
Hírek a Park utcából 

November 

Beiskolázás 
 

Novemberben megkezdődött a beiskolázási 
programok sorozata a Park iskolában. A leendő 
elsős tanítók, Dávid Alexandra, Sasné Kiss Zsu-
zsanna, Kovács Gergely és Szántó Zsuzsanna 
bemutatása után a kicsik három csoportban 
ismerkedtek az iskolai élettel. Dalt tanultak, 
barkácsoltak, valamint „Digiországban” a digi-
tális tanulási lehetőségekkel is megismerked-
tek. 
A beiskolázási programsorozat január elején 
folytatódott, amikor tánctanulás is színesítette 
a programot. 

Márton napi hagyományok 
 

Már több éves hagyomány a Park utcai óvodá-
ban, hogy november 11. körül felelevenítik a 
gyerekekkel szent Márton püspök legendáját. 
Ebben az évben sem volt ez másként. Az óvoda 
mellett található focipályán tartalmas műsort 
adtak az ovisok a közel 100 fős nézőseregnek, 
majd Bacsmai László plébános úr áldása után 
lampionos felvonulást tartottak. Az óvodába 
visszaérve libazsíros kenyér és sütemény fogad-
ta az óvodásokat valamint szüleiket. 
  

 

Versek ünnepe a Park utcában 
 

Január 22-én, a Himnusz születésnapján, és a 
magyar kultúra napján rendezte a Park iskola a 
Területi versmondó versenyt.  A megmérette-

tésre a város és a kör-
nyék iskoláiból több, 
mint 60 diák érkezett. 
A zsűrinek minden 
korcsoportban nehéz 
volt a dolga, hiszen a 
versenyzők mind jól 
felkészültek. Az érté-
kelésekben elhang-
zott, hogy a pontos 
szövegtudás nem 

elég, meg is kell értetni a verset a hallgatóság-
gal, és egy igazán jó versmondónak érthetően, 
szépen kell beszélnie. 

Író-olvasó találkozón jártunk! 
 

Nógrádi Gergellyel, a sikeres gyerekkönyv-
íróval találkoztak iskolánk 5. 6. és 7. osztályosai 
az Ifjúsági Centrumban. A jó hangulatú délutá-
non az alkotó lelkesen válaszolt a tömérdek 
kérdésre, a szerencsések jutalomkönyvecskéket 
és dedikálást kaptak az írótól. Sokan könyvet is 
vásároltak, sőt az iskola könyvtárába is került 
néhány új darab a szerzőtől. 
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„Szóljon hangosan az ének…” 
 

Január 12-én rendezte az ebben a tanévben 60. születésnapját ünneplő ének-zene tagozat immár 
27-ik alkalommal a jubileumi Osztályéneklési Fesztiválját. Mint minden évben, most is színpadra 
állt a Park Utcai Katolikus Általános Iskola minden énekes osztálya. A műsort a másodikosok kezd-
ték, magyar népi gyermekjátékok bemutatásával. Őket követték egymás után a többi osztály tanu-
lói, akik tudásuk legjavát mutatták be. Az osztályprogramok népdalcsokrot, kánont, többszólamú 
művet, valamint mai dalt tartalmaztak. A gyerekek ma-
guk adtak hangot, vezényeltek, sőt még a zenei kíséret-
ben is kivették részüket. Öröm volt látni és hallani, 
hogy az egyszólamú népdaloktól indulva milyen magas 
szintre jutnak el zeneileg a diákok a nyolcadik év végé-
re. 
Az Osztályéneklési Fesztivált Iskolabál követte, melynek 
házigazdái a nyolcadik c osztályosok voltak. A jó hangu-
latról a Rádió Lokál zenekar gondoskodott. A zenekar 
érdekessége, hogy tagjai között van egykori ének-zenés 
tanítvány, jelenlegi és volt „parkos” szülő is.  

Központi felvételi 
 

Január 20-án nagy próbatétel elé kerültek a 
nyolcadikos tanulók. Ezen a napon írták meg a 
gimnáziumokba készülők a központi felvételit 
magyar nyelvből és matematikából. A tanulók 
tisztességesen helyt álltak, és bizakodva vár-
ják a sikeres felvételi értesítést. 

Pályaválasztási kiállítás 
 
Novemberben nem csak az óvodások szüle-
inek, de a nyolcadikosoknak is el kell kezde-
ni gondolkodni arról, hogy hogyan tovább. 
Ehhez nyújt évről évre segítséget az IC-ben 
szervezett pályaválasztási kiállítás, melyre a 
tágabb régióból érkeznek iskolák, hogy 
megmutassák kínálatukat a 7. és 8. osztá-
lyos tanulóknak. A programon iskolánk ta-
nulói is részt vettek, hasznos tanácsokat 
szerezve a jövőre vonatkozóan. 

Menő-menza 
 

A Park Utcai Katolikus Általános Iskola Alapítvá-
nya az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt Menő-menzák az iskolában – Egészséges 
étkezést és életstílust népszerűsítő programok 
pályázatán 15 millió forintos támogatást nyert. 
A pályázat keretében az intézményben az 
egészséges étkezést és életvitelt népszerűsítő 
ismeretterjesztő és szemléletformáló progra-
mok (projektnapok, kirándulások) rendezésére 
lesz lehetőség. A támogatásból felújításra kerül 
az iskola étkezője, valamint új berendezésekkel, 
konyhai eszközökkel gazdagodik 
a tankonyha. Ezenkívül tanker-
tek kialakításával, bel– és kültéri 
ivókutak elhelyezésével színese-
dik iskolánk. 



Január 

Szülők-Nevelők Bálja 
 

November 25-én rendezte az iskola szülői kö-
zössége a Szülők-Nevelők Bálját. A rendez-
vény megnyitójában a nyolcadik osztályosok 
fergeteges tánca adta meg az alapot a jó han-
gulathoz. A megnyitóban Grátz Ádámné igaz-
gatónő megköszönte a szülőknek a sok segít-
séget, melyet az iskola érdekében a gyereke-
kért tesznek és tettek.  

Advent 
 
December 1-jén, az első adventi gyertya meggyújtásával kezdetét vette az adventi készülődés az 

iskolában. Hétről hétre más–más iskolai kórus vezette be a reggeli áhítatokat, me-
lyeket Kalász András hitoktató, valamint Dallos Tamás káplán szavai tettek tartal-
massá. A gyertyagyújtásokon részt vettek a park óvoda nagycsoportosai is. Az első 
gyertya meggyújtása után felhívták a gyerekek figyelmét a jócselekedetek és imák 
fontosságára. Ezeket a gyerekeknek lehetőségük volt felírni egy lapra, és az adventi 
kalendárium megfelelő zacskójába dobni. Ezek az iskola tanulóinak ajándékai Isten 
számára. 
A második gyertya meggyújtásának napján került sor az iskola udva-
rán a már hagyományosnak számító adventi vásárra. Az osztályok 

most is szebbnél-szebb portékákat kínáltak az érdeklődőknek. Az árukért felajánlott 
összegek az osztályok kasszáját gyarapították, melyből a közösségek kirándulni, fa-

gyizni mennek tavasszal. Bár az időjárás esőt ígért, mégis 
kitisztult egy idő után, és így mindenki élvezhette a meg-
hitt együttlétet az udvaron.  
Az utolsó tanítási napon Jézus születésének hagyománya is megjelent  
az iskolában. A 8. osztályosok rövid pásztorjátékot tanultak meg és mu-
tattak be minden osztályban, emelve ezzel az ünnep meghittségét.  
 

Könyvbemutató a  
Német Nemzetiségi Házban 

 
Már sokadik alkalommal adott otthont könyv-
bemutatónak a Német Nemzetiségi Ház. Az 
Imedias Kiadó vezetője, Lóczy István ezúttal is 
érdekesnek ígérkező könyveket mutatott be a 
nagy számú érdeklődőnek. A könyvbemutató 
nyitásaként a Park iskola tehetséges népdal-
énekesei, Csorbai Zsófia és Firényi Zsófia né-

met népdalokkal bű-
völték el a hallgatósá-
got. Felkészítő tanáruk 
Sasné Kiss Zsuzsanna. 
 
 

Lelki nap 
 

December 15-én adventi lelki napot szervezett 
iskolánk tanulói és nevelői számára Laci atya és 
a plébánia. A gyerek számára délelőtt volt el-
mélkedés, majd gyónási lehetőséget biztosí-
tottak. A felnőttek délután gyűltek össze a Zár-
da templomba, ahol közös szentségimádás 
után meghitt beszélgetés és elmélkedés zajlott 
a karácsony, az ünnep és a család témájában.  

Karácsonyi műsor a  
Mohácsi Németek Egyesületénél 

 
Már sok éve ápol jó kapcsolatot az iskola né-
met tagozata, és a Mohácsi  Németek Egyesü-
lete. Ennek köszönhetően minden évben egy 
jeles nap, ünnep alkalmából műsorral kedves-
kednek a gyerekek az egyesület tagjainak. Eb-
ben az évben karácsonykor megható, szép mű-
sorral és apró ajándékokkal örvendeztették 
meg a gyerekek az időseket. A taps mellé juta-
lom is járt, finomabbnál finomabb sütemé-
nyekkel kényeztették el a szereplő másodikos, 
negyedikes és ötödikes diákokat. 

Jubileumi adventi hangverseny 
 
A Park Utcai Katolikus Általános Iskola ének-zene tagozata, fennállásának 60. évfordulója alkalmá-
ból, jubileumi karácsonyi hangversenyt szervezett Mohácson, a Zárda templomban 2017. decem-
ber 14-én este. A minden évben advent tiszteletére megrendezett hangverseny ebben az évben 
más üzenetet is hivatott volt átadni, hiszen a tagozat 60. születésnapját ünnepli ebben a tanévben. 
Ez alkalomból szeptember óta a felső tagozatosok kórusa, a Pro Musica kórus, régi növendékek, 
tanárok és az iskola más diákjai előtt is nyitott próbákkal 
várta az érdeklődőket, szerepelni vágyókat. A mozgalom-
nak köszönhetően több mint 50 fővel énekeltek a hangver-
senyen adventi műveket. A várakozás, a szeretet és a béke 
jegyét erősítve, a Kicsinyek kórusa is megmutatta tudását 
gyönyörű kórusműveik előadásában. A rendezvényt Bacs-
mai László plébános úr nyitotta meg, ezt követően Grátz 
Ádámné igazgatónő ünnepi köszöntőjét hallhatta a ven-
dégség. A kórusok felkészítő tanárai: Koleszárné Győrki Gi-
zella és Horváthy Lenke. 

December 

Nemzetiségi hét a Park óvodában 
 

Több éves hagyomány már a Park óvodában, hogy farsang idején nemzetiségi hetet szerveznek. 
Ilyenkor minden a svábok körül forog. A gyerekek nemzetiségi táncokat tanulnak, sokat énekel-
nek, sőt  hagyományos  ételeket is kóstolhatnak. Ezen a héten mindig vendégül látják a Park is-
kola táncosait is, akik rövid bemutatójuk után meg is táncoltatják a kicsiket. A nagyobbak fel-
húzzák az ovi népviseleti ruháit, és abban mutatják be táncukat a többieknek.  A hét mindig 
nagy jelentőséggel  bír, hiszen hagyományápoló, tevékeny programról van szó. 


