
Hírek a 60 éves Park utcából 
Szeptember 

Becsengettek… 
 

Iskolánk történetének 60. jubileumi évnyitó ünnepsé-
gét tartottuk 2021. szeptember 1-jén. 

 Pontosan 59 tanévvel ezelőtt, 1962-ben kezdte meg 
működését az akkori Park Utcai Általános Isko-
la.  Az udvaron összegyűlt több mint 400 diák,  az 
őket tanító pedagógusok és szülők közös kiáltással 
köszöntötték jubiláló intézményünket. A színvonalas 
műsorról gondoskodtak: a 3.a és 3.c osztály tanulói, 
illetve tanítóik: Kocsisné Petre Zsuzsanna és Engert 
Andrea, az újonnan érkező 1.a és 1.c osztály néhány 
tanulója és tanítóik: Kissné Boda Gabriella és Vetró 
Gáborné, valamint a Kicsinyek kórusa Koleszárné 
Győrki Gizella vezetésével. 

Az évnyitó szentmisén a Kicsinyek Kórusa az áldo-
zás alatt a NEK dalát énekelve hirdette az 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus hetét, és énekes 
szolgálatot tett a liturgiában.  

Színházlátogatások 
 
A Lázár Ervin program keretén belül több osztály is 
eljutott a Pécsi Nemzeti Színházba. Iskolánk harma-
dik évfolyamosai a László király visszatér című elő-
adást, az 5.c osztályos tanulók pedig a Valahol Eu-
rópában c. színdarabot tekinthették  meg. Külön 
öröm számunkra, hogy Lantos Gergely 5.c osztályos 
tanulónk szerepel az utóbbi nagy sikerű darabban. 
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 Suli –buli 

Az őszi  szünet előtti utolsó napon a hetedik évfo-

lyamosok szervezésében egy jó hangulatú suli-bulin 

vettek részt az alsó és a felső tagozatosok.  Köszön-

jük a szülőknek a sok segítséget  és DJ Szicsának a 

remek zenéket. 

Továbbtanulási tájékoztató 

Hetedik és nyolcadik évfolyamosaink pályaválasz-

tási kiállításon vettek részt. Az IC-ben megrende-

zett eseményen  különféle középfokú intézmények 

képviseltették magukat, hogy információkkal, be-

mutatókkal segítsék a pályaválasztás előtt álló diá-

kokat. 

Erdei iskola 

Iskolánk 7. és 8. osztályosai az idei tanévet a Béda

-Karapancsa Tájvédelmi Terület lábasházában 

kezdték. 

Az erdei iskola kitűnő terepet biztosított a test-
mozgásnak, mivel biciklivel érkeztek a gyerekek, 
s a programok között szerepelt a kenuzás is. 

 A természetben eltöltött 3-3 nap alatt testközelből 
ismerkedtek a gyerekek az ártéri erdő, a vízpart és 
a rét élő- és növényvilágával. A csapatépítő játé-
kok mellett a kézműveskedés is főszerepet kapott, 
a gyerekek batikoltak, hajtogattak, agyagoztak, 
nemezeltek. 

Ezúton is köszönjük a támogatást a Pécsi Egyház-
megyének, a DDNP természetőreinek és a mo 
hácsi Történelmi Emlékhely munkatársának a 
színvonalas szakvezetést. A finom ételekről  Sa 
vanya Csaba szülő és a mohácsi Tesco gondosko-
dott. 
Hálával tartozunk azoknak a szülőknek, kollégák-
nak, segítőknek, akik együttműködésükkel támo-
gatták az erdei iskolánk megvalósítását. 
 

Október 23-i megemlékezés 

A 7.c osztályosok ünnepi  műsorával emlékeztünk 

meg a hangosbemondón keresztül  az 1956-os for-

radalom  hőseiről. 

November 
Beiskolázás 

Novemberben kezdetét vette iskolánk beiskolázási 

programsorozata. Az első alkalomra nagy létszám-

mal jelentek meg Mohács város és a környékbéli 

települések óvodáinak nagycsoportosai. Ez alka-

lommal a Szülőknek igazgatónőnk, Grátz Ádámné, 

tartott tájékoztatót, a gyerekeknek pedig két hely-

színen foglalkozást tartottunk, ízelítőként az isko-

lai életből. A leendő elsős tanító nénik: Ferencz 

Emília és Vértes Nóra “Számországba” repítették 

el a kicsiket dalok, körjátékok és interaktív felada-

tok által.  Nyelvtanáraink: Egyházi Nikolett és Do-

mokos Dávid, valamint  informatika tanárunk: Ko-

vács Gergely  pedig Bee-bot segítségével mutatták 

be a színeket, számokat, irányokat német és angol 

nyelven. A visszhangokból hallva, mind Szülők, 

mind gyermekeik jó érzésekkel tértek haza a prog-

ram zárása után. Bízunk benne, hogy hasonló lel-

kesedéssel és létszámmal találkozunk majd újra 

2022 januárjában, a 2.programon, melynek témája 

-alkalomhoz illően- a Farsang lesz változatos fel-

adatokkal, produktumokkal.  

Látogatás a Történelmi Emlékparkba 

Iskolánk az MTÁI Széchenyi István és Völgyesi 
Jenő iskolákkal karöltve szervezett témanapot 
6.osztályos tanulóknak. A tanulók a témanap kere- 
tében megismerkedtek a mohácsi csata eseményei-
vel. A játékos foglalkozásra a Sátorhelyi Emlék-
parkban került sor, ahol korabeli fegyvereket is ki-
próbálhattak a tanulók. A közös munka végén a tö-
megsíroknál gyertyagyújtással emlékeztek meg a 
tragikus eseményről. A program szervezői:  
Tolvaj Andrásné, Agárdi Aranka 



A zene világnapja 
 
A Zene Világnapjáról reggel az iskolarádión ke-
resztül emlékeztünk meg a 3.c osztály és a Kicsi-
nyek kórusa közreműködésével, majd a nagyszü-
netben a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Is-
kola növendékeinek előadását hallgattuk meg.  Ez-
úton is köszönjük nekik és felkészítő tanáraiknak  
a lehetőséget. 
 

Liptódi projektnapok 

Izgalmas napokat tölthettünk el idén ősszel is Lip-
tódon fenntartónknak, a Pécsi 
Egyházmegyének köszönhetően. Iskolánk 2. évfo-
lyamos diákjai és a Park Óvoda nagycsoportosai 
szeptember 28-án 
tanulmányi kiránduláson vehettek részt. Az 1. osz-
tályosok és a szekszárdi katolikus 
iskolakapcsolat diákjai szeptember 29-én tölthet-
tek együtt egy vidám napot. Mindkét napon a kö-
zös Heweknedl sütés, kincskeresés, íjászat, vala-
mint a népi sorversenyek és a lovaskocsizás meg-
alapozta a jó hangulatot és étvágyat az ebédhez. 
A 4.a és 4.c osztály pedig október 5-én élvezhette 
a liptódi programokat. Többek között házi rétest 
nyújtottak, szurdoktúrán vehettek részt, valamint 
egy izgalmas helytörténeti feladatban is kipróbál-
hatták magukat, ahol egy térkép segítségével kel-
lett a faluban több helyszínt felkeresni. A szabad-
ban töltött játék után a gyerekek élményekkel telve 
indultak vissza 
Mohácsra, remélve, hogy lesz még lehetőségük 
visszatérni a faluba. 

Október 6. 
 
Iskolánk udvarán városi ünnepség keretében emlé-
keztünk meg az aradi vértanúkról.  
Az ünnepi műsorban  8.évfolyamos tanulóink  és 
az ének-zene tagozat kórusa tisztelgett nemzetünk 
hősei előtt, akik 1849.október 6-án a magyar sza-
badságért küzdöttek, s bátran néztek szembe a ha-
lállal. A műsor összeállítója: Agárdi Aranka tanár-
nő. A megemlékezés koszorúzással zárult. 

 

 

 

Rózsafüzér-imádság 

Október 18-án, hétfőn a Park Utcai Katolikus Álta-
lános Iskola is bekapcsolódott a világszerte meghir-
detett rózsafüzér-imádságba. Az „Egymillió gyer-
mek imád- kozza a rózsafü-
zért” elne- vezésű, világmé-
retű ima- kezdeményezés 
2005-ben Venezuelából 
indult, ahol különösképpen 
is érezték Szűz Mária je-
lenlétét azok, akik gye-
rekekkel együtt mondták ezt az imát. Reggeli áhíta-
tunkon közösen imádkoztunk mi is a békéért és az 
egységért. 

Bátai zarándoklat 

Szeptember 18-án a Pécsi Egyházmegye által szer-
vezett bátai zarándoklaton szép számmal vettek 
részt iskolánk nevelői és diákjai. A legkitartóbbak 
egészen Bátáig gyalogoltak, mások a Mohács-
Dunaszekcső távot tették meg gyalogosan, illetve 
kerékpárral. 

Európai nyelvek napja 

Szeptember 26-a a Nyelvek Európai Napja. Ez alka-
lomból a nagyszünetben az egész iskola közösen 
játszott, többek között angol, német, orosz, horvát, 
spanyol vagy akár olasz nyelven . A  kezdeménye-
zés célja, hogy felhívjuk a figyelmet a nyelvek 
szépségére és a nyelvtanulás fontosságára. 

Szekszárdi sportkapcsolat 

Idén ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját szek-
szárdi sportkapcsolatunk. Szeptember 27-én került 
megrendezésre a jubileumi 35. sporttalálkozó, ahol 
vendégül láttuk a szekszárdi Baka István Általános 
Iskola nevelőit és diákjait. Szép eredmények szület-
tek, az I. korcsoportban döntetlennel, a II. és A IV. 
korcsoportban mohácsi  győzelemmel zártuk a napot. 

Állatok világnapja 

Az Állatok Világnapja alkalmából iskolánk ter-
mészettudományi munkaközössége és a Diákön-
kormányzat programsorozatot indított. 

Ennek keretén belül Magyarné Manga Anett 
megnyitotta a diákok által készített "Állati kép" 
fotópályázat kiállítását, s egyben tolmácsolta 
May Péter értékelését.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy 86 tanulónk több 
mint 120 fotója lett kiállítva. A lelkes diákok 
munkájukért oklevelet és kis ajándékot vehettek 
át. A 2. és 5. évfolyamos tanulóknak Pávkovics 
István, iskolánk volt tanulója  remek előadást tar-
tott az erdő állatvilágát érintve. 
Köszönjük a tartalmas és érdekes napokat a részt-
vevő tanulóknak és a szervezőknek! 

Október 


