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Mária szobor megáldása 

Szép eseményre gyűltünk össze november 5-
én. Intézményünk nemrégiben egy gyönyörű 
Szűz Mária szoborral gazdagodott az egyház-
megye jóvoltából, melyet ünnepélyes keretek 
között főtisztelendő Dr. Udvardy György 
püspök úr meg is áldott.  

Az ünnepélyes átadót versmondóink és a Ki-
csinyek Kórusának ünnepélyes énekei színe-
sítették. 

 

Pedagógus konferencia 

November 16-án tantestületünk Pécsen pedagó-
giai konferencián járt, amelynek kiemelt témája 
az imádság és a lelki harc volt. Az alkalom a lel-
ki gazdagodás mellett a kapcsolatépítésre is  le-
hetőséget teremtett. Kajtár Edvárd, a pécsi szé-
kesegyház plébánosa „Taníts minket imádkozni” 
címmel tartott gondolatébresztő előadást. Szabó 
József, az egri szeminárium spirituálisa pedig  
aktuális, a gyerekeket érintő  veszélyforrásokra 
hívta fel a figyelmet. 

 

Szülők nevelők bálja 

November 24-én rendezte az iskola szülői közössé-
ge a Szülők-Nevelők Bálját. A rendezvény megnyi-
tójában a nyolcadik osztályosok koszorúcskája, 
majd a Pomádé zenéjére előadott fergeteges tánca 
adta meg az alapot a jó hangulathoz. A megnyitóban 
Grátz Ádámné igazgatónő megköszönte a szülőknek 
a sok segítséget, melyet az iskola érdekében a gye-
rekekért tesznek és tettek.  

A múzeumban... 

Iskolánk Vizu-körösei a Kanizsai Dorottya 

Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásán 

vettek részt 2019.01.26-án szombaton dél-

előtt Magyarné Manga Anett vezetésével. 

Beiskolázás 

2018. november 7-én és 2019. január 9-én 

Iskolanyitogató foglalkozáson vettek részt a 

város nagycsoportos óvodásai. A leendő el-

sős tanító nénik nagy szeretettel fogadták a 

kicsiket, akik egy vidám és bensőséges han-

gulatú délutánt tölthettek el iskolánkban. 

   Park póló 

Örömünkre elkészültek az összetartozásun-

kat kifejező Park pólók, pulóverek és egyéb 

kiegészítők. A zöld szín iskolánk ÖKO jel-

legére utal, a gyönyörű logo Magyarné 

Manga Anett tanárnő  keze munkáját dicsé-

ri. 

Adventi hangverseny  

Évek óta nagyon szép hagyomány Mohácson 
a Park Utcai Katolikus Általános Iskola Ad-
venti hangversenye a Zárda templomban. 
2018. december 20-án az iskola ének-zene 
tagozatos Kicsinyek Kórusa és Pro Musica 
kórus lépett fel. Először a Kicsinyek Kórusát 
hallhattuk Koleszárné Győrki Gizella tanárnő 
vezetésével. Kovács Kíra 5.c osztályos tanuló 
versét az 5. osztályosok kamarakórusa követ-
te, mely  színvonalasan egészítette ki a kórus 
műsorát. A kristálytiszta hangzás karnagyuk 
igényes, következetes munkájának eredmé-
nye. Nagy sikert aratott Pintér Béla: An-
gyalének zeng című művének felcsendülése, 
amelyet az ének-zene tagozat Örökös tagjai-
nak hangszeres közreműködése tett emelke-
detté. A műsor második részében Reményik 
Sándor versét hallhattuk Papp Lilla 7. c osz-
tályos tanuló tolmácsolásában, majd Ritter 
Viktor 6. c osztályos tanuló hajlékony, köny-
nyed szoprán szólója csendült fel. Ezután a 
Pro Musica kórus következett Molnár Júlia 
tanárnő vezénylésével, akinek egyben ez volt 
az első hangversenye élete első saját kórusá-
val. A műsor zárását Palestrina: Jesu, Rex ad-
mirabilis című műve tette magasztossá. A Pro 
Musica kórust Domokos Dávid tanár úr kísér-
te zongorán. 

 Január 



Lelki nap 

December 7-én adventi lelki napot szervezett 

iskolánk tanulói és nevelői számára Laci atya 

és a plébánia. A gyerekek számára délelőtt volt 

elmélkedés, majd gyónási lehetőség. December 

15-én ellátogatott hozzánk dr. Udvardy György 

megyéspüspök úr. „Advent és karácsony is eb-

ben erősít meg minket: velünk és értünk van az 

Isten!”– hangsúlyozta. A mohácsi katolikus 

óvodák és iskolák dolgozói a közös szentség-

imádás után csoportos beszélgetőkörökben el-

mélkedtek, végül közös ebéddel zárult a nap. 

 

December  

Advent 

December 3-án, az első adventi gyertya meg-

gyújtásával kezdetét vette az adventi készülő-

dés az iskolában.  Minden héten reggeli áhí-

tattal hangolódtunk a közelgő ünnepre. Az el-

sőáldozóink és bérmálkozóink adventi koszo-

rút készítettek, amelyek a szentmisén megál-

dásra kerültek. A második gyertya meggyújtá-

sának napján rendeztük meg az iskola udva-

rán a már hagyományosnak számító adventi 

vásárunkat, ahol az óvoda is képviselte magát.  

Bacsmai László plébános úr az adventi jócse-

lekedetek fontosságára buzdított bennünket. A 

Pro Musica kórus ünnepélyes dala után meg-

nyitotta kapuit vásárunk, ahol meghitt kará-

csonyi zenék mellett szebbnél szebb portékák, 

ínycsiklandó ételek és forró italok várták láto-

gatóinkat. Az árukért felajánlott összegek az 

osztályok kasszáját gyarapították, melyből a 

közösségek kirándulni, fagyizni mennek ta-

vasszal.  

Jótékonykodás 

Iskolánk advent idején minden évben részt 

vállal a karitatív tevékenységekben. Idén is 

nagyon sok felajánlás érkezett be hozzánk a 

gyerekektől és szüleiktől. Ruhaneműt, ajándé-

kokat és könyveket is gyűjtöttünk, melyeket 

az Angyalbatyu és a Cipősdoboz akciók kere-

tein belül eljuttattunk a rászoruló családok-

hoz, hogy  szebbé varázsolhassuk karácsonyu-

kat. 

Adventi hangverseny  

Környezetvédelem 

Környezetvédelmi projekt keretén belül di-
daktikus információközlésben vettek részt al-
sósaink, mely az energiatakarékosság, kör-
nyezettudatos gondolkodás témakörében játé-
kos feladatmegoldásokban valósult meg. En-
nek köszönhetően 42 tanuló részesült juta-
lomban.  

 

Németes projektnap 

December 19-én a Park Utcai Katolikus 

Általános Iskola német tagozata projekt-

napot tartott. Először minden osztály ka-

rácsonyi díszeket barkácsolt, mézeskalá-

csot sütött és karácsonyi dalokat tanult a 

saját tantermében, majd a tornateremben 

folytatódott a program a 6.a osztályosok 

betlehemes jelenetével és egy rövid videó-

film megtekintésével a geresdlaki mézes-

kalács faluról. Ezután az osztályok egy-

másnak elénekelték a megtanult karácso-

nyi dalt és a barkácsolt díszekkel feldíszí-

tették a német tagozat karácsonyfáját. 

Megható volt, amikor a közel 200 tanuló a 

projekt zárásaként elénekelte az Oh, Tan-

nenbaum című dalt. Ez alkalommal ismét 

egy szép és tartalmas délutánt tölthettünk 

együtt.  

Énekszó az idősek otthonában 

Karácsony közeledtével a legszebb do-

log adni. A Gólya Utcai Idősek Otthoná-

ban gyönyörű dalokkal ajándékozta meg 

iskolánk 5.c ének-zene tagozatos  osztá-

lya az  otthon lakóit. Csodás érzés volt 

látni, a szépkorúak meghatódottságtól  

csillogó szemét! 

Felkészítő tanár: 

Koleszárné  

Győrki Gizella  

tanárnő.  

 

 


