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Tisztelt Látogatóink! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy Önök is érdeklődést  
tanúsítanak messze földön híres télűző-tavaszköszöntő népszokásunk, a 
Busójárás iránt. Ezt az egyedülálló hagyományt, mely azóta már hungari-
kumnak is minősül, 2009 őszén vette fel az UNESCO az emberiség szellemi 
kulturális örökségének reprezentatív listájára. 
 
A mohácsi életnek az évszázadok alatt teljesen természetes és megbecsült 
részévé vált a Busójárás, melyet a török visszavonulása után ebbe a régió-
ba betelepült sokac népcsoport hozhatott magával. Ma már szinte minden  
mohácsi család érintett valamilyen módon a Busójárásban. 
 
A feljegyzések szerint kezdetben meglehetősen szilaj szokás időközben  
sokat szelídült és formálódott, de úgy vélem, a magva megmaradt. Ezt pedig 
a hagyomány eredeti elnevezése fedi fel számunkra: poklade, azaz átválto-
zás. Átváltozás, mely nem csak a látványos külsőségekben, a bundában, a 
maszkban, az alakoskodásban mutatkozik meg, hanem – bizton állíthatjuk – a 
beöltözött, átlényegült személyben, sőt az élmény befogadóiban is végbe-
megy ezekben a misztikus napokban. 
 
A Busójárásról szóló tudósítások általában kiemelik a magas, rendre több tíz-
ezres látogatószámot. Ez annyiban örvendetes, hogy minél többen jönnek 
el hozzánk, annál többen viszik városunk jó hírét, hiszen valóban mindenkit 
gazdag kísérőprogramokkal, tárt karokkal és kitárt szívvel várunk. 
 
Ugyanakkor nekünk, helyieknek és a busótársadalomnak nem a számok a 
legfontosabbak. Sokkal meghatározóbb követelmény önmagunk felé, hogy 
a szokás, amennyire csak lehet, megőrizze hitelességét és autentikus marad-
jon. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a mennyiséggel szemben a minőség jóval 
többet nyom a latban. A garanciát maguk a busók, sokaclányok, jankelék 
jelentik, akik generációról generációra örökítik át azt, ami igazán számít. 
 
Engedjék, hogy Önöket is átölelje a hagyomány és a legenda a Duna partján. 
 
Bízom abban, hogy hamarosan újra vendégként üdvözölhetjük Önöket Mohácson. 
 
 

Pávkovics Gábor
Mohács Város Polgármestere

Kiadja: Westend Színház NKft., 
felelős szerkesztő: Mészáros Ágnes



A Mohácsi Busójárás története:
A mohácsi sokacok messze földön ismert népszokása, a busójárás 
idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg.  
Régen Farsangvasárnap reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a 
mulatság. A Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek mas-
karába.

A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbú-
csúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek 
családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei  
karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival.

Mohácson a hagyomány eredetét a törökűzés legendájával is ma-
gyarázzák. A mondának – mely szerint a Mohácsi-szigeti mocsárvi-
lágba menekült őslakos sokacok megelégelve a rabigát, ijesztő álar-
cokba öltözve, maguk készítette zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt  
csónakokkal átkelve a Dunán, kizavarták a törököket Mohácsról – 
aligha van történelmi alapja. A város 1687-ben szabadult fel a török 
uralom alól, s a sokacság nagy arányú betelepítése csak mintegy 
tíz évvel ezután kezdődött meg. Minden bizonnyal a balkáni eredetű 
sokácok korábbi hazájukból hozták magukkal a szokást, mely aztán 
Mohácson formálódott tovább és nyerte el mai alakját. A népszokás 
megjelenéséről a XVIII. század végéről vannak az első adatok.

A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rö-
vid bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból  
kötött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort  viseltek. A bundát 
az öv vagy marhakötél fogta össze derekukon, erre akasztották 
a marhakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a  
soktollú, fából összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb 
azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, hagyomá-
nyosan állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc.

Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, 
hogy távol tartsák az utca népét, főleg a gyerekeket a busóktól. Ha-
muval, liszttel, ma már csak ronggyal vagy fűrészporral töltött zsák-
jukkal püfölik a csúfolódó gyerekhadat. A lefátyolozott arcú, sokac 
népviseletbe öltözött nőket szép busónak vagy sokaclánynak nevezik.  

Régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó busócsoportok tulajdonkép-
peni célja az volt, hogy házról-házra járva kifejezze jókívánságait, el-
végezze varázslatait és részesüljön azokban az étel-ital adományok-
ban, amiket sehol sem tagadtak meg tőlük.

Mára az idegenforgalom medrébe terelt népszokás sokat veszí-
tett az eredeti hagyományokból, ám látványosság szempontjá-
ból sokat nyert. A mai busójárás a régi népszokás központjában, 
a Kóló téren kezdődik. A beöltözött busók, jankelék, maskarák itt 
gyülekeznek, itt találkoznak a Dunán csónakokkal átkelt busók az 
ágyús, az ördögkerekes, a szekeres, a kürtös, a teknős és más busó 
csoportokkal. A régi elöltöltős busóágyú dörejére a különböző cso-
portok a főutcán át bevonulnak a város főterére, ahol szabad far-
sangolás kezdődik. Ezt követően a Duna-parton és a környező 
utcákban iszonyú zajt keltve ünneplik a farsangot. Szürkületkor visz-
szatérnek a főtérre és a meggyújtott óriási máglya körül táncolnak, 
dévajkodnak az emberekkel. Ezzel ér véget a Farsangvasárnap. A  
mohácsiak azonban kedden is farsangolnak, amikor is az újabb főtéri 
máglyára helyezett, telet jelképező koporsó elégetésével és körültán-
colásával búcsúznak a hideg évszaktól, s köszöntik a tavasz eljövetelét.

Az idei évben 
több, mint 1900 

busó és sokaclány 
vesz részt a 

flevonulásban.

Tudtad-e?



Február 24. csütörtök Kisfarsang Február 25. péntek

14.00 

Busójárás nyitórendezvénye a 
Széchenyi téri színpadon
Közreműködik a Mohács Térségi Álta-
lános Iskola Széchenyi Iskolája, vala-
mint a Mohács Térségi Óvodaközpont 
Rókus Óvodája és Eötvös Óvodája  
A rendezvényt megnyitja: 
Pávkovics Gábor 
Mohács Város Polgármestere 

10.00 - 16.00 
Dudás konferencia hazai és nemzetközi szakemberek 
közreműködésével a Kanizsai Dorottya Múzeumban 

14.30
Farsangi felvonulás 

a Sokac-körtől 
(Táncsics utca – 

Szabadság utca – 
Széchenyi tér)

14.30 Gyermek néptánccsoportok és busó- 
 csoportok bemutatói

16.00  A Klepetalo busócsoport bemutatója

16.00 Busójárási eszközök bemutatója,  
 gépszemle a Széchenyi téren 

16.15  A Zora néptáncegyüttes gyermek  
 csoportjának bemutatója

16.30  Táncház Darazsacz Istvánnal és a  
 Glasovi Orkestarral

17.30  Táncház a Dunavkinje zenekarral 

18.00  Táncház a busókkal – 
 zenél Versendi Kovács József Népművészet  
 Mestere és növendékei

Széchenyi téri színpad

17.00  
„Farsangi népszo-
kások Dunán innen 
és Dunán túl – a 
mohácsi busójárás 
és a bajai masz-
kajárás című idő-
szaki kiállítás meg-
nyitója a Kanizsai 
Dorottya Múzeum-
ban

15.00  Gyermek jankelék és kisbusók  
szabad farsangolása a  város utcáin és terein

14.30-tól  a Széchenyi téri színpadon

14.30-tól a Deák téri Gasztroudvar színpadán

10.30  „Szívemben a Busójárás” 
 című gyermekrajz pályázat megnyitója a  
 Busóudvarban
 A rendezvényt megnyitja: Dr. Hargitai János  
 Országgyűlési Képviselő

17.00 
„Maszkok, busó kellékek és egyéb népművészeti tárgyak”
busómaszk-faragók és más népművészeti tárgyalkotók munkáiból kiállítás megnyitó a 
Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Házban 
Közreműködik: a Sokadija zenekar és a dudások

Néptánc-
csoportok, 

busócsoportok 
és zenekarok 

bemutatkozása

19.00-tól 
Délszláv táncház a Széchenyi téren

15.00-tól  Zenekarok a Busóudvar Folk színpadán

18.00 
Poklade/Átváltozás c. film bemutatója, majd az Átváltozás Nagy Busókönyv c. 
kiadvány hivatalos bemutatója és kerekasztal beszélgetés Juhász Balázs fotográ-
fussal és Dr. Csonka Takács Eszterrel a Szellemi Kulturálins Örökség Igazgatóságának 
Igazgatójával a Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Házban. 
– A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  Regisztráció: Tourinform Mohács, mohacs@
tourinform.hu –



Február 26. szombat

10.00-tól 
Népművészeti- és kézműves vásár a 
belvárosban

10.00-16.00
Farsangi készülődés, kocsi díszítés és étel-
kóstoló a Vidák busócsoporttal, mohácsi 
tamburazenekarokkal a Kanizsai Dorottya 
Múzeumban. 

10.00 
„Mohácsi ízek” látványfőzés a „Vesele Buše” 
busócsoporttal a Busóudvarban 

10.00-tól 
Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok  
bemutatói a Széchenyi téri színpadon

10.00-tól 
Tamburazenekarok, busócsoportok a Busóudvar Folk Szín-
padán  

10.00-tól 
Busócsoportok, néptánc és népzenei bemutatók a Selyemgyár 
Kulturális Negyed színpadán.

10.30-tól 
Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócsoportok  
bemutatói a Deák téri Gasztroudvar színpadán

10.00
„Jankele udvar”

- Ismerkedés a Jankelékkel,  
interaktív kiállítás és 

foglalkozás a Sebaj Busó 
csoporttal, ételkóstoltatás 
és tánctanítás ( Eötvös u.6.)

14.00-18.00 óráig 
„Veselje sa Bušama” – „Vigasság a busókkal” masz-
kfaragó-bemutató, farsangi játékok, szekér díszítés,  
sokacbab látványfőzés és ételkostoltatás a Síp utcában.

11.30
Ismerkedés a szerb gasztronómiával a Szerb templom udva-
rában a Vragolani busócsoporttal.

14.00
A Botos busócsoport busólakodalmas menete a Busóud-
var-Kompkikötő-Selyemgyár-Széchenyi tér-Bensheim tér 
érintésével

15.20 
„A legenda újraéled” – a Drugovi busócsoport megemlékezése 
a II. mohácsi csatáról – koszorúzás A három vitéz szobránál 
a Széchenyi téren 

17.00 
Versendi Kovács József Népművészet Mestere és zenekara 
és Grupa Šljokice busócsoport a Selyemgyár Kulturális Ne-
gyed Színpadán  

17.30 
Koncert a Deák téri Gasztroudvar színpadán   

18.25-től 
Táncház a Széchenyi téren



Február 27.  Farsangvasárnap
9.00-tól  Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban

9.00  Nyitott udvar – betekintés a  „Télűzők” busó 
csoport farsangi készülődésébe (Vörösmarty u 
7/b) 

9.30-tól Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busócso-
portok bemutatói a Széchenyi téri nagyszínpadon

10.00-tól  Tamburazenekarok, néptáncegyüttesek, busó-
csoportok bemutatói a Deák téri Gasztroudvar 
színpadán

10.00  Találkozás a Kolompos busócsoport tagjaival, 
ételkóstoltatás a Szerb templom udvarában

10.00-tól Zenekarok, tánccsoportok bemutatói a 
Busóudvar Folk Színpadán

10.00-12.00 Nyitott udvar, avagy készülődés a Bödönhajós 
csoporttal (Bajcsy – Zsilinszky u 54.)

10.00-13.00 Busóálarc látványfaragás Udvardi Krisztián 
maszkfaragóval a Kanizsai Dorottya Múzeum-
ban

10.00-12.00 Farsangi készülődés a Télűző busócsoporttal a 
Busóudvarban 

10.00-tól  Tamburazenekarok, busócsoportok bemutatói  
Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán

12.00  Tánccsoportok, dudások és busók bemutatói a 
Sokac-révben

12.30  Busók csónakos átkelése a Dunán a Sokac-révben

13.00  Néptánc, népzenei bemutatók a Deák téri 
Gasztroudvar színpadán

13.30  Nemzetiségi néptánc bemutató a Széchényi 
téri színpadon 

13.40  Busók és farsangi csoportok gyülekezője a 
Kóló téren

14.00-17:00 „Mesterjegy” címmel megtekinthető a hagyo-
mányőrző munkájának 50 éves jubileumát ün-
neplő, Népművészet Mestere Englert Antal és 
Lukács Gábor Népi Iparművész alkotóháza (Kí-
gyó u.7/A.)

14.30  Busófelvonulás –  Kóló tér - Tomori utca - Dózsa 
György utca - Szabadság utca - Széchényi tér 

16.00  Busóavatás, polgármesteri köszöntő a Széchenyi 
téri színpadon

16.00  Busócsoportok érkezése a Selyemgyár Kultu-
rális Negyedbe 

16.30  Busócsoportok és néptánccsoportok bemutatói 
a Széchenyi téri színpadon 

16.30  Farsangi koporsó vízrebocsátása a Bödönhajós 
csoport közreműködésével a kompkikötőnél

16.40  Szabad farsangolás a busókkal a belvárosban 

17.30  Mohácsi összevont tamburazenekar bemuta-
tója a Széchényi téri színpadon

17.30  Máglyagyújtás a Széchenyi téren 

18.30-tól  Táncház a busókkal a Széchenyi téren



Február 28. hétfő

13.00 
Kersics Anka emléktáblájának meg-
koszorúzása a Sokac-körben, majd 
a busók hagyományos házról-házra 
járása a Kóló téren és a környező 
utcákban

Március 1.  Húshagyókedd
14.30   Busócsoportok gyülekezője a Kóló téren 

15.00   Busófelvonulás - Kóló tér - Bakács utca -  
  Dózsa György utca - Szabadság utca -  
  Széchenyi tér

16.00    „Busókép” és „Sokaclánykép” a Városháza lépcsőjén

16.00   Szabad farsangolás a város utcáin 

17.00   Zora Néptáncegyüttes műsora a Széchenyi 
  téri színpadon 

18.00   Tamburazene mohácsi tamburások közremű- 
  ködésével a Széchenyi téri színpadon

18.00   Máglyagyújtás, koporsóégetés a Buso Club  
  közreműködésével a Széchenyi téren 

18.00-tól  Táncház a Busókkal a Széchenyi téren

Széchenyi 
téri színpad 

program 
Csütörtök
Kisfarsang 

14.00 
A Busójárás nyitórendezvénye – 
Közreműködik a Mohács Térségi 
Általános Iskola Széchenyi Iskolája, 
a Mohács Térségi Óvodaközpont 
Rókus és Eötvös Óvodája. A rendez-
vényt megnyitja Pávkovics Gábor 
Mohács Város Polgármestere 

14.30 
Versendi Kovács József a Népmű-
vészet Mestere és a Mohácsi Tam-
buraiskola 
Mohácsi Sokacok Olvasókörének 
Gyermek Tánccsoportja 
Klepetalo busócsoport bemutatója 
Zora Táncegyüttes gyermek cso-
portja (kísér: Glasovi Orkestar) 

16.30 
Táncház Darazsacz Istvánnal és a 
Glasovi Orkestarral 

17.30 
Dunavkinje zenekar 

18.00-20.00 
Táncház Versendi Kovács József a 
Népművészet Mestere és növendé-
keivel 

Péntek 

14.30 
A Mohácsi Tamburaiskola 
bemutatója 

15.15 
Versendi Kovács József a 
Népművészet Mestere és 
zenekara 

16.15 
Tomas Tambura Trió
 
17.00 
Dunavkinje zenekar 

18.00 
Orsós Sándor és a Lánycsóki 
Tamburaiskola növendékei 

18.45 
Délszláv Táncház az Orašje 
Orkestarral 



10.00 
A Sátorhelyi Néptáncegyüttes 
bemutatója és táncháza, köz-
reműködik: Szemző Angéla és 
zenekara 

11.00 
Komšiluk együttes

12.00 
Planina Orkestar 

12.45 
Versendi Kovács József a 
Népművészet Mestere és  
zenekara 

13.30 
A Nemzetközi Farsangi Dudás-
találkozó ízelítő koncertje 

14.15 
Vizin zenekar 

15.00 
Klepetalo busócsoport bemu-
tatója 

15.15 
Tökösök busócsoport 
bemutatója 

15.30 
Izabrani 
Ketsching 
busócsoport 
bemutatója 

9.30 
Versendi Kovács József a 
Népművészet Mestere és ze-
nekara 

10.15 
Danubia zenekar 

11.00 
Izabrani Ketsching busócso-
port bemutatója

11.10 
Délszláv táncház Darazsacz 
Istvánnal (kísér: Planina Or-
kestar) 

12.45 Néptáncműsor 
Veseli Santovcani táncegyüttes műsora 
SKUD „Jovan Lazić” (Pélmonostor) 
Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc-
együttes 
Opanke Néptáncegyüttes műsora 
Birjáni Néptánccsoport műsora 

14.00 
Gráf Vivien énekes műsora 
(kísér: Versendi Kovács József 
a Népművészet Mestere és  
zenekara) 

14.30 
Busók bevonulása, 
kísér a Dunavkinje zenekar 
és Versendi Kovács József a 
Népművészet Mestere

15.30 – 16.00 
Köszöntő, Busóavatás, Busók 
Busója díjátadó
Babarci Német Nemzetiségi Tánccsoport 
Buse Umjetnici busócsoport bemutatója
Talicska Ifjúsági Néptáncegyüttes (Pél-
monostor)
Klepetalo busócsoport bemutatója
Tököli Délszláv Táncegyüttes

15.45 
Busólakodalmas 
(kísér: Dunavkinje zenekar)
Botos csoport majd a Drugovi  
csoport játéka a vitézek szobránál

16.20 
Mohács Nemzetiségi Néptánc-
együttes bemutatója

16.50 
Tomas Tambura Trió 

17.35 
Buše Umjetnici busócsoport 

17.40 
Vizin zenekar 

18.25 
Táncház a Dunavkinje zenekarral

19.15 
Táncház a Zora zenekarral 

17.30 
Máglyagyújtás 
zenél a Mohácsi Összevont 
Tamburazenekar 

Szombat Vasárnap
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14.30 
Busócsoportok gyülekezője 
a Kóló téren
15.00 
Busófelvonulás: 
Kóló tér - Bakács utca - Dózsa György 
utca - Szabadság utca - Széchenyi tér 
(kísér: Versendi Kovács József a Nép-
művészet Mestere és tanítványai)

16.00 
„Busókép” és „Sokaclánykép” 
készítése a Városháza lép-
csőjén
16.00 
Szabad farsangolás a város 
utcáin
17.00 
Zora Táncegyüttess műsora   
(kísér: Orašje Orkestar)

18.00 
Élő tamburazene mohácsi 
tamburások közreműködé-
sével
18.00 
Máglyagyújtás, koporsóége-
tés a Busó Club közreműkö-
désével 
18.00-tól 
Táncház a Busókkal

Széchenyi téri színpad program 



Deák téri 
Gasztoudvar színpad program

Selyemgyár 
Kulturális Negyed színpad program

Péntek 

14.30 Orsós Sándor és a Lánycsóki  
 Tamburaiskola növendékei 

15.30  Poklade zenekar 

16.15  Botos busócsoport bemutatója 

16.30  Sokadija zenekar 
 Kürtös busócsoport
  bemutatója

17.00  Planina Orkestar

Szombat

10.30  Orsós Sándor és a Lánycsóki  
 Tamburaiskola növendékei 

11.15  Peti Kovács István Kulturális  
 Művészeti Sajtódíjas Zenei 
 művész és zenekara 

12.00  Pendergő zenekar 

12.45  Dunavkinje zenekar

13.15  Vizin zenekar 

14.00  A Nemzetközi Farsangi  
 Dudástalálkozó koncertje 

14.30  Glasovi Orkestar 
 A Poklade busócsoport és a  
 Sokackör busócsoport közös  
 bemutatója, valamint a Sokackör 
 gyermek tánccsoportja 

Szombat
10.00  Orasje Orkestar  

11.00  Glasovi Orkestar

11.45  Zombai Hagyományőrző 
 Néptáncegyüttes

12.30  Tomas Tambura Trió

13.15  Pendergő zenekar

14.00  Mohács Nemzetiségi  
 Néptáncegyüttes 

14.30  Mali I Veliki busócsoport  
 bemutatója

14.45  Zora gyermektánccsoport 
 bemutatója

15.15  Busólakodalmas -
  leánykérés a Dunavkinje  
 zenekarral

16:30  Klepetalo busócsoport  
 bemutatója

16.45  Poklade busócsoport és a  
 Sokackör busócsoport  
 bemutatója 
 (kísér: Glasovi Orkestar)

17.00  Versendi Kovács József a  
 Népművészet Mestere és  
 zenekara és a Grupe  
 Sljokice busócsoport  
 bemutatója

Vasárnap
10.00  Fermata zenekar

11:00  Grupe Sljokice busócsoport  
 bemutatója

11.15 Opanke Néptáncegyüttes  
 (kísér a Zora zenekar)

12.00  Mórágyi Német Nemzetiségi  
 Néptáncegyüttes

12.30  Vizin zenekar

13.15  Tindia zenekar

14.00  Peti Kovács István Kulturális  
 Művészeti Sajtódíjas Zenei  
 művész és zenekara 

14.45  Fermata zenekar

15.30  Korona zenekar

15:15  Kürtös busócsoport bemutatója 

15.30  Tomas Tambura Trió

16.30  Planina Orkestar 

17.15  Izabrani Ketsching busócsoport  
 bemutatója

17.30  Korona zenekar koncertje

Vasárnap 

10.00  Opanke Néptáncegyüttes  
 (kísér: Zora zenekar) 

10:15  Orsós Sándor és a Lánycsóki  
 Tamburaiskola növendékei 

10.45 Peti Kovács István Kulturális  
 Művészeti Sajtódíjas Zenei  
 művész és zenekara 

11.30  Tindia zenekar 

12.15  Fermata zenekar

13.00  Orsós Sándor és a Lánycsóki  
 Tamburaiskola növendékei 

14.00  Danubia zenekar

14.45  Tomas Tambura Trió 

15.30  Orašje Orkestar

16.15  A Nemzetközi Farsangi  
 Dudástalálkozó ízelítő koncertje 

17.00  Vizin zenekar



Busóudvar 
Folk színpad program

Sokac-rév

Péntek

15.00 Dunavkinje zenekar 

15.45  Orašje Orkestar

16.30  Peti Kovács István Kulturális  
 Művészeti Sajtódíjas Zenei  
 művész és zenekara

Szombat

10.00  Poklade zenekar műsora

10.45  Versendi Kovács József a  
 Népművészet Mestere és  
 zenekara

11.45  Borvirág zenekar 

12.30  Orsós Sándor és a Lánycsóki  
 Tamburaiskola növendékei

13.15  Komsiluk zenekar

14.00  Dunavkinje zenekar és a  
 Busólakodalmas

14.45  Grupe Sljokice busócsoport  
 bemutatója

15.00  A Nemzetközi Dudástalál kozó 
 ízelítő bemutatója

15.45  Versendi Kovács József a 
 Népművészet Mestere és  
 zenekara

16.30  Vizin zenekar

17.15  Borvirág zenekar

Vasárnap

12:00  Tököli Délszláv Táncegyüttes (kísér: Kóló zenekar)

12:15 Dunai átkelés busócsoport bemutatkozója

12:30  A Nagy durranás busócsoport ágyúlövését követően a Dunai  
 átkelés busócsoporttal átkelés a Dunán, majd dudások zenéje

12:45  Tökösök, Poklade és Buse Umjetnici busócsoportok bemutatója 

13:00  Tököli Délszláv Táncegyüttes (kísér: Kóló zenekar)

13:15  Busócsoportok közös bemutatkozása

Vasárnap

10.00  Orašje zenekar
 Grupe Sljokice busócsoport  
 bemutatója

10.45  Tököli Délszláv  Táncegyüttes  
 (kísér: Kóló zenekar)

11.30  Pendergő zenekar

12.15  Danubia zenekar

13.00  Pendergő zenekar

13.45  Dunavkinje zenekar

14.30  Tököli Délszláv Táncegyüttes  
 (kísér: Kóló zenekar)

15.15  Vizin zenekar

16.00  Peti Kovács István Kulturális  
 Művészeti Sajtódíjas Zenei  
 művész és zenekara

16.45  Dunavkinje zenekar
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Mohácsi látványosságok, 
programajánló:

Mohácsi Nemzeti 
Emlékhely

Nyitva tartás: 09:00-16:00-ig a hét minden 
napján. 

Cím: 7785  Sátorhely, HRSZ: 0266

Nemzetünk sorsfordító eseménye az 1526-
ban lezajlott mohácsi csata. Az ütközet hőse-
inek állít emléket a  Mohácsi Nemzeti Emlék-
hely. A szimbólumokkal teli sírkertben tett 
séta minden korosztályt megérint, a tömegsí-
rok közötti barangolás lehetőséget teremt a 
múlt eseményeinek értékelésére.

A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán 
szultán, Tomori Pál, Kan zsai Dorottya, és 
sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szob-
rait, valamint fegyvereket, lovakat megidéző 
sírjelek sokaságát láthatjuk. A Szent Koronát 
formázó kiállító- és kilátóépületben a korabe-
li fegyverek ugyanúgy megtalálhatóak, mint 
a digitális terepasztal.

A 2012 óta hivatalosan Nemzeti Emlékhely 
rangot viselő helyszín rendszeresen ad ott-
hont különböző rendezvényeknek, melyek a 
csatát és történelmi korszakát idézik meg, a 
hősökről való méltó megemlékezést szolgálják.

Busóudvar

Cím: Mohács, Eötvös u. 17-19. 7700

A városközpontban létrehozott 
Busóudvar komplexum célja, hogy 
az érdeklődők az év minden napján 
megismerhessék a több évszázados 
farsangi népszokást, ízelítőt kapjanak 
annak páratlan hangulatából. Egy 400 
négyzetméteres, U alakú, árkádokkal 
szegélyezett ház ad otthont kiállítás-
nak, mely az átélhető hagyomány ott-
hona.

Olyan alkotóműhely, ahol ápolják az 
ősi népszokásokat, őrzik a népi mes-
terségek örökségét. Olyan közösségi 
tér, ahol szellemi örökségünk fontos 
kincseit nem csupán megőrzik, de 
nap mint nap átélhető élménnyé for-
málják. Az épületben busó öltözékek 
és a hagyományőrzők által használt 
kellékek, egy berendezett sokac ház 
láthatók, a hangulatot pedig fokoz-
za a busók máglyáját idéző fény- és 
hangjáték.

A látogatók a Busóudvar négy lát-
ványműhelyében betekintést nyer-
nek a rendezvényhez kapcsolódó  
helyi kézművesek tevékenységébe is.  
A szolgáltatásokat egy étterem és  
kávézó teszi teljesebbé.

Kapcsolat:

Tel.: +36 20/222-93-39

Email: busoudvar@gmail.com

Nyitvatartás

Csütörtök – vasárnap: 
9:00-17:00
Hétfő: 10:00-16:00
Kedd: 9:00-15:00



Mohácsi Uszoda és 
Termálfürdő

Cím: 7700 Mohács, Felszabadulás 
útja 1.

A Duna partján, egyedülálló ter-
mészeti környezetben elhelyezke-
dő fürdő egész évben nyitva áll a 
gyógyulást, regenerálódást kereső 
vendégek, a sportolni, kikapcso-
lódni vágyó családok előtt. A fürdő 
finn- és infraszaunával, gőzkabin-
nal és termál medencével felsze-
relt wellness-részlege a Busójárás 
idején is változatlan nyitvatartás-
sal várja vendégeit.

Szent Miklós Vízi- és Taposómalom

Nyitvatartás
Szombaton-vasárnap 8:00-15:00
Hétfő-kedd: 10:00-14:00

Cím: Mohács, Mohács-Somberek között, 7700

Különleges, ritka élményben részesülhetnek azok, akik ellátogat-
nak a Szent Miklós Vízi- és Taposómalomhoz. 
A Csele patak valaha volt 24 malma közül a XIV. századi gyökerű 
Szent Miklós vízimalom az egyetlen, amely fennmaradt, működőké-
pes, és látogatható. A műemlék különlegessége, hogy zárt kerékhá-
zának köszönhetően patakja a házban folyik.

A malomépület pincéjében található a vizesház, ahol gyergyószent-
miklósi mesterek által készített impozáns vízikerék fogja munkára 
a Csele-patak vizét. A malom impozáns vízikereke, hatalmas tölgy-

fa tengelye, fából faragott fogaskerekei és 
malomkövei miatt az ókort idéző szerkezet. 
Az energiát egy hatalmas tölgyfából eszter-
gált tengely vezeti a malom szárazházába. 
E szinten egy hagyományos papírmalom-
mal és papírmerítő műhellyel is megismer-
kedhet a látogató.

A mohácsi műemlék vízimalom azon kevés 
malmok egyike, melyben ma is kövekkel 
történik az őrlés. A malom gyűjteménye ki-
próbálható eszközökön keresztül mutatja 
be a gabonafeldolgozás fejlődését az ős-
kortól, napjainkig.

A malomporta különlegessége egy, a vilá-
gon egyedülálló, emberi erővel működő ta-
posómalom-gépezet.

Nyitvatartás:

csütörtök: 6:00-22:00

péntek: 6:00-22:00

szombat: 9:00-21:00

vasárnap: 9:00-20:00

hétfő: 6:00-22:00

kedd: 6:00-22:00



Kanizsai Dorottya Múzeum

Farsangi nyitvatartás

2022.02.24. Csütörtök:   10.00-16.00; 
17.00-tól kiállítás megnyitó
2022.02.25. Péntek:    10.00-16.00
2022.02.26. Szombat: 9.00- 18.00
2022.02.27. Vasárnap: 9.00-18.00
2022.02.28. Hétfő:       10.00-16.00
2022.03.01. Kedd:        10.00 – 15.00

A Múzeum új Kisfaludy utcai épülete több mint 1200 m2-es, amely 
egyidejűleg 100 látogató befogadására alkalmas. Az épületben az 
állandó kiállítótér mellett kialakításra került egy időszaki kiállítótér 
is, melynek célja, hogy a helyi-, és országosan is jelentős esemé-
nyeket, aktualitásokat is egy-egy rövidebb ideig tartó kiállításban 
mutassa be. Zárt, belső udvara játszóházak és különböző rendez-
vények helyszíneként is szolgál. Az itt látható két mesterséges me-
dence gyönyörű tavirózsáival, színes halaival, különösen a gyere-
kek nagy tetszését nyerte el.

Fehérgólya Múzeum

Nyitvatartás

Február 21-22-én 10.00-16.00 óra között 
és február 23-án 8.00-13.00 óráig

A 2002 óta működő, európai kitekintésben is egyedülálló temati-
kus kiállítás egyetlen állatfaj, a fehér gólya (Ciconia Ciconia) köré 
szerveződött. Hasonló létesítményről csak a lengyelországi Klopot 
településen tudunk, amellyel jó szakmai kapcsolatot tartunk fenn.

Az egykori iskolaépületben megismerkedhetünk a fehér gólyák 
táplálkozásával, fészkelési szokásaival, vonulásukkal. Kitekintést 
kapunk a gólyák családjának valamennyi tagjáról, melyek közül 
hazánkban csak két faj él. A gólya irodalmi, néprajzi vonatkozásai 
is megtalálhatók itt. Költési időszakban a  környező villanyoszlopo-
kon élőben is megtekinthető a gyönyörű madár.

A Múzeumban tárlatvezetéssel adunk élményszerű bemutatást.

Selyemgyár Kulturális 
Negyed

A Selyemgyár Kulturális Negyed páratlan 
panorámával, professzionális és rugal-
mas szervezéssel, kitűnő vendéglátással, 
modern technikával felszerelt és minden 
igényt kielégítő exkluzív rendezvényhely-
szín, amely alkalmas esküvők, céges ren-
dezvények, konferenciák, kiállítások és 
bálok megrendezésére is. Professzionális 
csapatunk az egyéni elképzelésekhez iga-
zodva segít a rendezvény gördülékeny és 
színvonalas tervezésében, valamint lebo-
nyolításában.
Ismerje meg Ön is a Mohácsi Selyemgyár 
Kulturális Negyedet. Adjon igényes és mél-
tó keretet az Ön számára fontos rendezvé-
nyeknek.

www.selyemgyar.hu
https://www.facebook.com/selyemgyar
+36706411329

7717 Kölked 
Széchenyi 

u. 1.

7700 
Mohács

Kisfaludy u. 9.



Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Ház 
Filmszínház

A Mohácsi Kossuth Teátrum, Művelődési Ház és Mozi egész év-
ben több helyszínen várja nézőit, színházi előadássokkal, filmpre-
mierekkel könnyű-és komolyzenei, valamint népzenei koncertek-
kel, időszaki képzőművészeti kiállításokkal.
 
A 292 férőhelyes színház és moziterem a hét minden napján nyit-
va áll a közönség előtt. A minőségi moziélményről a legmodernebb 
4 K lézer vetítő és 7.1 Dolby surround hangrendszer, valamint a 12x6 
méteres vetítővászon gondoskodik. 
 
A Teátrum Café nemcsak a színház és mozilátogató közönséget 
szolgálja ki, hanem kedvelt találkozóhely és közösségi tér is. Ta-
vasztól őszig hangulatos kerthelyiséggel, a Teraszszínpadon felnőtt 
és gyermek színházi előadásokkal, zenés estekkel, koncertekkel, az 
óriás LED falon sport közvetítésekkel várja látogatóit. 
 
A 2021-ben megújult Szabadtéri Színpad új helyszínt biztosít a 
színház számára. A régi kertmozi hangulatát idéző nyári játszóhely  
lehetőséget nyújt a nagyobb kiállítású darabok lebonyolítására is.
 
A Mohácsi Kossuth Teátrum, Művelődési Ház és Mozi fontos 
szerepet tölt be Mohács kulturális életében, színes fesztivál prog-
ramjaival egész évben várja a Mohácsra látogatókat.
 
Programjainkról bővebb információ:
 

www.kossuthteatrum.hu, 
https://kossuthfilmszinhaz.hu
https://www.facebook.com/kossuthteatrum
https://www.facebook.com/mohacsmozi
https://www.facebook.com/teatrumcafemohacs



Fogadalmi templom

A Csatatéri Emléktemplom vagy más néven Fogadalmi temp-
lom építése páratlan nemzeti összefogás példájaként áll előttünk.  
Alapkövét a törökökkel vívott háború 400. évfordulójának évében, 
1926-ban helyezte el Zichy Gyula kalocsai érsek.
A kezdeményezők célja egy, a mohácsi csata hőseinek méltó em-
léket állító nemzeti emlékhely létesítése volt. Ennek tudható be, 
hogy az épület alapjaiban háromezer magyar község, ötvenkét 
város és huszonöt megyeháza udvarából felvett egy-egy kg-os 
emlékföld-csomagokat helyeztek el, jelezve ezzel nemzetünk ösz-
szefogását.

cím: Mohács, Széchenyi tér

Szerb templom:
A török veszedelem elől hazánk-
ban védelmet kereső szerbek 
1732-ben építették templomu-
kat, melynek 48 méter magas, 
karcsú tornya emelkedik a vá-
ros fölé. Ennél a templomnál az 
átmenti korszak stílusjegyeit 
figyelhetjük meg. Ebben az át-
meneti periódusban már szer-
vesebben kapcsolódott a to-
ronytest a templomhajóhoz. A 
keleti oltárapszis térbeli tömeg-
visszaugrásánál az északi és déli 
homlokzaton az énekesi terek 
(pevnicák) önálló tömegelem-
ként való megjelenése indult el. 
Berendezése a tradicionális or-
todox templomrendet őrzi. 

cím: 
Mohács, Szentháromság u. 33.



Jövőre találkozunk!


