KLEPETALO CSOPORT

A csoport története
A csoport története 14 évre nyúlik vissza. 2000-ben öltöztünk be először egy hat fős,
lelkes fiatalokból álló baráti társaságként. Az elkövetkező években egyre több családtag, rokon és barát csatlakozott hozzánk. Létszámunk folyamatosan nő, jelenleg 34 fő a tagok száma.
A kibővült csoport megalakulása tehát a 2000-es évek elejére tehető, ekkor került sor a
névválasztásra is. Az egyes csoportok elnevezésükben is törekednek arra, hogy megkülönböztessék magukat egymástól. A név tükrözi a csoport egyéni jellegét, kiemeli legfontosabb ismertetőjegyét. Választásunk egy igen fontos busó kellékre, a kereplőre, illetve annak horvát
megfelelőjére, a klepetalo szóra esett.
Hagyományőrzés
A busójárás jelentős összetartó erőt képvisel csoportunkban. A készülődés szinte egész
évben tart, melyből fiatalabb és idősebb egyaránt kiveszi a részét. Fontos számunkra a hagyományok tisztelete, továbbvitele. Ezt szem előtt tartva igyekszünk öltözetünket, kellékeinket évről évre bővíteni, felújítani. Folyamatosan szépül sokác lányaink ruhája, s megújul álarcaink palettája. Egyik fő támogatónk Élő József, maszkfaragó Népi Iparművész, akinek számos gyönyörű, zsűrizett munkát köszönhet a csoport. Eszközeinken túl a hagyományőrzést
igyekszünk más-más formában is ápolni, minden évben igyekszünk egy-egy múltbéli eseményt, momentumot életre kelteni, illetve áthagyományozni a következő nemzedékre.
Céljaink, terveink
Csoportunk elképzelései közt szerepel, hogy a későbbiekben egyesületként működjön
tovább, és pályázati lehetőségekkel élve tudja fejleszteni felszerelését. Felvonulásunkat minden évben egy ötletesen feldíszített traktor színesíti, mely egyben kellékeink és tagjaink szállítását is biztosítja. A jövőben szeretnénk a gépi eszközt kikerülve egy – a hagyományokhoz
hűbb – busók által húzott szekérrel részt venni a többnapos rendezvényen. Bízunk benne,
hogy a pályázati lehetőségek segítségével sikerül a busójáráson való részvételünket még sikeresebbé tenni, és a hagyományok továbbélését biztosítani.
A busójárást sokác eredete miatt nemcsak Mohácson, de a környékbeli sokác falvakban is megtartották. Az utóbbi években az Eszék-Baranya megye határon túli falvaiban is
újjáélesztették ezt a népszokást. Egy szíves meghívásnak nagy tisztelettel eleget téve látogatunk el a horvátországi Duboševicába, egy közel 700 fős kis településre, hogy farsang hétfőjén felelevenítsük a házalás szokását, és kultúrműsorral kedveskedjünk vendéglátóinknak.
Reméljük, műsorunk elnyeri a helyi közönség tetszését, s jövőre is visszavárnak majd minket,
hogy a busójárás népszokását határainkon túl is népszerűsítsük.
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