Minden eddiginél több busót láthatunk idén...
(folytatás az elsõ oldalról)

Busóink járják az országot

Rekord számú busó és csoport

Azt már pár évvel ezelõtt elhatározta önkormányzatunk: a Busójárást
csak óvatosan „exportálja”, a hagyományõrzõ csoportok más városokban,
helyszíneken való fellépése, ízelítõ bemutatkozása kedvcsináló szándékkal, az érdeklõdés felkeltésével történjen, minél több embert csábítva arra, hogy eljöjjön ide, közelrõl is látva az igazi Busójárást. Az elmúlt
hetekben különbözõ busócsoportjaink többfelé is megfordultak az országban, Hódmezõvásárhelytõl Deszkig, Makó és környékétõl Szegedig,
Komlótól Albertirsáig, Józsefvárosig, sõt, még Svájcban is jártak közülük
néhányan. Hagyományõrzõink nem egyszer remek mohácsi zenészekkel,
elsõsorban természetesen tamburásokkal kiegészülve tesznek eleget a
tiszteletteljes meghívásoknak. Nemrég például Budapest szívébe, a Lipótvárosba invitálták õket, ahol a Busójárást évek óta remek képeken megörökítõ Répásy Zsolt fotóiból nyílt tárlat. Az eseményt Ivan Bušiæ, a
Horvát Köztársaság Nagykövetségének munkatársa, meghatalmazott miniszter és dr. Csonka-Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága igazgatója, az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottsága elnöke is
megtisztelte jelenlétével. A rendezvényt a Dunavkinje tamburazenekar
muzsikája, s a busók bemutatkozása tette hangulatosabbá.

Lapunk megjelenése idején már hatvanhoz(!) közelít a busócsoportok
száma – kaptuk a tájékoztatást a szervezõktõl, akik elõtt természetesen
e társaságok egyenkénti létszáma is ismert. Nos, a legfrissebb számolás
1.618-nál állt meg, s ha ehhez hozzávesszük azokat, akik nem tagjai
egyetlen busócsoportnak sem, mégis, rendszeres beöltözõk, így az akár
1.700 körüli össz busólétszám sem tûnik elrugaszkodottnak. S ne feledkezzünk meg az õket kísérõ, szintén népes sokaclány-sokadalomról
sem! Látható: a felvonulók összlétszáma minden bizonnyal meghaladja
a kétezret. Ugyancsak a rendezõk becslése, hogy a megnövekedett busósereg vasárnapi, látványos, hagyományos felvonulása akár három órán
keresztül is eltarthat…

Utolsó megbeszélés farsang elõtt

Még néhány rögzíteni-, egyeztetni- és pontosítanivaló, s kezdõdhet a
haddelhadd! A február 28-ától március 5-éig tartó nagyrendezvény elõtt
utolsó megbeszélésükre hívják a rendezõk a busócsoportokat és azok
képviselõit. Találkozójuk február 18-án (hétfõn) 17.30 órakor lesz a Duna Irodaházban (Szabadság utca 4-6.). Az eseményen minden érdeklõdõt
szívesen látnak, nem csak busókat, jelmezeseket és más közremûködõBusójárási fotók a moszkvai közönség elõtt
ket, fellépõket.
Téli mesék címmel nyílt kiállítás Fekete Andrásnak a Busójárásról tíz
A MÁV is figyel a Busójárásra…
év alatt készült felvételeibõl a moszkvai Klasszikus Fotográfia GalériájáA Magyar Államvasutak lapunkhoz eljuttatott közleménye így szól:
ban – adta hírül a Pécsi Újság.hu. Az internetes portál beszámolójából ki„Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2019. március 2-ától (szombat) már- derül az is: a tárlat közel negyven fekete-fehér fotón mutatja be a télûzõcius 3-áig (vasárnap) a mohácsi Busójárásra történõ kedvezõbb eljutás tavaszköszöntõ népszokásunkat, amely 2012 óta hungarikum is.
érdekében a 65 Pécs – Magyarbóly és 66 Villány – Mohács vasútvona- – Számos népnél a télbúcsúztató az év legvidámabb ünnepe. Fotóimmal
lakon a Közforgalmú menetrendben meghirdetettõl eltérõen egyes vo- ennek az ünnepnek az átütõ erejét akartam átadni. Valamint azt, hogy a
natok Pécs – Mohács viszonylatban átszállás nélkül, míg Pécs – Magyar- tél nem tart örökké, csak kell hozzá pár busó, kereplõ, nagy máglya és
bóly (Pélmonostor, Beli Manastir) viszonylatban villányi átszállással köz- már vége is – vallotta képeirõl az alkotó. A magyar és orosz felmenõkkel
lekednek. A vasútvonal részletes menetrendje megtalálható az állomási rendelkezõ Fekete András szabadúszó fotós, a Magyar Sajtófotó-pályázat
pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhetõ a MÁVDIREKT +36 és az orosz Interfoto díjazottja, felvételei rangos európai újságokban és
(1) 3-49-49-49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.” magazinokban jelentek már meg – írja laptársunk.
A jelzett napokon vendégek sokasága érkezik vonaton is városunkba, a
lehetõségre a mohácsiaknak érdemes idõben felhívni az érintett bará- Autósok figyelmébe!
A Busójárás forgalmi korlátozásairól már írtunk (az ideiglenes közlekedési
taik, rokonaik, ismerõseik figyelmét.
rend a www.mohács.hu-n már hetek óta tanulmányozható), a szervezõk
Különleges kiállítás lesz a múzeumban
kérték lapunkat, egy fontos dologra hívjuk fel a figyelmet: a SzentháFebruár 28-án 17.00 órakor „Farsangoló Európa” címmel nyílik kiállítás romság utca és a Szabadság utca alsó szakasza már február 28-án (csüa Kanizsai Dorottya Múzeumban.
törtökön) reggeltõl le lesz zárva a gépjármûforgalom elõl. Kérjük az au– Európa minden népcsoportja valamilyen formában elbúcsúztatja a te- tósokat, e helyeken az úttest mindkét oldalát szíveskedjenek szabadon
let és megünnepli a közeledõ tavaszt – nyilatkozta az Önkormányzati hagyni, a jelzett utcarészeken e naptól már ne álljanak meg gépkocsijukHíreknek Dr. Hasanoviæ-Kolutácz Andrea. A múzeum osztályvezetõje kal! Köszönjük megértésüket!
így folytatta: – Ezen ünnepek ideje – noha kultúránként, népenként,
területenként változhat – általában február elejétõl jó egy hónapig tart.
A Busójárás teljes programját
A tárlat rendezõinek célja Európa egyes maszkos-alakoskodó szokásainak
a jövõ héten ismertetjük.
bemutatásával felvázolni a Busójárás hagyományának balkáni és mediAz összeállítás megtekinthetõ
terrán párhuzamait, kulturális és történeti hátterét. A kiállítás a Kania www.mohacsibusojaras.hu oldalain
zsai Dorottya Múzeum gyûjteményének bizonyos darabjait, illetve egyéb
és a www.mohács.hu-n egyaránt.
fotográfiákat és kisfilmeket felhasználva mutatja be a kontinensünkön ismert farsangi szokások legfontosabb motívumait. Dr. HasanoviæKolutácz Andrea hozzáteszi: a kiállított anyag rámutat arra, hogy a nyilvánvaló és jól látható különbségek ellenére Európa, de különösen Középés Dél-Európa népeit milyen szoros kulturális kapcsolatok kötik össze.
Emellett a rendezõk a mohácsi Busójárás által elnyert szellemi világörökségi cím 10. jubileumáról is meg kívánnak emlékezni. A Kanizsai Dorottya
Múzeum munkatársai szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt!

Ugye, tudja? MAGYAR BÁL, huszonhatodszor…
… a Mohácsi Polgárok Olvasókörének szervezésében március 2-án
szombaton az IC-ben (Széchenyi tér 16.). Jegyek kizárólag elõvételben
vásárolhatók, jelentkezni Szûcs Eszternél lehet személyesen vagy a
06-30-372-25-37-es telefonszámon. Szeretettel várjuk Önöket!

Kövessen bennünket a Facebookon is!
https://www.facebook.com/mohacsonkormanyzat/

A Raiffeisen Bank ZRt. korábban a Városháza épületében mûködõ,
sétálóutcai kirendeltségének helyisége

KIADÓ.
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