
Hírek a Park utcából 

Március 

Hamvazó szerda 
 

Hamvazószerda a nagyböjti időszak kezdete. 
Ezen a napon a katolikus nevelési intézmé-
nyek tanulói és tanárai szentmisén vettek 
részt. A gyerekek, felnőttek homlokára egy-
aránt felkerült a bűnbánat keresztje. A Park 
iskola és a Boldog Gizella iskola közös szent-
miséjén  Dallos Tamás káplán a hamvazás 
szimbolikus értelméről beszélt: „A hamu és a 
por nem több mindennapi életünkben, mint 
a halál és pusztulás jele. Ha valamit befed a 
por, azt jelenti, nincs szükség rá, elfelejtődik. 
Tudjuk azonban azt is, hogy a hamu alatt ha-
mar megindulhat egy új élet születése is. A 
hamvazás így az újjászületés vágyának szim-
bólumává is lesz. Bűnt elkövetni fájdalmas a 
szívünknek. Szeretnénk elnyerni ebben a 
nagyböjti időszakban is az újrakezdés lehető-
ségét."   

DSD vizsga 
 
A március és az április a DSD vizsgáról szólt. Az 
iskola 4 éve DSD vizsgaközpont, így március kö-
zeledtével egyre nagyobb az izgalom a vizsgázók 
és tanárai számára. Ebben az évben sem volt ez 
másként. Március 2-án próbavizsgát tekinthet-
tek meg a megmérettetésre váró nyolcadikosok. 
A szóbeli lebonyolódását három hetedikes mu-
tatta be nagyon ügyesen. Egy héttel később a 
nyelvvizsga írásbeli része következett, mely szö-
vegértésből, hallásértésből és fogalmazás írásá-
ból áll. Április 7-én pedig a szóbeli vizsga követ-
kezett. A diákoknak prezentációt kellett készíteni 
egy választott témában, valamint magukról és 
általános témákról kell a vizsgáztatóval beszél-
getni. A szóbelik jól sikerültek, mind a 12 vizsgá-
zó sikeresen vette az akadályt. A végső ered-
ményre azonban még május végéig várni kell. 

Nőnapozni voltunk 
 

2017. március 9-én Nőnapot köszöntöttünk 
a Mohácsi Németek Egyesületénél. Az éne-
kért, versekért, táncért finom sütemény volt 
a jutalmunk. Köszönjük szépen, legközelebb 
is jövünk!  

 

 

Területi német vers– és prózamondó verseny 

 

Március 31-én rendezte a Boldog Gizella Kato-
likus Általános Iskola és a  Mohácsi Német Ön-
kormányzat közös területi vers– és prózamon-
dó versenyét harmadik és negyedik osztályo-
sok számára. Iskolánkból 6 (?) tanuló vett 
részt. Ők mind nagyon szépen szerepeltek. A 
zsűri értékelésében megdicsérte a versenyző-
ket biztos szövegtudásuk és szép kiejtésük mi-
att.   

Bündel 
 

70 évvel ezelőtt szo-
morú eseménynek 
voltak tanúi a magyar-
országi németek. 
Egyik napról a másikra 
el kellett hagyniuk az 

országot. Erre emlékezve összeállítottak egy 
csomagot, mely bejárta az országot és tartal-
mazza mindazt, amit annak idején a svábok 
magukkal vittek. A gyerekek meghatottan 
nézték a csomagot, és annak tartalmát, majd 
érdeklődve hallgat-
ták Hahnerné Féth 
Gabriella előadását 
Bauhoffer József, 
iskolánk egykori 
igazgatójának élet-
történetéről és csa-
ládjának sorsáról.   

Egészségnevelési nap 

Április 21-én 
egészségnevelési 
napot szervezett 
az iskola termé-
szett u d o má nyi 
munkaközössége 

és az alsó tagozat. Az alsósok megismerked-
hettek az egészséges ételek készítésével, 
kézműves foglalkozáson vettek részt és játé-
kos feladatokat oldottak meg. A felsősök 
egészségneveléssel és szépségápolással 
kapcsolatos elő-
adásokat hallgat-
tak, és az elsőse-
gélynyújtás alapja-
ival is megismer-
kedhettek. A fel-
nőttek és szülők 
számára lehetőség volt vért adni. 

Elsőáldozás 

Április 23-án került sor a mohácsi iskolások 
elsőáldozására. Iskolánkból 25 negyedikes 
részesült az elsőáldozás szentségében. 

Határtalanul 
 

Április 25. és 28. között a hetedik évfolyam 5 
tanár kíséretében Erdélyben járt a Határtala-
nul program keretében. A négy nap alatt ren-
geteg élményben volt 
részük. Jártak többek kö-
zött Nagykárolyban, Ér-
mindszenten, Kolozsvá-
ron, Gyulafehérváron és 
Vajdahunyadon. Csodá-
latos túrán vettek részt 
Torockószentgyörgyön és 
megmászták a Torockó 
mellett található Székelykövet is. Aradon egy 
rövid megemlékezés, a magyar valamint a szé-
kely himnusz eléneklése után megkoszorúzták 
1849. október 6. mártírjainak emlékművét.  A 
kirándulás során volt alkalmuk a diákoknak 
megtapasztalni az összetartozás érzését is, hi-
szen volt lehetőség határon túli magyar gyere-
kekkel és felnőttekkel beszélgetniük. Ezek a pil-
lanatok nagyon meghatóak voltak. A kirándu-
lást az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatta. 

Tracht-Tag 

 
Iskolánk újból csatlakozott az immár har-
madik alkalommal meghirdetett Tracht-Tag 
rendezvényhez, melynek célja, hogy az el-
tűnőben lévő hagyományos sváb népvise-
letet akár egy napra, 
de visszahozzák a 
hétköznapokba. A 
kezdeményezés arra 
ösztönzi a résztvevő-
ket, hogy viseljék a 
népviselet darabjait 
akár a mai divatnak 
megfelelően. 



Március 15 
 
Nemzeti ünnepünk-
ről, március 15-éről, 
a Park iskola tanulói 
is méltóan megemlé-
keztek.  
Az ünnepélyes főhaj-
tást megelőző na-

pokban az alsó tagozatosok huszárokat, zászló-
kat, kokárdákat rajzoltak, színeztek, a felsősök 
pedig aszfaltrajzokat készítettek a szabadság-
harccal kapcsolatban, ezzel is hangolódva az 
ünnepre. A felsősöknek lehetőségük lesz már-
cius 15-
én 

Mohács egykori főjegyzőjének, Hatos Gusztáv 
– aki a szabadságharc idején a helyiek élére 
állt – a tiszteletére elnevezett zarándoklaton 
részt venni, melynek keretében koszorúzással 
és közös imával is emlékeznek a hősökre. 
Március 14-én a déli harangszó után a diákok 
az udvaron gyülekeztek az ünnepélyesen feldí-
szített színpad előtt. Hagyományainkhoz híven 
a műsort a 4. évfolyam tanulói adták. Hazafias 
versekkel, nemzeti lelkületű dalokkal emlékez-
tek a márciusi hősökre. Így a gyermekek is át-
érezték, hogy 1848. március 15-én  
„Egy szóvá s egy érzelemmé 
Olvadt össze a haza, 
Az érzelem lelkesülés, 
A szó szabadság vala.” /Petőfi Sándor/ 
 

Március 22. a víz világnapja 
 
A Víz világnapjáról emlékeztünk meg március 
22-én a szünetekben. AZ ENSZ 1993-ban már-
cius 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja dátuma-
ként. E jeles nap minden évben más és más 
nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alap-
vető szerepére. Az idei 
év mottója: Ha nincs 
tiszta víz, akkor nincs 
víz. Ha nincs víz, nincs 
élet. A gyerekek totót 
oldottak meg, vízcsep-
peket keresgéltek. Az 
ügyesen dolgozók apró meglepetést kaptak.  

Beiskolázási szülői értekezlet 
 

Március 28-án tartotta következő beiskolázási 
programját a Park iskola, melyen a szülők kap-
tak mindenre kiterjedően információkat is iskola 
egész működésével 
kapcsolatban. A tá-
jékoztatót az intéz-
mény igazgatója, 
Grátz Ádámné, va-
lamint a két leendő 
elsős tanító, Kissné 
Boda Gabriella és 
Vetró Gáborné tartották. Sokan voltak kíváncsi-
ak az iskola bemutatására, a szülőknek ezúton is 
köszönjük az érdeklődő részvételt.   

Nagyböjti készület 

 
A nagyböjt időszakában hétfőnként és péntekenként hétindító 
és hétzáró áhítatokkal készültek a gyerekek és nevelők az ün-
nepre. Az áhítatok alkalmából alkalmanként a két kórus és az 
alsós németes gyerekek is szép énekkel tették még ünnepélye-
sebbé és meghittebbé a közös elmélkedéseket. 

 
Játékos lelki napunk 

 
Április 7-én, pénteken lelki nappal zártuk a szünet előtti tanítási he-
tet. Reggel az udvaron közös keresztutat jártunk, melyen iskolánk 
hetedikes és nyolcadikos tanulói jelenítették meg Jézus szenvedésé-
nek állomásait élő képek formájában. A stációk között iskolánk Kicsi-
nyek Kórusa énekelt, az egy-egy stációhoz kapcsolódó elmélkedést 
pedig az osztályfőnökök és egy-egy tanuló olvasott fel. A keresztút 
után az alsósok és a felsősök is 8 állomáson bizonyíthatták tudásu-
kat, rátermettségüket, ügyességüket a nagyböjti, valamint a húsvéti 
eseményekkel kapcsolatosan. A nap végén minden osztály munkája 
elismeréseként emléklapot, oklevelet vehetett át. E nap legnagyobb 
értékét számunkra az adta, hogy az iskola egész közössége részt vett 
a lelki napon, segítve és szolgálva húsvéti készületünket. 

Tehetségpontok találkozója 
 
A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola ta-
lálkozót rendezett április 4-én délutánra a re-
gisztrált tehetségpontok számára. Az esemény-
re—Tehetségpont lévén—meghívást kapott a 
Park iskola is. Az 
intézményben folyó 
tehetséggondozó 
munkáról Grátz 
Ádámné, az iskola 
igazgatója beszélt. 
Prezentációja után 
az iskola 8. a osztá-
lyos tanulói mutattak be egy rövid sváb jelene-
tet, majd táncra is perdültek, megidézve a régi 
szüreti bálok hangulatát.    

Országos Kazinczy-verseny 
 

Április 6. és 8. között rendezték Balatonboglá-
ron a 19. Országos Kazinczy-verseny Dunántúli 
döntőjét, melyre Sándor Balázs 8. a osztályos 
tanuló jutott el. A megmérettetésen 55 tanuló 
vett részt. A neves szakmai zsűri 16 arany jel-
vényt osztott ki, melyek közül Balázsnak is ju-
tott egy.   
 

Április 

Éneklő ifjúság 
 

Az iskola Kicsinyek Kórusa április 6-án Pé-
csett a Kodály Zoltán Gimnáziumban részt 
vett az Éneklő Ifjúság kórusversenyen, 
ahol Arany Diplomát szereztek, valamint 
felterjesztették a kórust az ÉV Kórusa-
díjra. A gyerekek felkészítő tanára Kole-
szárné Györki Gizella 
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