mutatták a Szülők-nevelők báljának megnyi-
tóján, majd decemberben a szüleik és a ne-
velőik is megcsodálhatták teljes tudásukat. A 
bemutató jó hangulatban zajlott. Megszer-
zett tudásuk jó alapot ad ahhoz, hogy a ké-

sőbbiekben ma-
gabiztosan és 
bátran ki tudják 
fejezni magukat 
a tánc segítsé-
gével is.  
 
 

Kiállításon és korcsolyázni voltunk 
 

December 20-án jó napjuk volt az iskola hetedi-
kes és nyolcadikos németeseinek. A délelőtt so-
rán Pécsre utaztak, ahol a magyarországi néme-
tek „Malenkij robotra” való elhurcolásának 70. 
évfordulója alkalmából egy utazó vagonkiállítást 

néztek meg. A lá-
togatás során a 
tanulók saját bő-
rükön tapasztal-
hatták meg a va-
gonba való be-
szálláskor, hogy 
milyen helyzet-

ben vitték el elődeiket annak idején a bizonyta-
lanba, kényszermunkára. A személyes visszaem-
lékezések során a gyerekek is megszólaltak, és 
elmesélték mindazt, amit a nagyszüleiktől hal-
lottak. Nagyon megindító volt, ha gondolatban 
is, de a svábokkal utazni a hosszú és gyötrelmes 
úton.  
A nap feloldása 
képen délután 
csatlakozott a két 
osztályhoz a Park 
iskola felső tago-
zatának még 150 
fője, és együtt 
örültek a télnek a 
közös korcsolyázás 
alkalmából. Köszönjük az osztályfőnököknek a 
felvigyázást, és Grátz Marika néninek a szerve-
zést! Igazán tartalmas napban volt részünk!  

Betlehemes és karácsonyi szentmise 
 

Advent 4. vasárnapján este a Fogadalmi 
templomban tekinthették meg az érdek-
lődők a Boldog Gizella Katolikus Általá-
nos Iskola és a Park Utcai Katolikus Álta-
lános Iskola közös műsorát Bognár Attila 
András plébános meghívására  

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon, 
december 21-én délelőtt ünnepi szent-
misén vehetett részt az iskola minden 
tanulója a Fogadalmi templomban.  

 

Bemutatkoznak az iskola tagozatai 

 

Február 9-én tartotta a Park Utcai Katolikus 
Általános Iskola harmadik 
beiskolázási programját, 
amelynek keretében be-
mutatkoztak az iskola ta-
g o z a t a i . 
A leendő elsősökkel és 
szüleikkel megtelt terem-
ben Grátz Ádámné megbí-
zott igazgatónő rövid kö-
szöntője után először a 
német nemzetiségi tago-

zat mutatkozott be tánccal és egy rövid jele-
nettel. A németeseket az ének-zene tagozat 
rövid bemutatója követte, majd egy angol óra 
pillanataiba is betekintést kaptak az óvodások 
é s  s z ü l e i k . 
A gyerekek előadásai után 
bemutatkoztak a leendő 
elsős tanítók, Kissné Boda 
Gabriella és Vetró Gábor-
né, majd foglalkozásokra, 
játékra hívták a gyereke-
ket a tantermekbe, míg 
szüleik részletesen is 
megismerhették az iskola 
német nemzetiségi és 
ének-zene tagozatát.   

Sváb bál 
 
2017. február 18-án rendezte meg a Park 
Utcai Katolikus Általános Iskola német ta-
gozata a 24. műsoros gyermek sváb bált. A 

bál nyitó műsorát azok a tanulók adják, 
akik abban az adott tanévben valamelyik 
német szakkör munkájában részt vesznek. 
Így itt mutatják meg megszerzett tudásu-
kat a német gyermekjáték szakkörösök, a 
német kórus, a tánccsoport, a színjátszó 
szakkör tagjai, valamint azok a tanulók, 
akik az iskolai német vers- és prózamondó 
versenyen, valamint német népdaléneklési 
versenyen sikeresen helyt álltak. A műsor-
ban megmutathatják magukat a Park Utcai 
Óvodások is. Köszönjük a szaktanárok áldo-
zatos munkáját, akik nélkül a műsor nem 
jöhetett volna létre. A bál házigazdái a 8. a 
osztály volt. Köszönjük az ő és szüleik, vala-
mint az osztályfőnök, Vöő Judit munkáját.  
(További képek megtekinthetőek: http://
www.parku-mohacs.sulinet.hu/ ) 

Német népdaléneklési verseny 
 

Február 24-én rendezte az iskola hagyományos Területi német népdal-
éneklési versenyét. 
Trábert József az iskola volt tanára, igazgatóhelyettese és a német ta-
gozat vezetője kezdeményezésére rendezték meg először 1999. január-
jában a népdaléneklési versenyt, amely azóta minden évben a 
búsójárás programjaként szerepel. Rá emlékeztek, és a tisztelet jele-
ként a verseny mostantól az ő nevét viseli. A versenynek idén is a moh-
ácsi Német Nemzetiségi Ház adott otthont. A Hahnerné Feth Gabriella 
a Mohácsi Német Önkormányzat elnökének megnyitója után Grátz 
Ádámné méltatta Trábert József munkásságát, és kitért arra is, hogy mennyire fontos a német 
népdalok megőrzése, továbbadása. A zsűri tagjai, Michelisz Ferenc, Szukfil József és Schrempf Jó-
zsef nagy örömüket fejezték ki a tiszta hangok és a sok új, eddig még nem énekelt népdal halla-
tán.   



Január 

Vízkereszt 
 
Vízkereszt ünnepén szentmisén vettek részt a 
mohácsi katolikus iskolák tanulói és tanárai a 
Fogadalmi templomban.  
A plébániához tartozó két katolikus intézmény 
ünnepi szentmiséjén vízszentelést tartott Bog-
nár Attila András plébános, aki prédikációjá-
ban a napkeleti bölcsek példájával buzdította a 
jelenlévőket . 
A szentmisén a ministrá-
lás szolgálatát a két isko-
la tanulói közösen látták 
el, a Park Utcai Katolikus 
Általános Iskola ének 
tagozatos diákjai pedig 
énekükkel tették ünne-
pélyessé a közös szent-
misét. A kántori szolgá-
latot Domokos Dávid 
látta el.  

Felvételi 
 

Január 21-én írták a középiskolába készülők a 
központi magyar és matematika felvételit. A 
tanulók szépen helyt álltak a megméretteté-
sen.  

Területi versmondó verseny 

 

A Park Utcai Katolikus Általános Iskola  január 
23-án rendezte területi versmondó versenyét.  
A tartalmas délutánon a város minden iskolá-

jából, és a környék településeiről is szép szám-
mal érkeztek versmondók, hogy együtt ünne-
peljenek a Himnusz születésének évforduló-
ján. A versmondás szép feladat, segíti a kon-
centráció fejlődését, kitartást ad, magabiztos-
ságot, valamint erősíti a tanulókban a nemzeti 
tudatot, az irodalom szeretetét. Éppen ezért 
az intézmény fontosnak tartja, hogy saját ta-
nulóit is az igényes, szép beszédre és vers-
mondásra nevelje. A zsűri arany, ezüst és 
bronz minősítéseket, könyvjutalmakat osztott 
ki.  

Park ovi nemzetiségi hét 
 
Német nemzetiségi hetet tartottak a Mohács 
Park Utcai Katolikus Általános Iskola Tagóvodá-

jában január 23 
és 27 között. A 
hét minden 
napján a német 
nemzet iségek 
életéhez kap-
csolódó téma 
került feldolgo-
zásra. A cél a 

hagyományok, szokások megismertetése, a 
nemzetiségi múlt értékeinek ápolása, az iden-
titás átörökítése volt. A hét közepén a Park Ut-
cai Katolikus Általános Iskola sváb táncosainak 
vendégszereplés és táncháza kapcsán a gyere-
kek tánclépéseket sajátítottak el nagy öröm-
mel.  
 

Osztályéneklési fesztivál és Iskolabál 
 

Idén 26. alkalommal rendeztek osztályéneklési 
fesztivált január 27-én a Park Utcai Katolikus Ál-
talános Iskolában. Az ének-zene tagozatos osz-
tályok közel 120 tanulója többféle kategóriában 
mutatta be műsorát: népdalcsokor, kánon, több-
szólamú művek, egyházi énekek és mai dalok is 
elhangzottak.  Az osztályok előadást követően a 
rendezvény mohácsi népdalcsokorra táncolt nyi-

tótánccal folytatódott és iskolabállal zárult, amelyen a jó hangulatról a Lustige Spatzen zenekar 
gondoskodott. Köszönjük a szervezést az ének-
tanároknak, Koleszárné Györki Gizellának és 
Horváthy Lenkének, valamint a házigazda 8. c 
osztály szülői kollektívájának és Zsolt László 
osztályfőnöknek. 

Német versmondó verseny 
 
Február 9-én zajlott az iskolai német versmondó 
verseny, melyen ebben az évben is szép szám-
mal vettek részt 3-8. osztályig a gyerekek. A zsű-
ri elismeréssel beszélt a versenyzők szövegtudá-
sáról, előadóképességéről. A legjobbak a sváb 
báli műsorban is szerepelhetnek, valamint a leg-
ügyesebb 3-4. osztályosok képviselik az iskolát a 
Boldog Gizella Katolikus Általános Iskolában 
megrende-
zésre kerü-
lő területi 
német vers
– és próza-
mondó ver-
senyen. 
 

Február 

Szekszárd 
 

30. évfordulóját ünnepli a Park iskola és a 
Szekszárdi Baka István Általános Iskola 
sportkapcsolata. A kapcsolat 1987-ben az-
zal a céllal jött létre, hogy sikeresen lehes-
sen felkészülni a diáksport versenyekre, 
diákok és tanárok egyaránt tapasztalato-
kat szerezhessenek, és persze a sport kö-
zösségformáló erejét is még jobban érez-
tessék a tanulókkal. Az iskolák sportolói 
évente kétszer találkoznak. Ősszel Moh-
ácson, télen pedig Szekszárdon. A résztve-
vő gyerekek labdarúgás és kézilabda terü-
letén mérhetik össze tudásukat. 
A testnevelés munkaközösség májusra ter-
vezi a 30 éves jubileumi találkozót Moh-
ácson, melyre a kapcsolatban eddig részt 
vett szekszárdi és mohácsi kollégákat vár-
ják. 
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