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 Citerabemutató  

Február 9-én, pénteken iskolánkba látogatott 

a kecskeméti Mátyás Király Citera Zenekar. 

Az együttes 9 éves fennállása óta egy orszá-

gos szintű Arany Páva minősítést is magáénak 

tudhat. A színvonalas bemutató során a gyere-

kek a következő hangszerekkel ismerkedhet-

tek meg: citera, kobza, furulya, kaval, tilinkó, 

doromb, facimbalom, ütőgardon, dob, mold-

vai dob, csörgők, hangkeltő eszközök. A be-

mutató végén a tanulók ki is próbálhatták a 

hangszereket.  

Föld napja 
 
2018. április 20-án hagyományosan változatos 
programokkal emlékeztünk meg a Föld napjá-
ról. Az alsó tagozatosok évfolyamonként kü-
lönböző tevékenységeken keresztül ismerked-
hettek az egészséges táplálkozás fogalmával. 
Müzlit, gyümölcssalátát, gyümölcsturmixot, és 
avokádókrémet is készítettek, amit lelkesen el 
is fogyasztottak. Kézműveskedtek is, ahol az 
öko-tudatosságra nagy hangsúly került. Ezen a 
napon a 3. évfolyamosok boldogan vehették 
birtokukba kis kertjüket, melyet folyamatosan 
gondozni fognak. A felsősök a madárgyűrűzés-
ről hallgattak meg érdekes információkat,  az 
egészséges életmódról pedig egy dietetikus tar-
tott előadást. Az egészség jegyében finom éte-
lek készültek grillen, melyeket mindenki meg-
kóstolhatott.  Az iskola udvarán a gyerekek 
megszépítették a madáritató körüli sziklakertet, 
kézműveskedhettek és még egy jó hangulatú 
számháborúra is sor került.   

  Német népdaléneklési verseny  
 
Ebben az évben is megrendezte a Park Utcai 
Katolikus Általános Iskola a Mohácsi Né-
met Önkormányzattal közösen hagyomá-
nyos területi német népdaléneklési versenyét 
a busójárás programjaként, február 9-én. A 
megmérettetésen idén is szép számmal vet-
tek részt a város és a környék legjobb éneke-
sei. A rendezvényt ebben az évben az iskola 
tanári karának alkalmi kórusa nyitotta meg 
két vidám népdallal. A versenyzők  hol zenei 
kísérettel, hol egyedül énekelték el válasz-
tott dalaikat.  Hahner Hédi, Muth Zsófia   
ezüst, a duó kategóriában Firényi Zsófia An-
na-Csorbai Zsófia kiemelt arany minősítést 
kaptak. A megyei német népdaléneklési ver-
senyen a Csorbai Zsófia—Firényi Zsófia 
Anna duó ezüst minősítést, Hahner Hédi 
bronz minősítést szerzett. Felkészítő: Sassné 
K. 
Zsuzsanna és En-
gert Andrea. 
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    Sváb bál 

Február 2-án rendezte iskolánk  német tagozata 

a  hagyományos gyermek sváb bálját, amely eb-

ben az évben kiemelten fontos rendezvénye volt 

a tagozatnak. Idén negyven éves a német nemze-

tiségi tagozat és az idei volt a huszonötödik sváb 

bál. A műsor központi témája az ajándék és az 

ünnep köré szerveződött. A műsort Vöő Judit 

tanárnő színdarabja nyitotta meg, majd a német 

gyermekjáték-szakkörösök és vezetőjük, Trábert 

Anna előadásában egy születésnap története ele-

venedett meg. A Bogó Istvánné által betanított 

mese után Róthné Ébner Mária irányítása mel-

lett a nyolcadikosok mutatták be, hogy az elmúlt 

másfél évben mi mindent tanultak német nép-

tánc órákon. A jubileum alkalmából meglepeté-

sek is tarkították a műsort. Az Engert Andrea ta-

nárnő vezette német kórus műsorába beállt va-

lamennyi pedagógus, aki az iskolában a német 

tagozathoz kötődik. A csoportokon kívül az év-

folyamok legjobb versmondói, valamint népdal-

énekesei is megmutatták tudásukat. A hagyomá-

nyok sorát követve idén is vendégszerepeltek a 

Park óvodások. A fellépő közel 40 gyerek válto-

zatos műsorában vidám mondókákat, játékokat 

és táncokat láthatott a közönség. A műsor csúcs-

pontja a sváb szakkör jelenete és az abba beépí-

tett közös táncok voltak.  

  

 

Színjátszó Fesztivál 

 

Április 20-án Sombereken, a Színjátszó Fesz-

tiválon jártak a német színjátszó szakköröse-

ink (ötödikes és hetedikes tanulók) és 2 nyol-

cadikos vendégszereplő. Azt a színdarabot 

láthatta a közönség, melyet a színjátszó szak-

kör vezetője, Vöő Judit tanárnő írt a 25. gyer-

mek sváb bálra. Sikerben és nagy tapsban 

volt részük ezúttal is. 

Tracht Tag  

Iskolánk is csatlakozott a “Stimmen wir an” 

felhíváshoz. A  rendezvény célja a hagyo-

mányőrzés, s a német népviselet ruhadarabjai-

nak bemutatása. A mai napon a Tracht Tag ke-

retein belül német gyermekdalokat énekeltünk 

és játszottunk. Közreműködött a teljes alsó ta-

gozat és egy felsős kamarakórus is.  

 

 

Egyházmegyei pedagógusnap 

 

Április 21-én szombaton, hagyományos mó-

don pedagógusnapját ünnepelte a Pécsi Egy-

házmegye összes közoktatási intézménye. A 

székesegyházban  hálaadó szentmisén vet-

tek részt iskolánk nevelői, majd egy elő-

adást hallgattunk meg. 

A rendezvény keretin belül került sor az 

eredményes díjátadóra, ahol iskolánk VIZU-

köre (rajz szakkör) csoportos kategóriában 

külön díjazásban részesült. Felkészítőjük: 

Magyarné Manga Anett. Gratulálunk! 

 



  
              Április 

 

DSD 
 

2013-ban iskolánk elnyerte a DSD I (A2/B1) 

vizsgáztató hely címet. Azóta minden évben 

legalább 10 nyolcadik osztályos él ezzel az in-

gyenes nyelvvizsga-lehetőséggel. Idén 15 tanu-

ló mérettette meg magát. Az írásbeli március 9-

én volt, a szóbeli április 12-én. A végleges 

eredményre még várni kell, de az már biztos, 

hogy a szóbelit mindenki ragyogóan teljesítet-

te. Felkészítő tanáruk: Vöő Judit. 

Költészet napja 

Április 11-én József Attila születésnapján ün-

nepeltünk a magyar költészet napját. Ebből az 

alkalomból az iskolai könyvtár versíró/ vers-

gyűjtő- és illusztráló pályázatot hirdetett. A 

szép munkákat a faliújságon is megtekintet-

tük. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, de 

végül a legjobbnak, legszebbnek ítélt alkotá-

sokért értékes gyerekkönyveket kaptak a diá-

kok. 

 

 

Pintér Béla koncert 

Iskolánk 60 éves ének-zene tagozatának 

Kicsinyek Kórusa a Veled Tartok Egyesü-

let szervezésében koncertet adott Pintér Bé-

la előadóművésszel, április 6-án az Ifjúsági 

Centrumban. Ez a megható est igazán mél-

tó alkalom volt a jubileum ünneplésére, és 

egyedi lehetőség tanulóink számára, akik 

gyönyörűen helytálltak. Ezúttal is köszön-

jük az Egyesület munkáját, a Művész Úr 

szeretetteljes szolgálatát és a kórus felké-

szítését.Koleszárné Győrki Gizella tanárnő-

nek.  

 

Nagyböjt és lelki nap 

Hamvazószerda a nagyböjti időszak kezde-
te. A nagyböjt időszakában hétfőnként és 
péntekenként hétindító és hétzáró áhítatok-
kal készültek a gyerekek és nevelők az ün-

nepre. Március 9-én lelki napon vettek részt 
iskolánk tanulói és nevelői , ez alkalomból 
Petkó Tamás szekszárdi plébános látogatott 
el iskolánkba, s szentgyónásra is lehetőség 
nyílt. 

Korcsolyázás  

Február 20-án vidám délutánt töltött az is-
kola közel 150 tanulója Pécsett, amikor kö-
zösen korcsolyázni mentek. A jó hangulat-
nak az időnként szemerkélő eső és hó sem 

volt akadálya.  

 

 
 Március 

Március 15. 

Iskolánk felsősei adták a műsort az idei március 

15-i nemzeti ünnep alkalmából. Felkészítő tanára-

ik Csoknya Sándorné, Róthné Ébner Mária és 

Prokopné Gyuricza Tímea voltak. A műsorban, 

melynek címe Nemzeti szín, megelevenedtek a 

forradalom eseményei, és hangot kapott a haza-

szeretet fontossága is. Az iskolai műsor után az 

IC-ben a közel háromszáz fős  városi közönség is 

megtekintette az előadást. A Somberek- Palotabo-

zsok Ifjúsági Fúvószenekar  nemzeti indulói után 

versmondóink a szavak erejével érintették meg 

hazafias érzelmeinket. A nyolcadikos diákok di-

namikus jelenetükkel elevenítették fel a forrada-

lom főbb eseményeit. Horváthy Lenke tanárnő  

gyönyörűen éneklő kórusát Domokos Dávid  kí-

sérte gitárral. A  műsort az 5-6.osztályosok látvá-

nyos nemzeti színű szalagos mozgása zárta.  

 

Nagy  Péter előadása 

 

Márciusban, majd áprilisban is  iskolánkba lá-

togatott  Nagy Péter , az egyházmegye katoli-

kus közoktatási munkatársa.  A  6.7. és a 8. 

osztályosok  érdekes és hasznos  témákban 

hallgathattak előadásokat.  Az előadások  célja 

az  értékalapú személyiségfejlesztés. A hatodi-

kosok  az önismeret témáját járták körbe, a he-

tedikesek a kommunikáció és a vitatkozás sza-

bályaival ismerkedhettek meg, a  legnagyob-

bak pedig  a célok fontosságáról  beszélgettek. 

Térségi német vers-és prózamondó  

verseny  

2018. március 23-án 16. alkalommal tartották 

hagyományosan a mohácsi Boldog Gizella Ka-

tolikus Általános Iskolában a térségi német 

vers-és prózamondó versenyt. Idén 58 tanuló 

érkezett a városi, környékbeli és a Pécsi Egy-

házmegye fenntartásában működő távolabbi 

általános iskolákból. Az elmúlt évekhez hason-

lóan két vers kategóriában (3. és 4. évfolyam), 

egy próza és nyelvjárás kategóriában értékelték 

a tanulókat. Firényi Zsófia Anna 1. Muth Zsó-

fia 3. és Heller Hanna 4. helyezést értek el. 

Mindhárman a 4.a osztály tanulói. Köszönjük a 

felkészítő tanárok és a szülők  munkáját! 

Író-olvasó találkozón jártunk 

Április 12-én író-olvasó találkozón vet-

tünk részt a 7. 8. osztályosokkal az IC-

ben. A Líra Mohács meghívására Kalapos 

Éva Veronika írónővel találkoztunk. Kala-

pos Éva ifjúsági könyv író, a D.A.C. soro-

zat szerzője. Mint ahogyan a könyveiben, 

úgy a találkozáskor is a diákok nyelvén, 

nekik szólóan mutatta be könyveit. Utána 

volt idő a kérdésekre és a dedikálásra is. 

 

Kiállításmegnyitó a Német Nemzetiségi 

Házban 

Február 21-én nyílt egy kiállítás a Német 

Nemzetiségi Házban. A svábok bejövetelé-

ről, és speciálisan az ulmi dereglyéről, vagy 

közismertebb nevén az Ulmer Schachtelről 

szóló tárlat Bajáról és az Ulm városában ta-

lálható Donauländisches Museumból érke-

zett. A megnyitón szerepeltek az iskola tanu-

lói is. Csorbai Zsófia és Muth Zsófia 4. a 

osztályos diákok gyönyörű német népdalo-

kat énekeltek az elválásról és a Dunáról.  

 A víz világnapja 

A víz világnapját  1993 óta minden év március 

22-én tartják meg. A világnap célja, hogy rá-

irányítsa a figyelmet a mindenki számára elér-

hető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkész-

letek veszélyeztetettségére. Iskolánkban rádiós 

műsorral készültek a 2.a osztályosok, Tótokné 

Simon Gabriella és Bógó Istvánné vezetésé-

vel,  valamint totót tölthettek ki a gyerekek. A 

legtöbb jó választ adók jutalomban részesül-

tek.  


