
Hírek a Park utcából 
A nyáron történt 

Német nemzetiségi tábor Liptódon 
 
A tanév befejeztével indult a német nemzeti-
ségi tábor Liptódon. A tábor öt napja alatt a 
hetedikesek megismerkedtek a magyarországi 
németek életmódjával. A fiúk hajnalban ka-
száltak, a lányok a fűszerkert gyógynövényei-
vel ismerkedtek meg.  A megismert növé-
nyekből egészséges limonádé készült citrom-
fű, menta és méz felhasználásával. 
A kézműves foglalkozáson levendula zsákok 
készültek. A falusi életmód megismerésének 
része a közös sütés: készült helyben nyújtott 
rétes,lepény,házikenyér. Kikapcsolódásként a 
foci, ping-pong mellett az íjászat is népszerű-
ségnek örvendett. Külön élmény volt az éj-
szakai csillagtúra, a délutáni számháború és a 
népi játékok  sorverseny. 
 

Megemlékezés az aradi vértanúkról  
 
Ünnepélyes műsorral, koszorúzással és gyertya-
gyújtással emlékeztünk a 13 aradi vértanúra, akik 
1849.október 6-án a magyar szabadságért küz-
döttek, s bátran néztek szembe a halállal. Városi 
emlékműsorunkon, a történelmi tények mellett 
versekkel, énekkel és zenével emlékeztünk törté-
nelmünk egyik legszomorúbb napjára. Arad hő-
sei arra tanítanak bennünket, hogy a hazát és az 
igaz ügyet az életünk árán is meg kellvédenünk. 
A műsort Agárdi Aranka tanárnő szervezésével 
iskolánk 8.b osztályosai adták elő, a Pro Musica 
kórust pedig Molnár Júlia tanárnő vezényelte.  
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Állatok világnapja  
 
Október 4-én, az Állatok Világnapján izgalmas 
programok várták a gyerekeket. A reggeli áhí-
tatot követően Papp Lilla 7.c osztályos tanuló 
vidám éneke indította a napot. Az első és má-
sodik órában az alsó tagozatos gyerekek egy 
izgalmas játék keretében elrejtett “állatokat” 
kereshettek az udvarban. Vendégeink voltak 
ezen kívül a Park Utcai Óvoda és a Szent Fe-
renc Óvoda nagycsoportos gyermekei, akik 
szintén részt vehettek a keresésben, amelyben 
segítségükre voltak a leendő első osztályos ta-
nítók. Ezen a napon a gyerekek szabadon meg-
tekinhették az állatkiállítást a II.emeleten. Ez-
úton köszönjük a kedves gazdiknak, hogy ezt a 
sok szép kis nyuszit, hörcsögöt, teknőst, csigát 
és egyéb kis állatot eljuttatták iskolánkba. A 
mai nappal zárult az a pályázatunk, amelynek 
keretein belül madáretetőket készíthettek tanu-
lóink. A beérkezett munkák gyönyörűek lettek, 
ékes és hasznos elemei lesznek a hamarosan 
nyíló Madárbarát kertnek.  

Tanévnyitó 

Szeretet, türelem, alázat, bölcsesség és fejlődés, 

ezekre mind szükségünk lesz az új tanévben. Az 

Ifjúsági Centrumban egyházmegyei tanévnyitón-

kon Dr. Udvardy György megyéspüspök arra 

buzdított, hogy ebben kérjük a Szentlélek és 

Szűz Mária segítségét. Iskolai tanévnyitó ünnep-

ségünkön igazgatónőnk, Marika néni is szeretet-

tel üdvözölte az iskola diákjait, megkülönbözte-

tett figyelemmel a kis elsősöket. Útravalónk eb-

ben a tanévben is a családias légkör, szorgalom 

és a hittel teli bizalom legyen!  

Szeptember 

Kitüntetés 
 

Horváthy Lenke tanárnő, iskolánk volt ének-
zene tanára és a Pro Musica kórus vezetője, 
augusztus 20-án a Baranya Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető 
Díját vehette át. Kitüntetését kiváló, példaér-
tékű és rendkívül magas színvonalon vég-
zett, elkötelezett pedagógiai munkásságáért 
érdemelte ki. 
Szívből gratulálunk a gyönyörű elismerés-
hez és boldog nyugdíjas éveket kívánunk 
számára! 

A zene világnapja  

Október 1-jén ünnepeltük meg a zene világ-

napját .A reggeli áhitatot követően a Kicsi-

nyek kórusa gyönyörű előadását hallgattuk 

meg. A nagyszünetben a Scneider Lajos Alap-

fokú Művészeti Iskola Parkos növendékei 

nyújtottak felejthetetlen élményt zenés műso-

rukkal. Ezúton is köszönjük minden gyermek 

és felkészítő tanár áldozatos munkáját!  

Parkos diákok a Német Nemzetiségi ház  

udvarán... 

Tavaly egy színdarabbal, idén pedig népdalokkal, 

verssel és vidám harmonika játékkal örvendeztet-

ték meg a közönséget a Park Utcai Katolikus Ál-

talános Iskola tanulói a „Szorgos kezek délután-

ján”. Köszönet a tanároknak a felkészítésért és a 

Mohácsi Német Önkormányzatnak a szereplési 

lehetőségért. 

Október 



 

lépcsőházi mini koncertet” adtunk a győri 

csoport örömére. A második napon velencei kirán-

dulással folytatódott a program. Nagy élményt 

nyújtott a hajókázás vaporettóval a tengeren, a 

gondolák ringatózása a kikötőben és a városban, a 

Sóhajok hídja, a Szent Márk tér óratornyai, ha-

rangjai és a fenséges Székesegyház elvarázsolta a 

gyermekeket. A hangulatos szűk kis olasz utcák 

közötti barangolás meghozta az éneklési kedvet és 

a velencei San Lio templomban spontán kis kon-

certtel próbáltuk ki a templom akusztikáját a beté-

rők örömére. A vasárnapi strandolás a homokos 

parton a szállodától pár lépésre a meleg hullámzó 

tengerben örök emlék marad a gyermekeknek és 

felnőtteknek egyaránt.  A kórus harmada most látta 

először a tengert!  A strandolás után megkóstoltuk 

a  kemencében sült eredeti olasz pizzát – nagyon 

finom volt! A szervezőknek nagyon tetszett a moh-

ácsi gyermekek éneklése és a programokhoz való 

lelkes hozzáállása, ezért a jövő évi III. Jesolói Kó-

rus- és Táncfesztiválra már szóban előzetes meghí-

vást kaptunk. Nagyon jó lenne jövőre is ott lenni! 

Köszönöm szépen Kocsisné Petre Zsuzsannának, 

Engert Andreának, Schrempf Józsefnek, hogy a 

kezdeményezésem mellé álltak és segítettek a 

megvalósításban.  

Koleszárné Györki Gizella 

kórusvezető 

 
 

 

Erdei iskola  
 
Iskolánk 7.osztályosai az idei tanévet a Béda Ka-
rapancsa Tájvédelmi Terület lábasházában kezd-
ték. Az erdei iskolába kerékpárral érkeztek a tanu-
lók, s egy tartalmas hetet töltöttek el itt, megcso-
dálva, megtapasztalva a víz, vízpart, az erdő és a 
rét szépségeit, valamint ellátogattak a sátorhelyi 
Emlékparkba és a kölkedi Gólyamúzeumba is. 
Köszönet illeti a két osztályfőnököt, Dérné Jurá-
novics Tündét és Magyarné Manga Anettet, vala-
mint kísérő tanáraikat, Hellerné Karl Ágnest és 
Schrempf Józsefet. Hálával tartozunk azoknak a 
szülőknek, kollégáknak, a DDNP munkatársainak, 
szakvezetőknek és segítőknek, a mohácsi Tesco-
nak, Fehér Juditnak, Mikolásné Szidonya Áginak, 
akik együttműködésükkel támogatták az erdei is-
kolánk megvalósítását.  
 

Tantestületi kirándulás  

Tantestületünk szeptember 21-én közös kirándu-

láson vett részt a gyönyörű Püspökszentlászlón 

és Óbányán. Köszönjük a lehetőséget, Laci atyá-

nak pedig, hogy misét tartott számunkra! Vidám, 

élményekkel teli napot tudhatunk magunk mö-

gött! 

 
II. Jesoloi Kórusfesztivál  

Nemzetközi Kórus- és Táncfesztivál 

 
Olaszországban a II. Jesoloi Kórus- és Tánc-
fesztiválon vett részt 2018. szeptember 14-17
-ig a mohácsi Park Utcai Katolikus Általános 
Iskola Kicsinyek kórusa. Két tervezett fellé-
pés volt: az egyik Ca’ Savio Treporti városré-
szében a Szentháromság templomában szom-
baton este, a másik vasárnap este a jesoloi 
belváros szabadtéri színpadán. A legsikere-

sebb műsorszámunk az olasz nyelven énekelt 
Viva musica mundi kezdetű dal lett, aminek 
olasz szövegét Vértes Rita írta. Mindkét alka-
lommal elnyertük a közönség szeretetét, ami-
hez az is hozzájárult, hogy a jelentkezők kö-

zül egyedül mi voltunk Gyermekkórus. Gitá-
ron közreműködtek: Gallyas Vilmos és Hűber 
Dániel. A nem tervezett koncertek egyike a 
szállásunk melletti téren a főpróbából alakult, 

mert az arra sétáló helyi lakosok leültek és 
érdeklődve hallgatták végig, tapssal köszön-
ték meg a dalokat. Egy győri kiránduló cso-
port vezetője, arra kért , énekeljünk a közös 
vacsora után a Nember Hotel ebédlőjében. 

Pénteken este az étterem lépcsőjén  

Zarándoklat 

Ötödik alkalommal szervezett gyalogos zarán-

doklatot a Pécsi Egyházmegye a bátai Szent 

Vér kegyhelyre szeptember 15-én. Udvardy 

György megyéspüspök arra kérte a résztvevő-

ket, hogy egyéni imaszándékaik mellett idén 

különösen imádkozzanak a papi hivatásokért. 

Iskolánk diákjai, pedagógusai is részt vettek a 

zarándoklaton., s hitben megerősödve tértünk 

haza. 

Egy hét Bensheimban 2018 szeptemberé-

ben… 

2018. szeptember 6 -13 között a Park Utcai 

Katolikus Általános Iskola 8.b-osztály német 

tagozatos diákjai a németországi Bensheim-

ban jártak. A 28 éves testvériskolai kapcsolat 

keretében a diákok anyanyelvi környezetben 

gyakorolhatták a német nyelvet. A tanulókat 

fogadó családok gondoskodtak arról, hogy jól 

érezzék magukat a vendég gyerekek. A 

Geschwister-Scholl-Schule egy pályázat ke-

retében sokszínű programot szervezett a ma-

gyar diákoknak és az őket kísérő tanároknak. 

Részlet Horváth Patrícia és Bitó Lili tanulók 

élménybeszámolóiból: 

- „Amikor megérkeztünk, mindenki összeis-

merkedett a családjával és együtt mentünk 

haza. Másnap a suliban gyülekeztünk és on-

nan indultunk el a Városházára, ahol maga a 

polgármester fogadott bennünket. A hétvége 

mindenkinek máshogy telt, hisz a fogadó csa-

ládok szervezték a programokat.” 

- „A hét nagyon mozgalmasan telt. Készítet-

tünk egy filmet, amit később elő is adtunk né-

met diákoknak, sütöttünk palacsintát, hozzá 

még almapüré is készült, megnéztünk egy ta-

nyát, ahol tehenekkel, lovakkal és sok más 

állattal találkozhattunk. „ A búcsúest nagyon 

barátságos hangulatú volt, a Bensheim - 

Mohács Baráti Kör tagjai fogadtak bennün-

ket. Az utolsó nap még az tanórákra is benéz-

hettünk, majd délután szomorúan búcsúztunk 

el a vendéglátóinktól. Hálásak vagyunk a ma-

gyar és némettanárainknak, akik vigyáztak 

ránk és sok izgalmas programot szerveztek 

számunkra.  2019. május 2-9 között a német 

diákok látogatnak majd Mohácsra. Nagyon 

várjuk őket, hisz olyan jól összebarátkoztunk 

velük.  


