
Hírek a Park utcából 

Április 

HATÁRTALANUL kirándulás-  
Szent László nyomában 

 
A Park Utcai Katolikus Általános Iskola 7.B osz-
tálya 2018. április 24-27 között az EMMI által 
meghirdetett Határtalanul kirándulás keretében  
Erdélybe utazott. A nyertes pályázat 2.097 600Ft-
tal támogatta a kiutazást. A program során a gye-
rekek és az őket kísérő nevelők megnézhették 
Arany János nagyszalontai szülőházát, Szent 
László királyunkról szóló legenda helyszínét a 
tordai hasadékot és a sóbányát. Segesvár, Gyula-
fehérvár és Székelyudvarhely nevezetességeinek 
megismerését helyi idegenvezető is segítette. A 
kirándulás legszebb pillanata, azonban a nyá-
rádgálfalvai  Szentiváni  Általános Iskolában el-
töltött délelőtt volt.  A parkos diákok megtapasz-
talhatták, az ott élő magyar gyerekek vendégsze-
retetét  és a   nemzeti összetartozás érzését. A ki-
rándulás Aradon gyertyagyújtással ért véget, ahol 
rövid műsorral emlékeztek a 13 aradi vértanúra. A 
vidám hangulatú kirándulás határtalan élményt 
nyújtott a programon részt vevő gyerekeknek, fel-
nőtteknek egyaránt.  
 

Nyíregyházi sikerek 

 
Április 27-én a nyíregyházi Éneklő Ifjúság 
minősítő hangversenyén Arany Oklevelet 
szerzett iskolánk Kicsinyek kórusa. A gyer-
mekek a verseny után szolgálatot tettek a 
máriapócsi templomokban Mária dalokkal. 
Másnap a Vadasparkban élményekben gaz-
dag kirándulással zárult a három nap. Gratu-
lálunk! 

Egyházmegyei Énekverseny 
 
Április 12-én harmadik alkalommal ren-
dezte meg a pécsi Szent Mór Iskolaköz-
pont a Musica Sacra Egyházzenei Ének-
versenyt.  Mangold Dáriusz (2.c)és Man-
gold Damján(8.c) kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak. 

 

Összetartozás napja 

 
 

A Nemzeti Összetartozás Napján a 7.b osztály 

emlékezett az 1920. június 4-én megkötött tria-

noni békére. Az iskola diákjai együtt idézték fel 

a szomorú eseményeket, s emellett a műsort adó 

osztály élménybeszámolóját is hallhatták, akik 

nemrég Erdélyben jártak a Határtalanul program 

keretében.  

 

Június 

Sport– és diáknap 

 
A reggelt  egy jó hangulatú zumba edzéssel in-

dította az egész iskola. A nap folyamán lezajlot-

tak a nagy sikerű tanár-diák foci és röplab-

damérkőzések is. A   gyerekek friss palacsintát 

kaptak tízóraira, köszönjük a kedves szülőknek 

az áldozatos munkát. A délelőtt folyamán a 

gyerekek kipróbálhatták az íjászkodást és a lég-

puska használatát, volt lehetőség célba dobni, 

ping-pongozni, tollasozni, hulahopp karikázni 

és aszfaltrajzot készíteni. Pihenésként megnéz-

hettünk egy RSG és társastánc bemutatót, ami-

ben iskolánk tanulói is részt vettek. A nap zárá-

saként fellépett a Retro Electro zenekar, tagjai 

4.c osztályos fiúk. A 8.a és a 8.c osztályos tanu-

lók fergeteges táncos-énekes  műsorral köszön-

tek el az iskolától. A legeredményesebb felső 

tagozatos osztály a 8.alett,akik bekerültek a lila 

könyvbe és egy gyönyörű tortát is kaptak jutal-

mul. 
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Országos nyelvi és kompetenciamérés 

Május 16-án angol és német nyelvi mérés tette 

próbára a hatodik és nyolcadik évfolyamoso-

kat, majd egy héttel később, 23-án a matema-

tika és magyar szövegértési mérésen kellett 

helytállniuk. Utóbbi mérés eredményeiről jö-

vő tanévben értesülnek majd a tanulók. 

 

  Pünkösdi projektnap 

Második alkalommal került megrendezésre a 

német tagozaton a pünkösdi projektnap. A 

programban szerepelt pünkösdi rózsa készíté-

se papírból, lovaskocsi feldíszítése virágfü-

zérrel, pünkösdi király választás 

(futóverseny), lovaskocsis zenés felvonulás és 

májusfa kitáncolás. A házigazdák most is, 

mint a februári svábbálon, a nyolcadikosok 

voltak, akiknek ez volt az utolsó szereplésük 

itt az iskolában. A legkisebbektől a legna-

gyobbakig mindenki nagyon jól érezte magát. 

Bensheim 

Iskolánk 8.a osztálya június 6-án fogadta a 

Bensheimból érkező diákokat és kísérőiket. Az 

itt töltött idő alatt a vendégek elszállásolásáról a 

parkos gyerekek és családjaik gondoskodtak. 

Sok program, közös együttlétek színesítették és 

erősítették a magyar és német tanulók kapcsola-

tát. Június 13-án utaztak el vendégeink, és már 

nagyon várják, hogy a következő tanév elején, a 

jelenlegi 7.b osztály akkor már nyolcadikosként 

utazzon hozzájuk vendégségbe. Reméljük a jó 

kapcsolatot még hosszú évekig ápolni fogjuk!  



 Május 

Anyák napja 

Ebben a tanévben is megható és kedves 

műsorokkal készültek az alsós osztályok 

anyák napja alkalmából. Reméljük sikerült 

még szebbé tenni ezzel az anyukák, nagy-

mamák napjait, és a verseken, dalokon ke-

resztül megköszönni mindazt a gondosko-

dást és szeretetet, amit a gyerekek egész év-

ben kapnak. Ezúton köszönjük mi, pedagó-

gusok is egész éves fáradhatatlan munkáju-

kat! 

 

 Zarándoklat  

Tizedik alkalommal szervezett zarándokla-

tot Máriagyűdre a Pécsi Egyházmegye má-

jus 12-én.  Az eseményen szép számmal 

vettek részt a mohácsi katolikus intézmé-

nyek nevelői és diákjai.  A tűző nap ellené-

re is jó hangulatban telt a nap, amit a sza-

badtéren celebrált ünnepi szentmise tett 

még szebbé.  

 Jubileumi hangverseny  

Május 11-én, az ének-zene tagozat jubileumi hang-

versenyén megtelt kórustagokkal és ünneplő közön-

séggel az Ifjúsági Centrum. Igazgatónőnk méltatta a 

tagozat eredményes munkáját, felhívta a figyelmet a 

60. évfordulóra készült évkönyvre, amelynek a 

megjelenését a Pécsi Egyházmegye támogatta. Az 

utóbbi 10 év eseményeit, eredményeit, visszaemlé-

kezéseket tartalmazó kis könyvecskét tanítványunk, 

Koleszár Stella grafikái díszítik. Az idei évben az 

ének-zene tagozat örökös tagjának választották 

Csoknya Sándorné tanárnőt.  Egy virágokkal díszí-

tett gyertya égett a színpadi dobogó mellett, jelké-

pezve azt, mintha Kiss Miklós tanár úr, az ének-

zene tagozat alapítója is velünk ünnepelne.  Az Év 

Kórusa kitüntető címmel rendelkező Kicsinyek kó-

rusától először mohácsi népdalok, Bárdos Lajos és 

Bánkövi Gyula művei csendültek fel, majd Pintér 

Béla Istenember című műve szólalt meg gyönyörű-

en Koleszárné Győrki Gizella vezényletével. A 

Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolából ér-

kező testvérkórus, a Nyitnikék Gyermekkar szerep-

lése is óriási sikert aratott. A kiskórusokat a Pro Mu-

sica Kórus bemutatkozása követte, amely fokozta a 

hangverseny hangulatát. Különösen a mohácsi nép-

dalok citerakísérettel való előadása, a szólisták és a 

Fiúkar szereplése marad emlékezetes. A kórusveze-

tő, Horváthy Lenke tanárnő egykori kórustagokat is 

meghívott, s kiváló muzsikusok is segítették a kóru-

sokat. A hangverseny főszervezőinek: Koleszárné 

Győrki Gizellának, Horváthy Lenkének és segítőik-

nek köszönjük ezt a felejthetetlen délutánt, szép és 

nemes ügyért fáradoztak.  

 

  

 

 

Missziós nap  

Május 19-én szombaton, a Szomszéd-és Civil 

Ünnephez a Pécsi Egyházmegye Missziós 

nappal kapcsolódott. Iskolánk Kicsinyek kóru-

sa szolgálatot tett a Sokac révnél, valamint a 

Nepomuki Szent János szobornál a püspöki 

liturgia keretében Pünkösdváró dalokat éne-

keltek. 

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. A kapott válaszoknak a gyerekek na-

gyon örültek, és megelégedéssel vették 

tudomásul, hogy problémáikkal valóban 

foglalkoznak.   

Népdaléneklési verseny  

A "Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési 

verseny országos döntőjében Mangold Dam-

ján 8.c osztályos tanuló kiemelt arany minősí-

tést kapott, felkészítője Horváthy Lenke pedig 

énektanári különdíjban részesült. 

Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Labdarúgó Emléktorna  

Május 18-án pénteken került megrendezésre 

az idei Péntek Károly Labdarúgó Emléktorna 

a mohácsi Brodarics Iskolában. Iskolánk csa-

pata a tavalyi győzelem után idén is megsze-

rezte az első helyezést és ezzel a vándorkupát 

is. Csapattagok: Nagy Barnabás, Szentmártoni 

István, Michelisz Krisztián, Encz Marcell, 

Nagy Donát, Brenka Máté, Mórócz Péter, Vá-

radi Péter, Verbulecz Boldizsár és Asztalos 

Adrián. Felkészítő tanárok: Sas László és 

Sziebert Imre. 

Vízimalom 

2018. április 13-án a diákönkormányzat és a 

környezetvédelmi munkacsoport az egészségne-

velés és az újrahasznosítás keretén belül juta-

lomkiránduláson vett részt. A programban a 

sombereki taposó és vízimalom kipróbálása, 

megismerése volt a cél. Közösen készítettünk 

lepényt, melyet meg is kóstolhattunk. Előadást 

hallgattunk meg a lisztek fajtáiról, illetve a 

mészégető kemencéről láttunk érdekes filmösz-

szeállítást is. A papírmerítésre is biztosan min-

denki jó szívvel emlékezni fog. Köszönjük a di-

ákok nevében Róthné Ébner Mária, Hellerné 

Karl Ágnes és a szervező Magyarné Manga 

Anett tanárnőknek a felejthetetlen élményt. 

 

Énekelj a Földért! 

 

Iskolánk a Boldogságóra Program keretében 

csatlakozott az Énekelj a Földért mozgalom-

hoz. Ebből az alkalomból iskolánk tanulói ápri-

lis 21-én egy zenés produkcióval készültek. 
Papírgyűjtés 

ÖKO-iskolához méltóan idén májusban is 

papírgyűjtést szerveztünk, melyen több mint 

8000kg papír gyűlt össze. A legtöbbet a 4.c 

és a 3.c osztályoknak sikerült összegyűjteni, 

de a többiek is igen kitettek magukért.. Kö-

szönjük a szülők segítségét is! Óvjuk közö-

sen környezetünket! 


