
Önkormányzati  Hírek  Mohács Város Önkormányzatának
(7700 Mohács, Széchenyi tér 1. Tel.: 505-500, Fax: 505-505) ingyenes, mellék-
letként megjelenõ hetilapja. A szerkesztésért felelõs: Ádám Miklós sajtóreferens

Készíti a MAYER NYOMDA.
7700 Mohács, Árok utca 17.
Telefon: (69) 311-047 E-mail: info@informayer.hu

A Galaxis Õrzõi: 3. rész (150 perc)
Bogyó és Babóca 5 (70 perc)
Super Mario Bros.: A film (92 perc)
A kis hableány (135 perc)
Könyvklub: A következõ fejezet (107 perc)
Halálos iramban 10 (140 perc)

Csütörtök
05. 25.

16.00
14.00
18.40
21.15

Péntek
05. 26.

18.45

16.00
21.15

Szombat
05. 27.

10.30
13.00
15.00
20.15
17.40

Vasárnap
05. 28.

17.50

15.10
13.00
20.45

MOZIMÛSOR

Jegyáraink: normál 1.700 Ft Kedvezményes jegy (diák-, nyugdíjas-, pedagógus-, fogyatékossággal élõ-,
igazolvány felmutatása szükséges): 1.400 Ft. Jegyek kaphatók a mozi pénztárában, a Tourinformban (Szent János utca 5.) és ezen a linken:
https://www.jegy.hu/city/mohacs/category/mozi-2/venue/kossuth-filmszinhaz-kossuth-teatrum

Horgászverseny,
Családi nap
a Sokac-kör
szervezésében
június 3-án. Jelentkezés:
a Blinker horgászboltban
vagy a Sokac-körben.
Jelentkezési határidõ:
május 28.

KOSSUTH FILMSZÍNHÁZ Deák tér

Május 31-én (szerdán) 18.00 órától izgalmas, magyar nyelvû dokumen-
tumfilmet tûznek mûsorra a Kossuth utcai Német Nemzetiségi Házban.
A Tiszta sváb címû alkotás e népcsoport Magyarországon élõ képvise-
lõinek életérõl, múltjáról, jelenérõl szól. A vetítés érdekessége, hogy a
film rendezõje, egyik operatõre, a többszörös hazai és nemzetközi film-
fesztivál-díjas Sós Ágnes is eljön Mohácsra, akivel a vetítés után beszél-
getésre kerül sor a filmmel és alkotói munkásságával kapcsolatban.

„Ezen a rendhagyó koncerten nem csak a zenemûveké lesz a fõszerep.
Szeretném, ha megismernék a személyt, az embert, aki a „színfalak mö-
gött van”, aki sok-sok éven át dolgozott azért, hogy elérjen oda, ahol
most tart. Szeretném, hogy megismerjék a kétségeit, a nehézségeit és
azt a büszkeséget és örömöt, amivel ez a szakma jár. Így a zene, a próza
és a vers mellett ezen az esten a párbeszéd is fontos szerepet kap. Ze-
nélünk, beszélgetünk, ismerkedünk – egymással és Önökkel.”

Jegyek 2.500 Ft-ért kaphatók a Mohácsi Kossuth Teátrum jegypénztárá-
ban és a jegy.hu weboldalon.

Kultúrák találkozása a könyvtárban
Izgalmas elõadáson ismerkedhettek meg az érdeklõdõk mindazon ele-
mekkel, melyek Törökországban és hazánkban gazdagítják az emberi-
ség szellemi kulturális örökségét az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete égisze alatt. A közös kultúrkincs e kivételes darab-
jait Dr. Csonka-Takács Eszter tárta a közönség elé.
A Mohácsi Jenõ Városi Könyvtárban április 28-án megtartott rendezvé-
nyen a szervezõ Török-Magyar Baráti Kör képviseletében Lõrincz Árpád
elöljáróban elmondta: szervezõdésük a Mohács 500 jegyében további
elõadásokat is tervez, a jubileumi évig, 2026-ig még négy-öt alkalommal
számítanak e témában a mohácsiak figyelmére. Bevezetõjében a szerve-
zõdés megbízott elnöke kitért arra is, hogy ez alkalommal miért a Szelle-
mi Kulturális Örökség Igazgatóság Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazga-
tója tart elõadást a csataévfordulós felkészülés kapcsán. Megtudhattuk:
Dr. Csonka-Takács Eszter különösen sokat tett és tesz a Busójárás elis-
mertetéséért itthon és külföldön, ezért esett a szervezõk választása az
õ személyére. A folytatásban a nemzetközi hírû etnográfus életrajzát,
szakmai pályafutását és sikereit szintén megismerhettük, majd vendé-
günk – vetítéssel, hangbejátszásokkal kísért elõadása keretében –
részletesen is kifejtette, mit jelent az UNESCO listájára kerülés, milyen
célokat is fogalmaz meg e világszervezet egyezménye a szellemi kulturá-
lis örökség megõrzésével kapcsolatban. A jelenlévõ mintegy 30 érdeklõ-
dõ ezen felül a feljutás mechanizmusáról, elõzményeirõl egyaránt átfogó
képet kaphatott, egyúttal a felkerülés tematikai szempontjaiba is bete-
kintést nyerve. A több, mint másfél órás elõadás keretében a magyarok
mellett Törökország  összesen huszonhárom örökségelemével ismerked-
hettünk meg, a dervisek táncától a meddahok, vagyis a nyilvános mese-
mondók mûvészetéig, a karagöz árnyszínháztól az askilik, azaz a vándor
énekesek páratlan örökségéig…

Tárlat a Selyemgyár Kulturális Negyedben
Május 26-án, pénteken 17.00 órakor nyílik meg a Selyemgyár Kulturális
Negyed Gubóházában a kezdõ kézmûves szakkörökön készült alkotáso-
kat bemutató tárlat. Az elmúlt fél évben a gyertyakészítõ, gyöngyfûzõ
és bútorfestõ foglalkozásoknak helyet adó nagyteremben M. Bugarszki
Norbert, a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
ügyvezetõje, a Selyemgyár Kulturális Negyed fenntartója nyitja meg a
kiállítást. A rendezvényen közremûködnek Mohács dalosai és Versendi
Kovács József. A húsz, tematikus foglalkozás szakköri formában történõ
megvalósításának lehetõségét a Nemzeti Kulturális Intézet biztosította,
a pályázó Mohács önkormányzata, a lebonyolító a más civil közösségek-
nek is helyet adó Selyemgyár Kulturális Negyed Közösségi Színtér volt.
A kiállítás június 9-éig, hétköznapokon 8.00-16.00 óráig tekinthetõ meg.
Sok szeretettel várják az érdeklõdõket az alkotók és a szervezõk!

Nálunk is vetítik a „Tiszta sváb”-ot

Az MTE 1888 U17-es kézilabdacsapata bajnok lett! Az együttes egy for-
dulóval a sorozat vége elõtt, behozhatatlan elõnyre szert téve nyerte
meg a kiírást. Kaló Zsófia tanítványai tavaly az elõkelõ második helyen
zártak, idén méltán kerül arany a nyakukba. A csapat: Baracsi Zora, Bencsik
Lilla, Kovács Alíz Hargita, Kovács Zsófia, Krizák-Kiss Laura Zorka, Leib
Jázmin, Moszbacher Emma, Nagy Míra, Omacht Borbála, Omacht Eszter,
Pál Míra, Pécsi Lara, Pfeiffer Vivien, Pohl Laura, Rik Emma, Szécsi Hanna,
Szentmártoni Zsófia, Tóth Dorka, Varga Barbara, Zsifkovits Enikõ

A vetítésen való részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Regiszt-
rálni a vetítés Facebook-eseményénél feltüntetett linken keresztül, a
QR-kód segítségével vagy a 06-20-32-01-101-es telefonszámon lehet.

..............................................................................................


