
Hírek a Park utcából 

Előadás 

Május 9-én iskolánkba látogatott Kálé Tamás 

körzeti megbízott, a mohácsi vízirendészet 

munkatársa, aki a szabad vizekben való fürdés 

veszélyeiről tartott előadást a felső tagozato-

soknak. Ezúton is köszönjük a főtörzsőrmester 

úrnak, hogy eljött hozzánk! 

Zarándoklat 

 

Diákok, szülők, pedagógusok egyaránt 

megtapasztalhattuk a közösség erejét, az el-

csendesedés, a lelki feltöltődés érzését a 

május 11-i egyházmegyei zarándoklaton. 

Úticélunk gyalogosan Máriagyűd volt, ahol 

szabadtéri szentmisén vettünk részt. Sokan 

Pécsről tették meg a megközelítőleg 25 km-

es utat, mások útközben csatlakozhattak 

hozzájuk. Testben kissé elfáradva, de lélek-

ben felfrissülve tértünk haza!  

Anyák napja 

 

Ebben a tanévben is megható és kedves 
műsorokkal készültek az alsós osztályok 
anyák napja alkalmából.  Reméljük sike-
rült még szebbé tenni ezzel az anyukák, 
nagymamák napjait, és a verseken, dalo-
kon keresztül megköszönni mindazt a 
gondoskodást és szeretetet, amit a gyere-
kek egész évben kapnak. 

 

 

 

 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

 
A  hetedik évfolyamosok ünnepi műsorral 
emlékeztek az 1920. június 4-én megkötött 
trianoni békére. Az iskola diákjai együtt 
idézték fel a szomorú eseményeket, s 
emellett a műsort adó osztály élménybe-
számolóját is hallhatták, akik nemrég Er-
délyben jártak a Határtalanul program  ke-
retein belül tett kirándulásukon. 
A műsor összeállítását köszönjük Szatmá-
riné Rádics Ildikó tanárnőnek és az osz-
tályfőnököknek, Dérné Juránovics Tündé-
nek és Magyarné Manga Anettnek. 
 
 

Képzőművészeti sikerek  

A Pécsi Egyházmegye képzőművészeti pályázatot hirdetett a hitoktatásban résztvevő gyer-

mekek számára. A pályázat címe a következő volt: „Arról tudják meg rólatok, hogy szere-

tettel vagytok egymás iránt.” A rajzpályázat a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusra való 

készülés évi témájához kapcsolódott. Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás pécsi 

székesegyházban, ünnepi misét követően történt. Különdíjban részesültek a 6.a, 6.c és az 

5.a osztály tanulói, valamint Kutasi Barna 1.c osztály tanulója. Ekkor vehette át eredmé-

nyes felkészítésért járó elismerését Magyarné Manga Anett rajztanárnő is. A Püspöki Hit-

tudományi Főiskolán 1 évig kiállításon való bemutatkozás lehetőségét kapták: Engardt Dá-

niel 5.c, Himer István Nimród 6.c, Simon Hermina és Nyilas Dóra 2.c osztályos tanulók 

(felkészítő: Magyarné) A 3.a osztályt Farkas Noémi, Sándor Nikoletta, Buják Lilla, Kollár 

Kata Kincső, Vörös Virág és Bencsik Lilla képviselték (felkészítő: Tótokné Simon Gabri-

ella).  

 

                Június 

Énekverseny 

A Szent Mór Iskolaközpont Musica Sacra 

Egyházzenei Énekversenyén a Park Utcai Ka-

tolikus Általános Iskola Stella Maris kamara-

kórusa Arany oklevélben részesült. A kamara-

kórus tagjai: Kovács Dorka, Kovács Kíra, Bé-

kés-Winternitz Panna, Bachesz Vivien, Dió-

szegi Daniella, Balogh Viktória, Ruppe Máté, 

Kresz-Gundrum Kornél, Schweier Robin, Sta-

ub Csanád, Verbulecz Boldizsár. A kórus kü-

lön dicséretben részesült a többszólamú mű-

vek tisztán csengő énekléséért. 

A kamarakórus vezetője: Koleszárné Győrki 

Gizella.  

 

                      Május 

Bozsik program  

Az idei év zárásaként az Intézményi Bo-

zsik programon vettünk részt az első kor-

csoportos gyermekekkel. A régió számos 

iskolája és 

óvodája kép-

viseltette ma-

gát. Közel 

500 gyermek 

vett részt a 

rendezvé-

nyen. Játékos 

ügyességi feladatok és egymás közti játé-

kok színesítették a programot. Jövőre foly-

tatjuk!  

Felelős kiadó: Grátz Ádámné 

Megjelent: 2019. június 

Szerkesztők: Prokopné Gyuricza Tímea,  

Kovács Gergely, Laki-Lauer Anna, Engert Andrea 

További képek és aktuális hírek: 

https://www.facebook.com/parkiskola/ 

http://www.parku-mohacs.sulinet.hu/ 



 

Bensheimi cserekapcsolat 
 
Minden új ismeretség egy új barátság le-
hetőségét rejti magában - tartja a mondás. 
Úgy tűnik, az idei bensheimi Geschwister-
Scholl Schule diákjai és a Park Utcás 
nyolcadikos tanulók találkozásakor ez be-
igazolódott. Diákjaink a tanév kezdetén 
egy hetet töltöttek Bensheimben, s német 
társukkal azóta is tartva a kapcsolatot, leg-
többen igazi barátként üdvözölték a hoz-
zánk érkező fiatalokat. Családoknál lakva 
mindkét félnek lehetősége volt megismer-
ni az adott ország szokásait, részt venni 
egymás mindennapjaiban. A diákok együtt 
mentek iskolába, együtt vettek részt kirán-
dulásokon, együtt nevettek, vetélkedtek és 
éltek át kalandtúrákat. Közös főzéseken 
elkészítették és megkóstolták az adott táj-
egység jellegzetes ételeit. A kétszer egy 
hét alatt nem csak nyelvtudásukat használ-
ták és bővítették, hanem rengeteg élmény-
nyel gazdagodtak, melyek reméljük, életre 
szóló, szép emlékként maradnak meg ben-
nük! Köszönjük a vendéglátó családok 
gondoskodását és minden támogatónk se-
gítségét, akik a program sikeréhez hozzá-
járultak! 
 

Lépcsőházi hangverseny 
 
A Park Utcai Katolikus Általános Iskola 
Lépcsőházi hangversenye a 61 esztendős 
ének-zene tagozat egyik hagyományos ren-
dezvénye, ami a tagozat életében az 51. al-
kalommal került megrendezésre május 14-
én. 
Fenntartónk, a Pécsi Egyházmegye támoga-
tásával kísérve, megfogalmazódott az a 
szándék, hogy szorosabb kapcsolat alakul-
jon ki a püspökség intézményei, kórusai kö-
zött. Ennek örömmel eleget téve hívtuk 
meg a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola Nagykórusát. 
A hangverseny a Kicsinyek kórusa tisztán 
csengő, szívet melengető műsorával kezdő-
dött. Ezután az ének-zenés végzőseinkhez 
szólt a dal, majd ők köszöntek el fájó szív-
vel a tagozattól. 
A mohácsi Pro Musica kórus és a komlói 
Kodály kórus változatos műsora után a há-
rom kórus összkara (több mint 120 gyer-
mek) zárta az emlékezetes koncertet. 
Köszönjük Kaizer Zoltánnak az ének-zene 
tagozat Örökös tagjának, hogy a gyermekek 
a rengeteg szereplést megért, felújított do-
bogón állhattak és énekelhettek. 
Köszönjük a csodálatos hangszeres kísére-
teket, az ének-zene munkaközösség kon-
certszervezését, a vezetőség és az osztály-
főnökök önzetlen segítségét és a kórusveze-
tők lelkiismeretes, fáradhatatlan, kitartó 
sokszor küzdelmes munkáját.  
 
 

Országos nyelvi és kompetenciamérés 

Május 22-én angol és német nyelvi mérés 

tette próbára a hatodik és nyolcadik évfolya-

mosokat, majd egy héttel később, 29-én a 

matematika és 

magyar szö-

vegértési mé-

résen kellett 

helytállniuk. 

Utóbbi mérés 

eredményeiről 

jövő tanévben 

értesülnek majd a tanulók. 

 

Határtalanul 

 

A 2019-es évben a Park Utcai Katolikus Általános Iskola 7.a és 7.c osztály tanulói 30 fővel 

és 3 kísérővel, egy 3 napos csodás erdélyi kiránduláson vehettek részt a Határtalanul prog-

ram keretében. Számtalan élménynek lehettünk részesei. Történelmi, természetismereti, 

művészeti és emberi oldalról megközelítve sok szépet láthattunk, tapasztalhattunk, vala-

mint lelki feltöltődésben, megerősítésben volt részünk. Utunk során érintettük például Ko-

lozsvárt, Gyulafehérvárt, Tordát, Torockót, Nagyenyedet, Vajdahunyadot és Dévát. A tar-

talmas kirándulásunk sorát Aradon zártuk, ahol (szintén) elhelyeztük a megemlékezés virá-

gait és elénekeltük a Himnuszt.  

 

        Igazlátó nap   

Egyeztetni Anettal!!! 

Ebben a tanévben is megtartotta az iskola 

Diákönkormányzata az igazlátó napot. Ezen 

az osztályok előzetesen feltett kérdéseire, 

kéréseire reagált iskolánk igazgatója. Az 

igazgató nő három csoportra osztotta a kér-

déseket: azonnal megoldható probléma, már 

folyamatban lévő fejlesztés, az iskola veze-

tésétől független, megoldhatatlan helyzet. A 

kapott válaszoknak a gyerekek nagyon örül-

tek, és megelégedéssel vették tudomásul, 

hogy problémáikkal valóban foglalkoznak.   

                


