
Hírek a Park utcából 

Szeptember 

Tanévkezdés  
 

Beköszöntött a szeptember, becsengettek a mohácsi Park Utcai Katolikus Általános Isko-

lába. Tanévnyitó ünnepségünkön a harmadik osztályosok versekkel, a Kicsinyek Kórusa, 

valamint a Pro Musica kórus tagjai vidám dalokkal nyitották meg az új tanévet. Igazgató-

nőnk, Grátz Ádámné megkülönböztetett figyelemmel köszöntötte az első osztályosokat, 

akik közül ketten verset szavaltak. A tanévnyitó nemcsak azért különleges, mert rég nem 

látott barátok, kollégák találkozhattak újra, hanem azért is, mert a közelmúltban teljesen 

megújult iskolaudvarunk egy modern, méretben és minőségben gazdag játszótérrel is bő-

vült. Iskolánk tantestületének mindig szívügyét képezte egy olyan udvar kialakítása, mely 

segítségével a diákok biztonságosan, élményeket szerezve tudják megélni a közös játék 

örömét.  Pedagógusok, szülők és tanulók régóta dédelgetett álma vált ezzel valóra. A 

megvalósult felújításokért hálásak vagyunk fenntartónknak, a Pécsi Egyházmegyének.  

Bacsmai László plébános úr megáldotta a felújított, megszépült iskolaudvarunkat, majd a 

kicsik nagy örömmel birtokba is vehették a játszóteret.  
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Liptód 

Intézményünkben 43. éve folyik német nemzetiségi nyelvoktatás és maga a német nyelv tanítá-

sa mellett mindig fontosnak tartottuk a magyarországi németek kultúrkincsének, hagyománya-

inak ápolását. Ezért szervezünk 2006 óta minden évben nemzetiségi napot, ahol egy- egy ün-

nepkör, pl. a karácsony, a húsvét, a pünkösd még élő szokásait, hagyományait próbáltuk felele-

veníteni. 2012 szeptemberétől minden harmadik évben Liptódra utazunk, ahol a teljes német 

tagozat, 1. osztálytól 8. osztályig, azaz több mint 200 gyermek egy egész napot tölt el. Ebben a 

tanévben a koronavírus miatt október 19-től 22-ig minden nap csak 2-2 osztály utazott el Lip-

tódra. Az alsó tagozatosok játékos formában ismerkedtek meg a falusi „sváb” emberek minden-

napjaival, szerszámaikkal. Megtanultak szőni és megnézhették, ahogy egy farmon még hagyo-

mányos módon végzik az állattartást, sőt meg is simogathatták az ott élő állatokat. A sorverse-

nyen olyan eszközöket, szerszámokat kellett használniuk, amelyekkel manapság nem élnek az 

emberek. Nagy élvezettel próbáltak a fűben haladni a fából készült síléceken és a liszteszsákok-

ban, kenyérsütőlapáton kis vizes bögrében vizet vinni, végül egy demizsonba önteni a ki nem 

lötyögtetett vizet. Vittek még alumíniumkanálban tojást, terelgettek cirokseprűvel focilabdát és 

gyakorolták a célbadobást nagy vesszőkosárba. A feladatok mókásnak bizonyultak, mindenki 

jól szórakozott hangosan biztatva társait. A felső tagozatosok a konyhában is serénykedtek. Ter-

mészetesen egy „sváb” egytálétel volt az ebéd, babgulyás Heweknedl- lel, amelynek elkészíté-

sében nagy lelkesedéssel vettek részt a gyerekek. Nem is maradt a tányéron belőle, annyira íz-

lett mindenkinek. A 7-8. osztályos lányok pedig kelt szalagos fánkot sütöttek tízóraira, ami 

szintén az utolsó falatig elfogyott. A fiúk közben a pincében a környéken honos szőlőfajtákkal, 

a borkészítés tudományával és eszközeivel ismerkedtek, valamint később meghallgattak egy 

kiselőadást a németség építkezési szokásairól, megnéztek egy téglagyűjteményt, kezükbe fog-

hatták a monogramokkal ellátott kis téglákat, amilyeneket napjainkban már csak a kémények 

építésénél használnak. 

 

Október 23-i megemlékezés 

A 7.c osztályosok ünnepi  műsorával emlékez-

tünk meg a hangosbemondón keresztül  az  

1956-os forradalom  hőseiről. 



 
Megszépült az udvar 

 
 
Iskolánk a próbaterem után egy újabb helyszínen 

szépülhetett meg. Az udvari épületet  iskolánk 

egykori diákja, Koleszár Stella művész színes, vi-

dám alkotása díszíti. 

Október Autómentes nap 

 

Szeptember 16-tól 22-ig tartó hét a környezet-

barát és fenntartható városi közlekedést népsze-

rűsítő eseménysorozat hete. Iskolánk minden 

évben megemlékezik az Autómentes napról. 

Idén iskolánk tanulói közül, több mint 300-an 

választották az iskolába jutásukhoz autójuk he-

lyett a sétát, rollerezést vagy éppen a kerékpá-

rozást. A legkörnyezettudatosabb osztályok 

( 6.c, 5.a, 5.c 7.c és a 4.a ) jutalomban részesül-

tek. 

Európai nyelvek napja 

 

Szeptember 25-én iskolánk tanulói és felnőtt dol-

gozói egyaránt bekapcsolódtak "A nyelvek euró-

pai napja" elnevezésű kezdeményezéshez. Bábel 

tornyának építésétől eljutottunk a nyelvcsaládo-

kig, zászlóig, majd több nyelven is köszöntöttük 

egymást: jó reggelt!  

 

Fenntarthatósági témahét 

A környezet védelme és a fenntarthatóság érdeké-

ben iskolánk minden évben csatlakozik a fenntart-

hatósági témahéthez. A szemléletváltásra a gyere-

kek a legfogékonyabbak, ezért fontosnak tartjuk, 

hogy megismerjék a téma fontosságát, hiszen kis 

odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védel-

méért. A témahét keretében a tanulók tanórákon 

bővítették ismereteiket a szelektív hulladékgyűj-

tés, az energiahordozók és a klímaváltozás téma-

körében. A 4. c osztályos tanulók a gyógynövé-

nyekkel és azok felhasználásával ismerkedtek. 

Levendulából illatpárnát készítettek. Különböző 

gyógyteákat kóstoltak: hársfa, csalán, zsálya, ka-

milla. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról  
 

Idén a vírushelyzet miatt az iskolai hangosbe-
mondón keresztül emlékeztünk meg az aradi 
vértanúkról, akik arra tanítanak bennünket, 
hogy a hazát és az igaz ügyet az életünk árán is 
meg kell védenünk. 

              Liptódi tábor 
 

Iskolánk 8.a osztályos tanulói idén nem a szo-

kott módon kezdték el a tanévet. Liptódon töl-

töttek el 4 napot, ismerkedve a falu történelmé-

vel, az ott élő magyarországi németek életével 

régen és ma, illetve a még a mai napig is meg-

őrzött hagyományaikkal. Megtanulták, hogy 

milyen szerszámokat, eszközöket használtak a 

svábok egyes munkák során, hogy mivel épít-

keztek és hogy milyen fűszereket  használtak 

ételeik elkészítésekor, sőt egy sváb étel, a 

Heweknedl elkészítésében is segédkeztek. Ké-

szítettek még levendula-illatzsákot, megtanul-

ták a polka alaplépéseit és a Wahre Freudschaft 

című dalt. 

Emellett rengeteget játszottak együtt és egy na-

gyot túráztak is. 

Állatok világnapja 

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik 

minden esztendőben Szent Ferenc emléknap-

ján, október 4-én. Iskolánkban a gyerekek rá-

csodálkozhattak a világ legkülönlegesebb ál-

lataira, melyeknek képei és rövid leírásai az 

első emeleti folyosókon sorakoztak.  Szebbnél 

szebb osztályszintű alkotások készültek, vala-

mint kvízfeladatokkal lehetett  apró kis jutal-

makat szerezni. 

 

 

Kirándulás Pécsre 

Október 8-án kiránduláson vettek részt az ötö-
dik   évfolyamosok. A pécsi  ÖKO Kuckóban, 
ahol megismerkedtek a környezetvédelem fon-
tosságával , ezután  a pécsi állatkertbe látogat-
tak el. 

Rózsafüzér-imádság 

Október 19-én, hétfőn a Park Utcai Katolikus 

Általános Iskola is bekapcsolódott a világszerte 

meghirdetett rózsafüzér-imádságba. Az 

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” 

elnevezésű, világméretű imakezdeményezés cél-

ja, hogy az ima együttes erejével kérjük Szűz 

Máriát, hogy hozzon békét, egységet és egészsé-

get a világba. Reggeli imádságunk alkalmával a 

tantestület és a közel 400 diák részvételével 

imádkoztunk mi is egytized rózsafüzért. Feleme-

lő volt ezen a borongós reggelen látni és hallani 

az együtt, hangosan kimondott ima erejét. Az 

esemény után közös fotó készült azokról a kisdi-

ákokról, akik elhozták saját rózsafüzérüket.   


