
Hírek a Park utcából 

Május 

Bensheimi vendégek Mohácson 
 

2017. május 4-én 26. alkalommal érkeztek hoz-
zánk tanulók bensheimi testvériskolánkból. A cso-
port tagja volt a két kísérő tanáron kívül az iskola 
igazgatója is. A cserekapcsolat lényege a nyelvgya-
korlás volt, ezért a diákok családoknál lettek el-
szállásolva és az iskola által szervezett programo-
kat is úgy állítottuk össze, hogy a német és a ma-
gyar gyerekek minél többet legyenek együtt. Így 
például egy egész napot töltöttünk Liptódon, ahol 
a 
magyarországi németek kultúrájával, hagyomá-
nyaival ismerkedtünk, de lehetett íjászkodni és 
lovas kocsikázni is. A közös néptánctanulás után jó 
étvággyal fogyasztottuk el a bográcsban főtt bab-
gulyást és a rétest, melynek elkészítésében és 
megtöltésében mi is segítettünk. A másik egész 
napos kiránduláson Pécs nevezetességeivel ismer-
kedtünk. A programból nem maradhatott ki ter-
mészetesen Mohács sem. A városnéző séta és a 
polgármesteri fogadás után a busójárást próbál-
tuk megismertetni vendégeinkkel. Amikor a Busó-
udvar busófigurái közt várakozó parkos busók hir-
telen életre keltek, bizony egyik-másik német lány 
igencsak megijedt. Az iskolában nyakláncot készí-
tettünk busó 
maszk medállal 
és sokac táncokat 
tanultunk. 
Az egy hét sajnos 
hamar eltelt, a 
német diákok szí-
vesen maradtak 
volna még. Meg-
ígérték viszont, 
hogy a nyáron, a tanév végén újra eljönnek.  

Anyák napja 
 
A május hónap nem csak a tanév zárásáról, 
és a sok témazáró dolgozatról szól, de az 
édesanyákról is. Ebben a tanévben is meg-
ható és kedves műsorokkal készültek az al-
sós osztályok. Reméljük sikerült még szebbé 
tenni ezzel az anyukák, nagymamák napjait, 
és a verseken, dalokon keresztül megkö-
szönni mindazt a gondoskodást és szerete-
tet, amit a gyerekek egész évben kapnak. 
 
Ezúton köszönjük mi, pedagógusok is egész 
éves fáradhatatlan munkájukat! 
 

ÉLJENEK AZ ÉDESANYÁK! 
 
 

Igazlátó nap 
 

Ebben a tanévben is megtartotta az iskola 
Diákönkormányzata az igazlátó napot. 
Ezen az osztályok előzetesen feltett kér-
déseire, kéréseire reagált iskolánk igazga-
tója. Az igazgató nő három csoportra osz-
totta a kérdéseket: azonnal megoldható 
probléma, már folyamatban lévő fejlesz-
tés, az iskola vezetésétől független, meg-
oldhatatlan helyzet. A kapott válaszoknak 
a gyerekek nagyon örültek, és megelége-
déssel vették tudomásul, hogy problémá-
ikkal valóban foglalkoznak.   

Összetartozás napja 
 
Idén is megemlékeztünk az Összetartozás napjá-
ról. A trianoni békediktátunk aláírásának évfor-
dulóján a 7. osztályosok megható műsorral hív-
ták fel a Magyarországtól elcsatolt részek ma-
gyar lakosaira a figyelmet, egyben beszámoltak 
arról, hogy mit láttak és tapasztaltak a Határtala-
nul pályázat keretein belül tett kirándulásukon. A 
műsor összeállítását köszönjük Agárdi Aranka ta-
nárnőnek.  

Pünkösdi hagyományok 
 
Szép pünkösdi hagyományt élesztett újjá az is-
kola német nem-
zetiségi tagozata 
június 6-án. A 
program délután 
kezdődött ezen a 
napon a gyerekek-
nek. A megnyitó-
ban elhangzott, 
hogy a pünkösd a Szentlélek eljövetelének 
napja, és egyben a májusfa, mely a természet 
újjászületésének hagyományos szimbóluma, 
kitáncolásának időpontja. A magyarországi né-
meteknél különösen fontos volt a pünkösd, így 
sok népszokás maradt fenn az ünneppel kap-
csolatban, melyből egy csokorra valót a gyere-
kek is megismerhettek. Program, mely egyszer-
re volt tartalmas és látványos, a májusfa kitán-
colása valamint kidöntése és a közel 200 részt-
vevő közös tánca zárta. Köszönjük a segítséget 
az osztályfőnököknek, segítőknek, valamint a 
szervezést a német munkaközösségnek. 

Június 

Sport– és diáknap 
 

A tanév egyik legszebb napja a sort– és di-
áknap. A hetedik osztályosok vidám színda-
rabja után a tanár-diák focimeccset izgul-
hattuk végig, mely szokatlan módon 3-3 
döntetlenre végződött. A változatos progra-
mok után kihirdették az osztálybajnokság 
győzteseit, valamint fény derült a legjobban 
ügyelő osztály kilétére. Köszönjük a szerve-
zést a testne-
velés munka-
közösségnek 
valamint a 
DÖK-nek. 

Országos ének siker 
 

A Szent László-évi ének pályázat döntőjében 
Mangold Damján 7.c osztályos tanuló 
I.helyezést ért el. A pályázat első fordulójában 
hangfelvételt kellett készíteni 2 szabadon vá-
lasztott Szent László énekkel. Damjánon kívül 
Bitó Lili és Verbulecz Rita is jelentkezett a ver-
senyre. A zsűri egy héttel az országos döntő 
előtt hirdette ki a több, mint száz felvételből ki-
válogatott 30 gyermek névsorát. 3 kategóriában 
10-10 fő, összesen harminc énekes gyűlt össze a 

katolikus Pedagó-
giai Intézet épü-
letében. Egy órá-
val a döntő előtt 
választották ki az 
elénekelendő két 

dalt. Az eredményhirdetéskor a neves szakmai 
zsűri felkérte Damjánt, hogy még egyszer éne-
kelje el a dalát, mert mindenkinek meg kell mu-
tatni még egyszer, hogy így kell ezt csinálni! 
Gratulálunk Damjánnak és a felkészítőjének, 
Horváthy Lenkének. 



Papírgyűjtés 
 

Ökoiskolához méltóan ezen a tavaszon is 
papírgyűjtést szerveztünk, melyen közel 8 
tonna papír gyűlt össze. Köszönjük a szülők 
segítségét is! Óvjuk közösen környezetün-
ket! 

Országos nyelvi és kompetenciamérés 
 

Május az orszá- gos mérések időszaka. 
Május 17-én angol és német nyelvi 
mérés tette pró- bára a hatodik és nyol-
cadik évfolyamosokat, majd egy héttel később, 
24-én a kompetenciamérésen kellett helytáll-
niuk. Utóbbi mérés eredményeiről jövő tanév-
ben értesülnek majd a tanulók. 

Gyermeknap a Park Utcai Katolikus Óvodában 
 

Hagyományosan május utolsó péntek délelőttjén – az idén május 26.-
án – tartottuk óvodánkban a gyermeknapot. A gyermekek egész héten 
izgalommal várták a gondosan előkészített nagy 
eseményt. Óvodánk udvarán a közkedvelt óriás légvárat már kora dél-
előtt beüzemelték, így ezt a csoportok felváltva többször is birtokba 
vehették. Természetesen a „légvárazás” mellett egyéb játékos tevé-
kenységet is választhattak a gyerekek. Az OVI-FOCI pályán ügyességi és 

labdajátékokra, sorversenyre volt lehetőség. A teraszokon, járdákon 
és az utcán színes aszfalt rajzok készültek. A füves területen kötél-
húzás, trambulinozás, alagútban bújás, buborékfújás zajlott. A ba-
baházban célba dobó verseny volt. A délelőttöt a Park Utcai Katoli-
kus Általános Iskola német nemzetiségi tánccsoportjának műsora 
színesítette. A táncbemutató után óvodásainkat tánctanulásra invi-
tálták. A közös tánc örömmel töltött el kicsit és nagyot is. Ezt köve-

tően jégkrém evéssel, további játékkal, ajándékozással zárult az élménydús gyermeknap.  

A Park Utcai Katolikus Óvoda nagycsoportosai-
nak látogatása a Sombereki Német Tájházba. 

 
A német nemzetiségi múlt szemléletes és sokol-
dalú megismerése érdekében a nevelési év vé-
gén hagyományosan májusban a két nagyobb 
óvodai csoportunk a Mohácsi Német Önkor-
mányzat támogatása révén buszos kiránduláson 
vehet részt. Az idén erre május 4.-én került sor. 
Berek Zoltánné a Sombereki Német Önkor-
mányzati Elnök vezetésével megtekinthették a 
gyermekek a Sombereki Német Tájházat. 
A látogatás során láthattuk: a tisztaszobát a 
sparheld konyhát, melyet ünnepi alkalmakkor 
használtak a la-
kószobát, a lakó-
konyhát valamint 
az udvaron az 
eredeti állapotú 
pajtát, górét. 
A gyermekeknek 
élményt jelen-
tett a német nemzetiségi múltbéli értékek 
szemléletes megismerése. Szeretnénk ezt a ha-
gyományt továbbra is megőrizni. 

Uhl Antal emléktáblájának avatásán énekelt a 
Pro Musica kórus, valamint a fiúkar 

 
2017.05.09-én városunk szülötte, Uhl Antal em-
lékére avattak emléktáblát a Kossuth Lajos utcá-
ban. A katolikus pap félezer magyar származású 
zsidót mentett meg a németek által megszállt 
Párizsba vitt, a magyar állampolgárságot igazoló 
papírokkal, valamint több százuknak adott sza-

bad mozgást biztosító 
igazolást arról, hogy a 
magyar katolikus misz-
szió tagjai. A Gestapo 
leleplezte és börtönre 
ítélte, de Magyaror-
szágra menekült. A há-
ború végén, 1946-ban 
pedig a kommunisták 

állították bíróság elé, amiért felemelte szavát a 
svábok kollektív bűnöskénti megbélyegzése és 
kitelepítése ellen. A cudar időjárás miatt a ko-
szorúzás és megemlékezés csak rövid ideig tar-
tott, ám a méltatás, mely szavakban, és gyönyö-
rű dallamokban érte így sem maradt el. Uhl An-
tal éppen 35 éve, 1982 tavaszán hunyt el. Sírja a 
mohácsi Római katolikus temetőben található. 
A kórust felkészítette Horváthy Lenke.  

Lépcsőházi hangverseny 
 

Már hagyo-
mány, hogy a 
tanév során 
elsajátított 
kórusműve-
ket az év 
végi hangversenyen az iskola aulájában mutatják 
be az ének-zene tagozatos 6., 7. és 8.osztályosok. 
A Zeneiskolásaik hangszerkísérettel színesítik a 
programot, és rózsával, énekszóval búcsúznak el 
a ballagó kórustagoktól. 
05.26-án is hasonlóképpen, bensőséges hangu-
latban hallhattuk, láthattuk kórusainkat. Szebbnél 
szebb, a zenetörténet több korszakát érintő egy-
neműkari és vegyeskari művekkel örvendeztették 
meg a közönséget. Megható látvány volt a lép-
csőn énekelve lesétáló nyolcadikosainkat látni. 
Köszönet illeti a kórustagokat fegyelmezett, átélt 
éneklésükért. A hangszerkíséretért Horesnyi Mó-
nika zongora tanárnőt, Andrásy Emese és Bitó Lili 
6.c osztályos tanulókat, Domokos Dávid tanár 
urat és Nusztbaum Attila 8.a osztályos tanulót. 
Horváthy Lenke 

Sportkapcsolat 
 

Szekszárdi sportkapcsolatunk a 
30.évéhez érkeztünk. Szeptemberben 
fogadtuk vendégeinket. Május 29-én  30 
éves jubileumi találkozót szerveztünk a 
sportkapcsolatban aktívan résztvevő fel-
nőtt kollégák számára.  Jó volt visszagon-
dolni az elmúlt évek eseményeire, és 
nosztalgiázni a régi versenyekre. Bízunk 
benne, 
hogy 
még sok 
jubileu-
mot 
megül-
hetünk 
együtt.  
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Bérmálás 
 

Május 21-én vasárnap délelőtt Mohácson, a 
10.30 órakor kezdődő szentmise keretében 
bérmálást tartottak a fogadalmi templomban.  
A szentséget Udvardy György pécsi megyés-
püspök szolgál-
tatta ki. Prédi-
kációjában ar-
ról beszélt, 
hogy –az evan-
géliumban el-
hangzottak alapján- Jézus arra kérte tanítvá-
nyait, tartsák meg parancsait az iránta érzett 
szeretet jegyében.  Az engedelmeskedés alap-
ja a szeretet, amely vezérel bennünket és köl-
csönös bizalommá fejlődhet. Az iskola 15 ta-
nulója részesült ebben az évben a szentség-
ben.   


