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Szekszárdi sportkapcsolat 

Szekszárdi sportkapcsolatunk 32 éves lett az 

ősszel. A kapcsolat 1987-ben azzal a céllal jött 

létre, hogy sikeresen lehessen felkészülni a di-

áksport versenyekre, diákok és tanárok egy-

aránt tapasztalatokat szerezhessenek, és persze 

a sport közösségformáló erejét is még jobban 

éreztessék a tanulókkal.  

Idén a  szekszárdi Baka István Általános Iskola 

focicsapatai látogattak el hozzánk. 4 korcso-

port csapata mérkőzött meg egymással. Az első 

és a harmadik korcsoportban a parkosok győz-

tek, a második és negyedik korcsoportban a 

szekszárdiak voltak jobbak.  

Egy jól sikerült spottalálkozó volt, aminek 

márciusban lesz folytatása Szekszárdon.  

Pedagógus konferencia 

Tantestületünk november  15-én  részt vett a Pé-

csi Egyházmegye Pedagógus Konferenciáján. Az 

idei találkozón Varga László kaposvári megyés-

püspök, Krúdy Tamás a Nők Lapja vezető szer-

kesztője, valamint Frivaldszky Edit az Együtt az 

Életért Egyesület elnöke tartott gondolatébresztő 

előadásokat. 

 

 

. 

 

Beiskolázás 

2019. november 21-én és 2020. január 16-án 

Iskolanyitogató foglalkozáson vettek részt a 

város nagycsoportos óvodásai., melynek kere-

tében megismerkedtek az iskolával. A leendő 

elsős tanító nénik nagy szeretettel fogadták a 

kicsiket, akik egy vidám és bensőséges hangu-

latú délutánt tölthettek el iskolánkban. Angol 

és német nyelvű illetve zenés-táncos játékok-

kal töltötték el az időt. A foglalkozások végén 

meleg teával és frissen sült farsangi fánkkal 

vendégeltük meg őket. 

 

 Január 

Suli-buli 

„Az őszi szünet előtti utolsó napon táncoló 

lábak, világító felsők, remek hangulat jelle-

mezte a parkos White Party- t az első pilla-

nattól kezdve az utolsóig. Köszönjük a szü-

lőknek a sok segítséget, szponzorainknak a 

tombolákat  és DJ Szicsának, hogy ingyenes 

felajánlásával ilyen fergeteges hangulatot te-

remtett." (7.a és 7.c osztály tanulói) 

Szakmai hét 

November végén szakmai hetet tartottunk, 

amelynek keretein belül a szülők nézhették meg 

csemetéiket a tanórákon, illetve a pedagógus 

kollegák is látogatták egymás óráit  tapasztalat-

csere  céljából. 

Szülők-nevelők  bálja 
 

November 23-án rendezte az iskola szülői közös-

sége a Szülők-Nevelők Bálját. A rendezvény 

megnyitójában a nyolcadik osztályosok fergete-

ges cha-cha –cha és bécsi keringő tánca adta 

meg az alapot a jó hangulathoz. A megnyitóban 

Grátz Ádámné igazgatónő megköszönte a szü-

lőknek a sok segítséget, melyet az iskola érdeké-

ben a gyerekekért tesznek és tettek. A zenét a 

Karawanka zenekar szolgáltatta.   

Korcsolyázás 

Január 20-án az iskola felső tagozatosai  meg-

látogatták a pécsi műjégpályát, ahol egy vi-

dám, sportos délutánt töltöttek el.   

 

Területi versmondó verseny  

Január 22-én, "A magyar kultúra napján " isko-

lánk rendezte a területi versmondó versenyt, 

ahová Mohács és térségéből is érkeztek ver-

senyzők. Az intézmények legjobbjai mérték 

össze tehetségüket ezen a szép délutánon. A 

műsorban Gallyas Anna Sára (8.c) versét és a 

7.c kórusát hallhattuk. .  

A  szakmai zsűri arany, ezüst és bronz minősí-

tésekkel értékelte, könyvjutalmakkal és tárgyi 

ajándékokkal  jutalmazta a versenyzőket a  3-

4. az 5-6. és a 7-8. osztályosok korcsoportjá-

ban. Parkos diákjaink kitűnően szerepeltek a   

megmérettetésen 



Dunafalván járt a kórus 

A Park Utcai Katolikus Általános Iskola Stella 
Maris kamarakórusa és Pfeil Imre tanár úr zon-
gorajátéka Dunafalván szerzett adventi örömöt 
a falu népének.  

December  

Advent 

December 2-án, az első adventi gyertya meg-

gyújtásával kezdetét vette az adventi készülő-

dés az iskolában.  Minden héten reggeli áhítat-

tal hangolódtunk a közelgő ünnepre. A harma-

dik, negyedik osztályosok a reggeli roratékon, 

és az azt követő szeretetvendégségen is részt 

vettek. Az elsőáldozóink és bérmálkozóink ad-

venti koszorút készítettek, amelyek a szentmi-

sén megáldásra kerültek. A hagyományokhoz 

híven megtartottuk  adventi vásárunkat, ahol az 

óvoda is képviselte magát.  A Pro Musica kórus 

ünnepélyes dala után megnyitotta kapuit 

vásárunk, ahol mellett szebbnél szebb portékák, 

ínycsiklandó ételek és forró italok közül válo-

gathattak az érdeklődők. Az árukért felajánlott 

adományokaz osztályok kasszáját gyarapítot-

ták, melyből a közösségek kirándulni, fagyizni 

mennek tavasszal.  

Jótékonyan... 

Iskolánk advent idején minden évben részt vál-

lal a karitatív tevékenységekben. Idén több mint 

200 csomag gyűlt össze a gyerekek és a szülők 

felajánlásából, amit ezúton is köszönünk. Az 

Angyalbatyu és a Cipősdoboz akciók keretein 

belül eljuttattuk az adományokat a rászoruló 

családokhoz, hogy  szebbé varázsolhassuk kará-

csonyukat. 
Adventi hangverseny  

 

Adventi hangverseny 

Évek óta nagyon szép hagyomány Mohácson a 

Park Utcai Katolikus Általános Iskola Adventi 

hangversenye a Zárda templomban. Iskolánk Ki-

csinyek kórusa és a Pro Musica kórus színvonalas 

műsorát halhattuk.  

 

 

Lelki nap 

December  13-án lelki gyakorlatunkon Lend-

vai Zoltán atyával találkozhattak az alsósok 

és a felső tagozatosok egyaránt. A 

"gördeszkás papként" is ismert atya humorral 

megfűszerezve az ima erejére és fontosságára 

hívta fel a gyerekek figyelmét. A délelőtt fo-

lyamán gyónásra is lehetőség nyílt. A peda-

gógusok számára a Zárda  templomban volt 

szentségimádás és elmélkedés. 

Kórustalálkozó Komlón  

December 19-én Kodály Zoltán születésének 137. 

évfordulóján a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 

Àltalános Iskolában járt a Pro Musica kórus. Az 

ünnepséget és a koszorúzást követően a Szent 

Borbála templomban a komlói, a pécsi Szent Mór 

Iskolaközpont, valamint iskolánk kórusának ad-

venti műsorát csodálhattuk meg. A délután folya-

mán a három kórus egy közös dallal mutatta meg 

az iskola összes tanulójának, milyen az, ha több 

mint száz diák ajkán csendül fel az énekszó. Fel-

emelő zárása volt ez egy szép napnak! Köszön-

jük, hogy ott lehettünk!  

Szeretetlánc 

Az idei év során is képviselte magát iskolánk a 

Mohács Város Önkormányzata szervezésében 

meghirdetett Szeretetlánc kezdeményezésen. Az 

elkészült dekorációkat az idei évben a Vizukörö-

sök készítették, akik közül Dallos Noémi (6.c)  

kézműves alkotásai kiemelkedtek egyediségük-

kel, szépségükkel. A fát iskolánk felsős tanulói 

varázsolták ünnepi díszbe.  

Felkészítő: Magyarné Manga Anett 

 

Focistáink (eredményük a mellékletben) 

Úszóink (eredményük a mellékletben) 


