
Hírek a Park utcából 

A nyáron történt 

Egyházmegyei ének-zene tábor 
 

A tehetséggondozás terén nagy előrelépés a 
2015-től évente megrendezésre kerülő ének-
zene tábor, ami 2017-re egyházmegyei táborrá 
nőtte ki magát, ahol a Kicsinyek kórusa tagjain 
kívül tolnai és siklósi gyermekek is részt vettek, 
akik nagyon élvezték a lélekemelő közös ének-
léseket. Az együtt töltött napokat változatos 
programok tették emlékezetessé. Ilyen volt a 
karénekes műhelymunka, és azon belül a szó-
lampróbák a csodálatos kórusművek megtanu-
lása érdekében. A Kicsinyek énekes szolgálatá-
val Szent László tiszteletére szentmisén ve-
hettünk részt Viktor atyával. A sok éneklés mel-
lett a gyerekek kézműves ügyességüket is bizo-
nyíthatták. Keresztszemes hímzést tanultak. 
Természetesen a felhőtlen szórakozásnak is volt 
tere, hiszen nem maradhatott ki a fürdés a ma-
gyarhertelendi fürdőben és a gyalogtúra a kör-
nyék csodás erdeiben. A hetet tábortűz zárta, 
ahol táborinduló is született. A tábor a Pécsi 
Egyházmegye támogatása nélkül nem valósul-
hatott volna meg.  
 

Néhány nap Liptódon 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga-
tásával a Park Utcai Katolikus Általános Iskola 
hetedikes német nemzetiségi tagozatos diákjai 
néhány napot Liptódon tölthettek német nem-
zetiségi táborban június 17. és 21. között. A tá-
bor célja az volt, hogy a tanulók elmélyíthessék 
a népismeret órákon tanult ismereteket, vala-
mint gyakorolhassák a német nyelvet. Az öt 
nap alatt számos programban volt része a 23 
főből álló gyereksereg-
nek. Német néptáncot és 
népdalokat tanultak, ré-
test nyújtottak, és kenyér-
tésztát dagasztottak, de 
kipróbálhatták a mező-
gazdasági munkákat is. A 
fiúk kaszálni mentek a fa-
luban, a lányok pedig a 
kukoricakapálásban segítettek a falubelieknek. 
Természetesen a pihenésre és a közös játékra is 
maradt idő.  

Papírgyűjtés 
 

ÖKO Iskolához méltóan most ősszel is papír-
gyűjtést szerveztünk, melyen közel 8 tonna pa-
pír gyűlt össze. Köszönjük a szülők segítségét is! 
Óvjuk közösen környezetünket! 

Hittantábor 
 

A Pécsi Egyházmegye a nyári szünet első heté-
ben tartotta hittantáborát, amelyet a Mohács 
Park Utcai Katolikus Általános Iskola és a Bol-
dog Gizella Katolikus Általános Iskola pedagó-
gusai szerveztek Magyarhertelenden. A 30 
résztvevő többsége ötödik osztályos diák volt. 
A részvétel az Egyházmegye támogatásának kö-
szönhetően ingyenes volt a diákoknak. A tábor 
mottója: „Számíthatsz rá, ő a testvéred".  A 
mottóhoz kapcsolódóan a gyerekek kiscsopor-
tokat, „családokat" alkottak, akikkel együtt dol-
goztak. A délutánok fürdőzéssel, sportolással 
és közösségépítő játékokkal teltek.  
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Hőseinkre emlékeztünk 
 

Sok éves hagyomány, hogy október 6-án meg-
emlékezünk az aradi tizenháromról. Ebben az 
évben sem maradt el az ünnepélyes gyertya-
gyújtás. Az ünnep most még személyesebb lett, 
hisz a gyerekek maguk fogalmazhatták meg, 
hogy egy-egy vértanú miért hős az ő szemük-
ben. Megható volt hallani az őszinte vallomáso-
kat, tanúságtételeket. Arad hősei arra hívják fel 
a figyelmet, 
hogy egy 
igaz ügyért 
megéri har-
colni és 
akár életün-
ket is áldoz-
ni. 

A sport építi a lelket és a testet 
 

Október 9-én nagyon várt eseményre került sor 
a Park Utcai Katolikus Általános Iskolában. A 
fenntartó, a Pécsi Egyházmegye jóvoltából 
megújult a már évek óta rossz állapotban lévő, 
elavult tornaterem. Megújult a padlózat, a fű-
tés, a belső burkolat, az épület külsőjének egy 
része, új nyílászárók kerültek beépítésre. Az 
eseményt megtisztelték jelenlétükkel Főtiszte-
lendő dr. Udvardy György megyéspüspök és 
Bacsmai László plébános, püspöki biztos, az 
egyházmegye munkatársai, a város, a tanker-
ület és a kivitelező képviselői valamint a moh-
ácsi katolikus intézmények 
vezetői és az érdeklődő 
szülők. Grátz Ádámné igaz-
gatónő köszöntője után a 
Kicsinyek Kórusa énekelt, 
majd látványos zenés 
sportbemutató követke-
zett. Ez után került sor a 
terem ünnepélyes megál-
dására. A püspök úr beszé-
dében hangsúlyozta, hogy 
milyen fontos a lélek mel-
lett a test fejlesztése is, így 
a munkálatokra fordított pénz nagyon jó helyre 
került.    

Énekeseink szolgálatai 
 
Október az idősek hónapja. Ebből az alkalom-
ból a Kicsinyek Kórusa Koleszárné Györki Gi-
zella vezetésével ellátogatott a bédai idősek 
otthonába, hogy énekeikkel tisztelegjenek a 
szépkorúak előtt. Az otthon lakói könnyes 
szemmel köszönték meg a gyerekek műsorát, 
és sok szeretettel várják őket vissza máskor is.  
Október 6-ra Mangold Damján az országos 
Szent László Énekverseny győzteseként meghí-
vást kapott a Katolikus Pedagógiai Intézet 
fennállásának 20. évfordulója alkalmából ren-
dezett gálára Budapestre, a Nemzeti Színház-
ba. Damján a a prominens vendégsereg előtt 
is bizonyíthatta, méltán érdemelte ki a kitün-
tetést a tavasszal. Gratulálunk az énektanárá-
nak, Horváthy Lenkének is! 

Suli-Buli 
 

Az őszi szünet előtti 
utolsó napon nagysi-
kerű suli-bulit rende-
zett a 7. b osztály. A 
western hangulatú 
discoban mindenki 

kedvére rophatta a táncot. Köszönjük a szülők-
nek és az osztályfőnöknek, Agárdi Arankának a 
szervezést! 



Sok szeretettel köszöntjük az elsősöket! 
 

Szeptember 1-jén megkezdődött az iskola. Az 
évnyitó ünnepséget ebben az évben a 3. és 4. 
osztályosoknak köszönjük. Évnyitó beszédében 

Grátz Ádámné igaz-
gató megkülönböz-
tetett figyelemmel 
köszöntötte az első-
söket, és sok sikert 
és rengeteg piros 
pontot kívánt nekik. 

Október 

Veni Sancte 
 

2017. szeptember 3-án 9 órás kezdettel a Foga-
dalmi templomban Veni Sancte ünnepi szent-
misén vettek részt iskolánk tanulói és dolgozói. 
Bacsmai László plébános a mindennapos regge-
li-esti imára buzdította a gyerekeket és a híve-
ket. Szentbeszédében többször is kitért arra, 
hogy cselekedeteinket vizsgáljuk meg aszerint, 
hogy Jézus mit tenne a helyünkben. Mondan-
dóját összegezve elmondta, hogy figyeljünk az 
első-belső- felső hangra. 

Bensheimban jártunk 
 

2017. szeptember 6. és 13. között Mohács test-
vérvárosában, Bensheimban járt a Park Utcai 
Katolikus Általános Iskola 18 nyolcadikos tanu-
lója. A közel 30 éve fennálló testvérkapcsolat 
során, mely a Geschwister-Scholl-Schuléval áll 
fenn, már több száz diák próbálhatta ki meg-
szerzett német nyelvtudását a gyakorlatban is. 
Az egy hét alatt a diákok családoknál laknak, 
mely lehetővé teszi, hogy a helyi kulturális szo-
kásokat is 
meglessék, 
intenzí-
vebb 
nyelvgya-
korlásra 
ösztönöz, 
és barátsá-
gokat ko-
vácsol, me-
lyek sok-
szor az iskolai kereteket is kinövik, és hosszú 
évekig összekötik a programban részt vevő gye-
rekeket.   

Erdei iskola 
 
Rendhagyó módon indult a tanév a 7. osztály 
számára. Szeptember 4-én reggel útra keltek, 
és meg sem álltak az erdei iskola helyszínéig, a 
Lábas házig. A természetben eltöltött 5 nap 
alatt testközelből ismerkedtek a gyerekek az 
ártéri erdő növényeivel, állataival, a vízpart és a 
rét élő- és növényvilágát. A környezetismereti 
tanulmányok mellett az újrahasznosítás szelle-
mében kézműveskedésre is sor került. Batikol-
tak, gyöngyöt fűz-
tek, faragtak, 
frottázsoltak. Az 
elkészült alkotá-
sokból készült ki-
állítást mindenki 
megcsodálhatta 
szeptemberben 
az iskola ebédlője előtt. 

Szent Vér zarándoklat 

Szeptember 16-án iskolánkból sok diák, szülő 
és pedagógus zarándokolt Bátára, a Szent Vér 
kegyhelyre. Ki kerékpárral, ki gyalogosan tette 
meg az utat a szép napsütésben. Az alkalom 
különlegességét emelte, hogy a Szent vér erek-
lye egy darabja érkezett Bátára. Az ünnepi 
szentmisén dr. Udvardy György pécsi megyés-
püspök és Viliam Judák nyitrai megyéspüspök 
is szólt a hívekhez. Kicsit fáradtan, de lélekben 
felfrissülve érkeztünk haza! 

Autómentes világnap 

Ebben az évben is csatlakoztunk az autómentes 
világnaphoz. Idén közel 200-an kerekeztünk  
rendőrségi felvezetéssel a Dunáig és vissza. 

Lélekben is gazdagodtunk Liptódon 
 

Már hagyomány a Park Utcai Katolikus Általá-
nos Iskola német tagozatán, hogy háromévente 
egy napot Liptódon tölt tagozat valamennyi ta-
nulója. A projektnapon, szeptember 25-én újból 
lehetőségük volt a gyerekeknek betekinteni egy 
igaz sváb falu mindennapjaiba. Az ebéd közös 
elfogyasztása után a 
nap zárásaként né-
met nyelvű szentmi-
sén vettek részt a 
gyerekek és nevelő-
ik. . Megható volt az 
idős nénik énekét 
hallani a templom-
ban, akik megkö-
szönték a gyerekek kedvességét és a lehetősé-
get, hogy újra német nyelven hallgathattak 
szentmisét a faluban.  

Szekszárdi sportkapcsolat 
 

Szeptember 25-én, hétfőn újból találkozott egy-
mással a szekszárdi iskola és a Park Utcai Általá-
nos Iskola testnevelés tagozata, hogy össze-
mérjék tanulóik tudását. A már 30 éve tartó 
kapcsolat során számtalan gyereket buzdítottak 
közösen a sort és az egészséges életmód szere-
tetére. Ebben az évben 45 gyerek és 4 nevelő 
érkezett vendégségbe. Az Újvárosi műfüves pá-
lyán mérték össze tudásukat a gyerekek most 
labdarúgás sportágban. Eredmények: 

I. kcs (1-2 évf.) Mohács-Szekszárd 3:6 

II. kcs(3-4. évf.) Mohács-Szekszárd 4:4 

III. kcs (5-6. évf.) Mohács-Szekszárd 4:2 

IV. kcs (7-8. évf.) Mohács-Szekszárd 7:0 

„Legyen a muzsika mindenkié!” (Bojtár László) 
 

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára 1975-ben az UNESCO 
október 1-jét a Zene Világnapjának nyilvánította. Idén ez pont vasárnap, ezért úgy döntöttünk, 
hogy zenei világhetet szerveztünk a Park utcában. Ne csak 
beszéljünk róla, hanem tapasztalják meg, hogy milyen érzés 
az aktív zenélés és ebben éljenek tanulóink egy hétig! Eh-
hez legrövidebb út a népzene, ami tananyag is és minden 
gyermeket megérint elsőtől nyolcadik osztályig. Nagy élve-
zettel fogadták a gyerekek a lehetőséget és lelkesen énekel-
tek az osztályok és szívesen hallgatták egymást is. A hét 
megkoronázása a pénteki nap volt, hiszen akkor volt tanít-
ványunk, a Pro Musica díjas Takács-Nagy Jázmin és zeneka-
ra töltötte nálunk a délelőttöt. Volt közös táncház, ének és 
hangszersimogató is.  

Szeptember 

Október 4. az állatok világnapja 
 

A Park iskola már hosszú évek óta ÖKO Iskola, így közvetlen 
környezetünk és annak élővilága különösen fontos az ott dol-
gozóknak, és a gyerekeknek egyaránt. Október 4-én Szent Fe-
rencre, és az állatokra emlékeztünk. A tanulók elhozhatták az 
iskolába kisállataikat, a nagyszünetben pedig kutyás bemutató 
színesítette a napot.   


