PÉNTEKTÕL PÉNTEKIG

Az elsõ Schneider díj Dombai Csilláé
A Schneider Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola tantestülete arra az elhatározásra jutott, hogy ettõl az évtõl, minden tanévzáró ünnepségen kiosztásra kerül az iskola névadójáról elnevezett Schneider-díj. Olyan, az intézménytõl búcsúzó növendék részesülhet ebben az elismerésben, aki
hosszú éveken át nyújtott kiemelkedõ teljesítményt, öregbítette az iskola hírnevét országszerte, aki példaként állítható a többi tanuló elé.
Az elsõ ilyen, Schneider-díjas növendék Dombai Csilla lett, aki a Park
Utcai Általános Iskola ének-zene tagozatán kezdte zenei tanulmányait,
majd 5. osztályos korától csatlakozott a Schneider Lajos AMI népiénektanszakához, melynek a gimnáziumi érettségiig volt lelkes tagja. Hihetetlen természetességgel, átéléssel, igen szép hangon énekel kicsi korától. Könnyedén szárnyaló hangjával bámulatot vált ki hallgatóságából.
Jó elõadói kvalitásai sokak tetszését elnyerték. Több mûfajban is kipróbálta magát, de végig kitartott a népzene mellett. Példaképe az éneklõ
gyerekeknek népdalkörön belül és túl. Az ország, sõt, a Kárpát-medence
legjobb népdalénekesei közé tartozik, ahogy ez több neves szakember
értékelése során elhangzott. Egyéni sikerei közül a teljesség igénye nélkül: a Schneider Lajos Népdaléneklési versenyen több alkalommal: Kiemelt Arany fokozat, a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Versenyen 2013-ban: Kiemelt Arany fokozat, a Keszthelyi Helikoni
Ünnepségen 2014-ben: Fõdíj, a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpátmedencei döntõjében 2016-ban: Nagydíj
Csilla fõtárgytanára a mûvészeti iskolában Horváthy Lenke tanárnõ volt.

Programajánló * Július 13 – 20.
Elmarad a táncház…
Nem hoz szerencsét a délszláv táncház kedvelõinek, rendszeres látogatóinak péntek 13-a: e hónapban ezen a napon tartaná a Darazsacz István
vezette Zora Táncegyüttes havi táncházát a Duna Irodaházban: ám az
est mindenkori kísérõje, a Poklade tamburazenekar ebben az idõben Velencén vendégszerepel az EFOTT-on, vagyis az Egyetemisták és Fõiskolások Országos Turisztikai Találkozóján, így a havi délszláv táncházat
nem tartják meg. A szervezõk kérik az érintettek megértését!

Újabb könyvgyûjtés a határon túliaknak

A Mohács-Aranyosgyéres Baráti Kör ismét elindítja könyvgyûjtõ akcióját
a határainkon túli, magyarlakta területen lévõ könyvtárak, iskolák megsegítésére. A könyvadománnyal elsõsorban Aranyosgyéres, Csángóföld,
valamint Eszék-Baranya megye kisebb településeit támogatnánk.
Kérjük, aki olyan könyvvel rendelkezik, amely jó állapotú, s ma is értékes,
élményt adó korunk olvasói számára, s e kötetet vagy köteteket szívesen
felajánlaná, adja le a Mohácsi Jenõ Városi Könyvtárban (Eötvös utca 2.).
További információ: Schnell Tamás (telefon: 30-47-43-316)
Mohácsi Jenõ Városi Könyvtár 311-347
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk az elsõ Schneider-díjas növendéknek, Dombai Csillának!
Mohács-Aranyosgyéres Baráti Kör

Hírek a Széchenyibõl…

Ráadás a Tompa-évre

A nemrég lezárult tanévben az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen remek eredményeket elérve szerepeltek tanulóink.
Pazar Olivér országos és megyei I. helyezést ért el, Bártfai-Galló András
országos harmadik, megyei második helye szintén igen dicséretes, Nagy
Bence megyei tizedik, míg Zugó Albert Áron megyei tizenkettedik helye szintén minden elismerést megérdemel. A versenyzõk mind az 5. b
osztályba jártak, felkészítõjük Tolvaj Andrásné volt.

Minikönyvek dr. Lenkey Istvántól

A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Baranya megyei döntõjében
két tanuló képviselte a Széchenyi Iskolát. Varga Luca 5. b osztályos tanuló megyei II. helyezést ért el, felkészítõje Tolvaj Andrásné volt.
Haramza Hunor (õ a most véget ért tanévben a 6. b-be járt) évfolyamán
a XII. helyet szerezte meg, felkészítõje Zellerné Pesti Ildikó volt.
Gratulálunk a versenyzõ gyerekeknek és felkészítõ tanáraiknak!

SLAMI: a sikeres tanévet
a mélyrézfúvósok koronázták meg
Rendkívül sikeresen zárult az Országos Mélyrézfúvós Verseny a mohácsi
Schneider Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei számára.
A Kiskunfélegyházán június elején megrendezett döntõben több mint
hatvan zeneiskolás versenyzett. Ruppe Máté a legkisebbek korcsoportjában harmadik helyet szerzett. Szabó Luca a harsonások között másodikként zárt, Hajdu Dániel pedig megnyerte a tubások versenyét!
Õk mindketten a IV. korcsoportban álltak rajthoz. Hajdu a gálahangversenyen is játszhatott, mint a kiírás legjobb tubás produkcióját bemutató tanulója. Ezenkívül egy meghívást is kapott a Magyar Rádióba, a vele
készült beszélgetést, s egyik versenydarabját június 24-én a Bartók Rádióban hallhatta a zeneszeretõ közönség. A növendékek felkészítõ tanára:
Hahner Róbert, zongorán közremûködött: Horesnyi Mónika.

www.mohács.hu

Különleges módon zárta le a Tompa Mihály születésének 200. és halálának 150. évfordulója ünnepi eseményeit, jubileumi kiadványainak sorát Imolay dr. Lenkey István, a Mohácson élõ mûvészettörténész, bibliográfus.
Minikönyv-alakban megjelentette a 19. századi lelkész-költõ mûvei közül a számára legkedvesebb elbeszélõ költeményét, a Szuhay Mátyás címût. A 10 x 10 centiméteres formátumú kis könyvecskét három különbözõ változatban adta ki 100-100 számozott példányban. A három variáns illusztrátora más és más. A sárga színû könyvecskébe Nõt Béla pécsi képzõmûvész készítette a grafikákat, a zöld kötet illusztrációi Baranyai Ferenc ajkai grafikus alkotásai, a fehér kiadványt Németh Andrea
Mohácson élõ festõ, grafikus illusztrálta. Mindhárman szabadon, megkötés nélkül választhattak a költemény jeleneteibõl, vizuálisan megragadható részleteibõl, az alkalmazott technikát is rájuk bízta a kiadó.
A kötetet Lenkey István tervezte és érdekfeszítõ bevezetõt is írt hozzá
a mû születésének körülményeirõl és tartalmáról. Mindegyik könyvet
Barabás Miklós 1847-bõl származó, Tompa Mihályt ábrázoló litográfiája
nyitja. A könyvecskék végén az illusztrátorokat bemutató írások olvashatók. A kötet technikai munkatársa Csomborné Predács Katalin volt.
A nyomdai munkákat a Pécsi Kódex Nyomda végezte.
Tompa a Kisfaludy Társaság 1846-ban meghirdetett azon pályázatára küldte el ezt az elbeszélõ költeményét, amelynek pályadíját a kortárs Arany
János nyerte el a Toldival, Tompa Mihálynak meg kellett elégednie a dicsérettel. Szuhay Mátyás „II. Rákóczi György kállai kapitánya, majd Thököly furfangos hadnagya, akirõl sok monda élhetett Tompa Mihály idejében a Sajó vidéki nép ajkán.” (Lenkey István). Ezek egyikét dolgozta
fel Tompa e költeményében.
Köveskuti Péter

A Duna Irodaház (Szabadság utca 4-6.) kupolaterme konferenciák,
lakodalmak, vállalati és céges programok, családi események,
kisebb elõadótermei értekezletek, tanfolyamok és más rendezvények
megtartására bérbe vehetõk. Telefon: 311-833

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

Készíti a MAYER NYOMDA.
7700 Mohács, Árok utca 17. Telefon: (69) 311-047
Informayer Kft. - Felelõs vezetõ: Meier Antalné

