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1848. március 15.  
"A nagy eszme nagy áldozatokat követelt. Sokat 
vesztettünk vérben és vagyonban. Bizony nagy 
ára volt ennek a napnak. De a győzelem, mit ho-
zott, még e nagy árnál is nagyobb. Áldva legyen 
azoknak a hamva, akik e nap diadaláért áldozatul 
adták oda magukat! Az ő tiszteletükre is szóljon 
ez a dal."- idézet iskolánk ünnepi műsorából. 
A műsor készítői: a 4. a és 4. c osztály, valamint 
Szántó Zsuzsanna, Vértes Nóra, Dávid Alexandra 
és Kovács Gergely 
Fotó: Vértes Nóra 

Pénzhét 
 
Iskolánkban idén is megrendezésre került a 
#PÉNZ7 elnevezésű projekthét. Változatos játé-
kok és programok közül választhattak tanulóink, 
emellett megszervezésre került alsós diákjaink 
számára a cserebere börze, a felső tagozatos ta-
nulók pedig a tudatos pénzhasználatot gyakorol-
hatták a garázsvásáron. 2022-ben a PÉNZ7 té-
mája a pénzügyi tervezés és a megtakarítások 
voltak. 
Emellett iskolánkban adománygyűjtésre is volt 
lehetőség egész héten a Mohácsi Kutyatár részé-
re. A 6. évfolyamosok pénzügyi órán is részt 
vettek. A programok lebonyolításában a Malac-
persely szakkörösök segédkeztek.  
A szakkört Agárdi Aranka tanárnő vezeti. 

A víz világnapja 
 
Rendhagyó módon került megszervezésre is-
kolánkban a víz világnapja március 22-én. 
Több év kihagyása után, mely a pandémiából 
adódott, ismét hangsúlyozhattuk ennek a meg-
újuló energiaforrásnak a fontosságát egy kis 
műsorral, énekléssel, alkotások kiállításával, 
óraközi szünetekben zenehallgatással, kvíz fel-
adatlap kitöltésével. 

A nemzeti összetartozás  napja 

 
A nemzeti összetartozás napján a 7.osztály emlékezett az 
1920. június 4-én megkötött trianoni békére. Az iskola 
diákjai együtt idézték fel a szomorú eseményeket, s emel-
lett a műsort adó osztály élménybeszámolóját is hallhat-
ták, akik nemrég Erdélyben jártak a Határtalanul program 
keretében. A műsort betanította Pozsgai Márta.  

Jubileumi műsor és témahét 

Idén témahetet is tartottunk iskolánkban azzal a céllal, hogy az is-
kola tanulói megismerjék az alma materük történetét. Készültek 
kvízek, riportok iskolánk régi dolgozóival s az osztályok dobozok-
ból közös munkával felépítették az iskola makettjét.  

Jubileumi műsorunkra a Kossuth Teátrumban került sor május 27-én, s ugyanitt az iskola képző-
művészeti arculatát bemutató kiállítást tekinthették meg az érdeklődők. Művésztanárok és diá-
kok munkáiból állt össze a 60 alkotást tartalmazó kiállítás. A munkák a lehető legkülönfélébb 
technikákkal készültek.  

Grátz Ádámné intézményvezető ünnepi beszéde után Felföldi László megyéspüspök úr köszön-
tőjét hallhatták az egybegyűltek, majd Cserdi Áron alpolgármester úr osztotta meg köszöntő 
gondolatait. A műsorban bemutatkoztak iskolánk kórusai: a Pro Musica, a Kicsinyek Kórusa, a 
Kleine Nachtigallen és a Primavera. Iskolánk jelenlegi és régi diákjai versekkel, prózai előadá-
sokkal, énekkel szereztek megható és vidám pillanatokat egyaránt.  

Buchamer Milán (6.a), Szajkó Lara (8.a) és Savanya Mihály (8.a) szavalatai mellett öröm volt 
régi diákjainkat is a színpadon látni. Pap Lilla verssel, Grátz Dalma egy német nyelvjárásban el-
mesélt humoros történettel ajándékozott meg bennünket. Egykori parkosként köszönthettük a 
színpadon Olt Tamást, a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti vezetőjét, valamint Gráf 
Vivient és a mohácsi tamburások képviselőit. Horváth Ildikó furulyán, Magyar Levente prím-
tamburán, Pávkovics István harmonikán és szamica tamburán, Pozsgai Gergely tamburabrácson 
muzsikált. Szilágyi Dusán is iskolánk néhány éve elballagott tehetséges zenésze, tőle trombitajá-
tékot hallhattunk. A műsor palettáját színesítette egy ötödikes duó. Bokodi Helga és Ruppe Ni-
kolett német népdalokat adtak elő. Köszönjük Horesnyi Mónikának a zongorakíséretet. Hahner 
Hédi (7.a) a német kórust kísérte harmonikán. A 4.c-sek leánykarikázó és botos tánccal, a 4.a 
osztályosok egy vidám tiroli tánccal lepték meg a közönséget. A műsort az alig egy éve elballa-
gott Ritter Viktor és Horváth Dorina szívet melengető duettje után a Primavera  pedagóguskórus 
zárta. Köszönjük valamennyi fellépőnknek, hogy velünk ünnepeltek, és felejthetetlenné tették 
ezt a csodás estét. 

Megjelent: 2022. június 

Felelős kiadó: Grátz Ádámné 

Szerkesztők: Prokopné Gyuricza Tímea, Kovács Ger-
gely,  

Engert Andrea, Vértes Nóra  

További képek és aktuális hírek: 

Honlap: http://parkiskola.hu  

Instagram: @parkiskola  

Március 

Június 
Projektnap és sváb bál 

Vidám zenétől volt hangos június 3-án iskolánk udvara...Először délután a pünkösdi projekten, 
ahol a teljes német tagozat részt vett. Mindenkinek volt fel-
adata: pünkösdi rózsa-, majd virágfüzér-készítés, pünkösdi ki-
rályválasztás versenyfutással, a lovas kocsi feldíszítése, zenés 
felvonulás, végül az elmarad- hatatlan májusfa kitáncolás. Köz-
ben főtt a babgulyás csipet- kével, Heweknedl-el. A program 
este gyermek sváb bállal zá- rult, ahol hagyományainkhoz hí-
ven először hagyományápoló és színjátszó szakköreink, vala-
mint versmondóink és dalo- saink, a német kórus mutatkoztak 
be műsorukkal, majd a Karawanka zenekar gondoskodott a vidám báli hangulatról. 

Lázár Ervin program 

 

Az országos Lázár Ervin program célja, hogy   

szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül 

minden általános iskolai diák évente egy kul-

turális programon vehessen részt térítésmen-

tesen. A program  keretein belül az alsósok 

ellátogattak a Pécsi Álltakertbe. Több évfo-

lyam színházi előadáson vett részt, múzeu-

mot látogattak. A hatodikosok  cirkuszi elő-

adást, a nyolcadik évfolyamosok pedig a 

Nemzeti Lovasszínház egy előadását tekintet-

ték meg Budapesten. 



Április 

Osztályéneklési fesztivál 

Április 22-én, pénteken került megrendezésre az 

ének-zene tagozat régi hagyománynak örvendő 

rendezvénye, az iskolabállal egybekötött Osz-

tályéneklési Fesztivál. Az izgalmas est folyamán 

hét tagozatos osztály mutatta be változatos pro-

dukcióit, amelyekre ének-zene tanáraik segítsé- 

gével készültek fel. Az előadásokban egyaránt 

hangoztak el népdalcsokrok, kánonok, többszó-

lamú művek és mai dalok is. Az est zárásaként a 

hetedik évfolyamos tanulók egy szál virággal 

búcsúztatták el ballagó diáktársaikat az ének-

zene tagozat, illetve az intézmény nevében.  

Ezután remek hangulatú iskolabállal folytatódott 

az este, melyet a 8. c-sek szerveztek. Tombola, 

tánc és finom falatok várták a vendégeket. A 

Connector zenekar gondoskodott a jobbnál jobb 

zenékről.  

Május 

  TrachtTag 

Vegyük fel egy hétköznapon a magyarorszá-

gi német népviseletünk egy darabját, és te-

gyünk ünneppé egy átlagos pénteket! Idéz-

zük meg őseink emlékét és mutassuk be 

örökségünket a mindennapokban.  Erről szól 

a TrachTag. Iskolánk idén is bekapcsolódott 

a kezdeményezésbe, így a vállalkozó kedvű 

diákok megmutatták, hogyan kombinálják a 

népviseleti ruhadarabokat a mai, modern öl-

tözködéssel. 

A Föld Napja 

 

Létünk alapja az élővilág változatosságának meg-

őrzése. Iskolánkban idén is változatos programok 

keretében hívtuk fel tanulóink figyelmét a környe-

zettudatos gondolkodás- és viselkedésmódra. 

 Körbejártuk az újrahasznosítás, a szelektív hulla-

dékgyűjtés, a komposztálás, a környezettudatos 

közlekedés és vásárlás témáit.  Szépítettük az isko-

lai  környezetünket, új növényeket, virágokat ül-

tettek a gyerekek az iskolai kertekbe. Készültek 

egészséges saláták, papírpénztárcák, különféle 

kreatív barkácsmunkák. A nyolcadikosok két bok-

rot ültettek el egy-egy időkapszulával az utókor-

nak.  A napot sólyombemutató és különféle játé-

kok is  színesítették. 

Máriagyűdi zarándoklat 

Május 7-én közel 100 fő, tanulók, szülők és diá-

kok vettek részt a Pécs és Máriagyűd közötti gya-

logos zarándoklaton, közösen imádkozva a béké-

ért.  

Lépcsőházi hangverseny 

2022. május 5-én, az 53. Lépcsőházi hangver-

senyen a Komlói Kodály Zoltán Ének - zenei 

Katolikus Általános Iskola Kiskórusa és a 

Park Utcai Katolikus Általános Iskola Kicsi-

nyek kórusa vett részt. A komlói kórus tempe-

ramentumos, vidám műsorral kezdte a hang-

versenyt. A mohácsi Kicsinyek kórusa mottó-

ja az édesanyák köszöntése volt. A hangver-

seny Szarka Tamás Kézfogás című dalával 

zárult, amelyet a két kórus együtt adott elő. 

Köszönjük a két kórusvezető, Lőrincz Ákos 

és Koleszárné Győrki Gizella kitartó munká-

ját.  

Pintér Béla koncert 

Az iskola fennállásának jubeliumi, 60. év-

fordulóját ünnepeltük idén. Ez alkalomból 

különböző rendezvényekkel és programso-

rozatokkal készültünk. Május 20-án a Fo-

gadalmi templomban Pintér Béla művész 

úr  adott koncertet a Kicsinyek kórusa köz-

reműködésével. 

Digitális  Témahét 

A Digitális Témahét Magyarország legnagyobb 

digitális pedagógiai eseménye, melyhez csatlako-

zott a Park Utcai Katolikus Általános Iskola is. 

Az idén hetedik alkalommal megrendezésre ke-

rülő Digitális Témahét célja, hogy a digitális esz-

közökkel támogatott projektpedagógia és innova-

tív pedagógiai módszerek terjesztésén keresztül 

fejlessze a tanulók digitális kompetenciáját, se-

gítse a 21. századi képességek fejlesztését bizto-

sító digitális pedagógiai módszerek terjesztését. 

Intézményünkben egész tanévben nagy hangsúlyt 

fektetünk arra, hogy ezeket a módszereket a min-

dennapokon hasznosítsuk is. Oktatást segítő esz-

közeink palettáját színesítik az interaktív táblá-

kon túl a tanulók részére vásárolt tabletek, algo-

ritmikus gondolkodást segítő padlórobotok, Lego 

Mindstorm készlet és 3D nyomtató is. A 

#digitálistémahét apropóján ezekkel az eszkö-

zökkel színesítettük tanóráinkat, foglalkozásokat, 

Német vers-és prózamondó verseny  

Iskolánkban régóta hagyomány,  hogy német 

vers- és prózamondó versenyt rendezünk. Idén 

40 tanuló készült  versekkel,  illetve nyelvjárás-

ban előadott prózával. Külön kategóriában érté-

kelte a  zsűri az al-

sós és a felsős tanu-

lókat.  

Sok felké- szült ver-

senyzőt, szép pro-

dukciókat láthattunk 

ezen a délutánon. 

foglalkozásainkat, illetve játékos feladatokkal is 

készültünk a tanulóknak, amelyeket az óraközi 

szünetekben okostelefonjaikkal oldhattak meg.  

Koordinátor: Kovács Gergely 


