
Hírek a Park utcából 
A nyáron történt 

  
 ÖKO tábor Püspökszentlászlón 
 
Június 18-22 között ötödik évfolyamosaink a 
püspökszentlászlói ÖKO táborban jártak. 
Reggeli torna, kézműveskedés, túrázás, csa-
patépítő játékok, a környezettudatosságra ne-
veléssel kapcsolatos előadások színesítették a 
táborozók napjait. Meglátogattuk a püspök-
szentlászlói kastélyt, arborétumot és templo-
mot, fagyizással egybekötött gyalogtúrát tet-
tünk Hosszúheténybe. Az utolsó estén szalon-
nasütéssel zártuk a programsorozatot. Kö-
szönjük a Pécsi Egyházmegyének a támoga-
tást, hiszen az ingyenes szállásnak köszönhe-
tően nagyon sok gyerek tölthetett itt egy jó 
hangulatú, tartalmas hetet.  
 
 

Megemlékezés az aradi vértanúkról  
 

Harmincadik alkalommal emlékeztek a Park Ut-
cai Katolikus Iskola diákjai a 170 éve hősi halált 
halt aradi vérta-
núkra.  
Az ünnepségen 
Cserdi Áron 
alpolgármester 
mondta el gon-
dolatait a már-
tírokról.  
A megemléke-
zés koszorúzás-
sal zárult, mely 
ideje alatt az elmúlt harminc év képeit is megte-
kinthették az emlékezők. A műsort Agárdi Aran-
ka tanárnő szervezte. Közreműködtek  iskolánk 
6. 7. és 8. osztályosai és a Pro Musica kórus. 

               Liptódi tábor 
 
Iskolánk hetedik évfolyamos tanulói egy hetes 
nyári táborral kezdték a vakációt Liptódon. A 
program színes kínálatából választhattak a gye-
rekek. A csendes falu, a kedves, közvetlen la-
kók és a természet közelisége jó alkalmat nyúj-
tott a sváb tradíciók megismeréséhez is. Részt 
vettek lovaskocsikázáson, túlélő túrán, éjszakai 
csillagtúrán, táncot-éneket tanultak kézműves- 
kedtek és persze a kenyérdagasztás, réteskészí-
tés sem maradhatott el. A népi játékok, íjászko-
dás valamint az önfeledt szabadidő eltöltése 
szintén felejthetetlen élmény marad mindenki 
számára. 
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Október 

A zene világnapja  

Október 1-jén ünnepeltük meg a zene világ-

napját. Színvonalas és változatos műsorral 

kedveskedtek nekünk iskolánk  valamint és a 

Schneider Lajos AMI növendékei és  és peda-

gógusai. 

Az állatok világnapja 

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik 

minden esztendőben Szent Ferenc emléknap-

ján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent Fe-

rencnek, az állatok védőszentjének halála 

napja. Ebből az alkalomból iskolánkba látoga-

tott a Városházáról Hegedűs Emese  és Buk-

fenc, s egy  izgalmas, játékos bemutatót lát-

hattunk. 

 

Bensheimi cserekapcsolat 

A nyolcadikosok évek óta élhetnek a bens-

heimi cserekapcsolat lehetőségével. Rövid be-

számoló idei németországi utazásukról:   

„Kirepültünk! 

Életemben először repültem, ami nagy él-
mény volt nemcsak nekem, hanem mind a 15 
tanulótársamnak is. A bensheimi testvérisko-
lát látogattuk meg, ahol családoknál voltunk 
elszállásolva.  

A nyelvet gyakorolni mentünk , de igazi sulis 
programokban is részt vettünk. Ültünk iskola-
padban, túráztunk, megnéztük a Winzerfestet 
és a tűzijátékot, a manheimi 
múzeumban pedig még barkácsolásra is volt 
lehetőségünk. Mivel a projekt a jövőről szólt, 
így az odenwaldi szolár-kerékpározást is ki-
próbálhattuk. A hét végén pedig családi, baráti 
kirándulásokra is sor került. Az idő gyorsan 
eltelt, mi pedig élményekkel, tapasztalatokkal 
tértünk haza. Köszönjük  két osztályfőnö-
künknek, Dérné Juránovics Tündének és Ma-
gyarné Manga Anettnek, hogy megszervezték 
az utat, segítettek nekünk. Családunknak, az 
Önkormányzatoknak és iskolánknak, hogy 
támogattak bennünket. Áprilisban ők jönnek 
Mohácsra, s akkor mi is bemutathatjuk város-
unkat és iskolánkat is. 

8.a és 8.c osztály tanulói"  

 



 
Egyházmegyei zarándoklat 

 
Idén is lelkes zarándoklók indultak iskolánkból 

Magyarország egyetlen Szent Vér kegyhelyére, 

Bátára, hogy együtt ünnepeljék a templom felújítá-

sát, valamint a Szent Kereszt felmagasztalásának 

ünnepét.  Testben elfáradva, de lelkileg felfrissülve 

tértünk haza! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kicsik Liptódon 

Szeptember elején  iskolánk négy osztálya (1.a, 

1.c, 2.a, 2.c) Liptódon tölthetett el egy igazán 

tartalmas, színes napot. A programhoz csatla-

koztak a Park Utcai Óvoda nagycsoportosai és 

a szekszárdi Szent József Iskolaközpont máso-

dikosai. A  gyerekek megismerkedtek Liptód-

dal, a falu történetével, egyedülállóan szép 

templomával, s a falu több népi, sváb hagyo-

mányait megörökítő kiállításával. A mozgalmas 

és játékos napot hálásan köszönjük ezúton is, 

amely igazán jó alkalomnak bizonyult az intéz-

mények közötti jó kapcsolat ápolására, kialakí-

tására.  

 

 

Egy hét az erdei iskolában... 

 

Az előző évekhez hasonlóan a hetedik osztá-

lyosok (47 tanuló) rendhagyó módon kezdték 

el a tanévet. Egy hetet töltöttek szeptember 

második hetében erdei iskolában a bédai lá-

basházban. Természetesen tanultak is, de nem 

iskolai padokban, hanem a természetben. A 

Duna- Dráva Nemzeti Park dolgozóinak kö-

szönhetően sok érdekességet tudhattak meg 

az ártéri erdő, a rét és a Duna élővilágáról. 

Délutánonként nagyon sokat barkácsolhattak, 

pl. batikoltak pólót vagy terítőt, készítettek 

papírból madárkát és zsugorfóliából nyak-

láncmedált. Nagy sikere volt idén is a kenu-

zásnak. Ezen a héten senki nem a kicsenge-

tést várta: mindenki nagyon jól érezte magát.  

Szeptember 

          Autómentes világnap 

Iskolánkat szeptember 23-án, az  autómen-

tes napon a 6.a osztály képviselte osztályfő-

nökük, Földvári Adrienn kíséretében. A 

program keretein belül a tanulók a város 

többi iskolájával együtt egy kerékpáros aka-

dálypályát is kipróbálhattak. Ezen a napon 

átvehettünk 4 db új kerékpárt Kovácsné Bo-

dor Erika alpolgármester asszonytól a Mo 

hácsi Önkormányzat jóvoltából. Ezúton is 

köszönjük!  

A Kicsinyek Kórusa Olaszországban  

 

Olaszországban a III. jesoloi Nemzetközi Kórus

- és Táncfesztiválon vett részt második alkalom-

mal 2019. szeptember 14-17-ig a mohácsi Park 

Utcai Katolikus Általános Iskola Kicsinyek kó-

rusa. Két tervezett fellépés volt: az egyik Caval-

lino-Treporti városrészében a Szűz Mária Erzsé-

bet templomában vasárnap este, a másik hétfőn 

este a jesoloi belváros Aurora téri színpadán. A 

hálás közönség vastapssal kísérte helyükre a 

műsoruk után a gyermekeket. A helyünkről fel-

állva és a közönség felé fordulva köszöntük meg 

a szűnni nem akaró tapsot - szívet melengető 

érzés volt! A harmadik napon padovai kirándu-

lással folytatódott a programunk. A vasárnapi 

strandolás a homokos parton a szállodától pár 

lépésre a hullámzó tengerben örök emlék marad 

a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A kó-

rusból többen most látták először a tengert. A 

strandolás után kemencében sült eredeti olasz 

pizzát ebédeltünk. A kórustagok megérdemelték 

ezeket a csodálatos napokat, hiszen a tanévnyi-

tóktól a tanévek zárásáig - legyen szó: éneklés-

ről, szolgálatról, versenyről vagy szereplésről - 

lehet rájuk számítani.  

Ezúton is köszönjük a Pécsi Egyházmegye tá-

mogatását! 

Koleszárné Győrki Gizella, kórusvezető 

 

 

Európai Nyelvek Napja  

 

Szeptember 26-án, az európai nyelvek napján a 

nyelvtanárok és vállalkozó kedvű pedagógusok 

játékos bemutatóján rácsodálkozhattunk néhány 

európai nyelv hasonlóságára, dallamosságára és 

szépségére.  


