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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

Elérhetőség: info@mohacskultura.hu



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,  
elvégezze varázslatait és részesüljön azokban az étel-ital adomá-
nyokban, 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 
busócsoportokkal. A régi elöltöltős busóágyú dörejére a különböző  
csoportok a főutcán át bevonulnak a város főterére, ahol szabad 
farsangolás 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 2200 

busó és sokaclány 
vesz részt a 

felvonulásban.

Tudtad-e?



Február 16. csütörtök Kisfarsang Február 25. péntek

14.00 
Busójárás nyitórendezvénye a 
Széchenyi téri szabadtéri szín-
padon 

Közreműködik a Mohács Térségi 
Általános Iskola Széchenyi Iskolája 
és a Mohács Térségi Óvodaközpont 
Rókus Óvodája és Eötvös Óvodája –  
A rendezvényt megnyitja: 
Pávkovics Gábor 
Mohács Város Polgármestere.

13.00
Területi Német Népdaléneklési Verseny a Mohácsi 
Német Önkormányzat és a Park Utcai Általános Iskola 
rendezésében a Német Nemzetiségi Házban 
(Kossuth L. u. 51.)

15.00 Gyermek néptánccsoportok  
 bemutatói

16.10  Zora Néptáncegyüttes  
 gyermek csoportjának 
 bemutatója 

16.20  Táncház Darazsacz Istvánnal  
 és a Glasovi Orkestarral 

17.00  Busócsoportok bemutatói

Széchenyi téri színpad

14.30  Farsangi felvonulás a Sokackörtől
 (Táncsics utca – Szabadság utca – Széchenyi tér)
15.00  A város utcáin és terein gyermek 
 jankelék és kisbusók szabad 
 farsangolása
16.00 Busójárási eszközök bemutatója a   
 Széchenyi téren

14.30 A Széchenyi téri színpadon

14.30  A Deák téri Gasztroudvar színpadán

10.30  „A Busójárás gyermekszemmel” című   
 rajzpályázat kiállítás-megnyitó a 
 Busóudvarban
 

Hagyományőrző 
csoportok és 
zenekarok 

bemutatkozása.

10.00 
A megújult 

pajta épület – 
KultúrKikötő átadása 

a Famatyi Bábszínház, 
a Vidák busócsoport és 

Pávkovics István 
tanítványainak 

közreműködésével 
(Szentháromság u. 13.) 

17.00  
Dr. Sokcsevics Dénes:  
“A magyarországi hor-
vátok rövid története” c. 
kötetének bemutatója 
(Kanizsai Dorottya Múzeum)
17.30
Táncház a busókkal 
(Széchenyi tér)
19.00 
Délszláv táncház
(Mohácsi Piac)

15.00  Zenekarok a Busóudvar színpadán

16.00  „Hangszerkészítés - dudakészítés - Gadányi Pál emlékére” c.   
 időszaki kiállítás-megnyitó a Kanizsai Dorottya Múzeumban 

17.00  “Maszkok, busó kellékek és egyéb népművészeti tárgyak” -   
 busómaszk-faragók és más népművészetitárgy-alkotók   
 munkáiból kiállítás-megnyitó a Mohácsi Kossuth Teátrum  
 Művelődési Házban – Közreműködik a Šokadija zenekar 

18.00  Csele zenekar koncertje a Deák téri Gasztroudvar színpadán

19.00  Délszláv táncház a Mohácsi Piacon (Belépődíjas) 

  Anka bál – farsangi-bál Kersics Anka tiszteletére 
  és Sokaclány  szépségverseny a Selyemgyár 
  Kulturális Negyed Rendezvénytermében  
  (Belépődíjas)

19.30



Február 18. szombat

10.00  
Népművészeti- és kézműves vásár a 
belvárosban

10.00 – 18.00 
Fotó- és busómaszk-kiállítás,  
kézműves foglalkozás, előadás a 
busójárás eredetéről, “állatijó” gyerek-
sarok, gasztrosarok a KultúrKikötőben 
(Szentháromság u. 13.) (Belépődíjas)

10.00 – 16.00 
Farsangi készülődés, kocsidíszítés 
és ételkóstoló a Vidák busócsoport-
tal, mohácsi tamburazenekarokkal a  
Kanizsai Dorottya Múzeumban 

10.00  „Mohácsi ízek” látványfőzés a Vesele Buše busócso-
porttal a Busóudvarban 

10:30 A kiskakas gyémánt félkrajcárja – gyermekelőadás a 
Mohácsi Kossuth Teátrumban (Belépődíjas) 

10.00
„Jankele udvar” 

Ismerkedés a jankelékkel, 
interaktív kiállítás és fog-

lalkozás a Sebaj busócso-
porttal, ételkóstoltatás  és 
tánctanítás ( Eötvös u. 6.)

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

14.00
A Botos busócsoport busólakodalmas menete a Busóudvar 
– 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

16.00 – 17.00
Englert Antal Népművészet Mestere bemutató műhelyében 
(Kígyó u. 7.) 
Kerekasztal beszélgetés: „Mit jelent a néphagyomány ma?”

16.00   
Zora Néptáncegyüttes bemutatója és táncháza a Széchenyi 
téri színpadon, kísér a Radost zenekar

17.30   
Kiss Kata zenekar koncertje a Deák téri Gasztroudvar  
színpadán

 19.00   
Délszláv táncház a Mohácsi Piacon (Belépődíjas)

Hagyományőrző csoportok és zenekarok

10.00
Busóudvar 
színpadán

10.00 
Széchenyi téri 

színpadon

10:30 
Deák téri 

Gasztroudvar 
színpadán 

10:30 
Selyemgyár 

Kulturális 
Negyed 

színpadán



Február 19.  Farsangvasárnap

9.00    Népművészeti- és kézműves vásár a belvárosban

9.00 – 11.00 Készülődés a szigeti révnél a „Dunai átkelés”, „Nagy 
durranás” és az „Újmohácsi Ugróbusók” busócso-
portokkal 

9.00    Nyitott udvar, betekintés a  „Télűzők” busócsoport 
farsangi készülődésébe  (Vörösmarty utca 7/b)

10.00  Buborék Együttes interaktív gyermekműsora a  
Mohácsi Kossuth Teátrumban (Belépődíjas)

10.00  Hagyományőrző csoportok és zenekarok bemuta-
tói a Széchenyi téri nagyszínpadon

10.00   Találkozás a Kolompos busócsoport tagjaival, étel-
kóstoltatás a Szerb templom udvarában

10.00   Zenekarok bemutatói a Busóudvar színpadán

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

10.00 - 16.00 „Mesterjegy” Englert Antal a Népművészet Meste-
re és Lukács Gábor Népi Iparművész alkotóháza: 
minden egész órában élményközpontú, vezetett 
műhelylátogatás (Kígyó u. 7/a.)

10.00 – 18.00 Fotó- és busómaszkkiállítás, kézműves foglalkozás, 
élőszavas mesemondás, előadás a busójárás ere-
detéről,  “állatijó” gyereksarok, gasztrosarok a Kul-
túrKikötőben (Szentháromság u. 13.) (Belépődíjas)                                                                 

10.00   Hagyományőrző csoportok és zenekarok bemuta-
tói a Selyemgyár Kulturális Negyed színpadán

11.30  Zora táncház a Radost zenekarral a Széchenyi téri 
színpadon

11.00 – 12.00 Találkozás a Télűző busócsoporttal a Busóudvarban

12.00   Komšiluk együttes koncertje a Széchenyi téri szín-
padon

12.00   Hagyományőrző csoportok és zenekarok bemuta-
tói a Sokacrévben

12.30   Busók csónakos átkelése a Dunán a Sokacrévbe

13.30   Nemzetiségi néptáncbemutató a Széchényi téri 
színpadon

13.00   Néptánc, népzenei bemutatók a Deák téri Gaszt-
roudvar színpadán

13.30   Busók gyülekezője a Kóló téren

14.00   Busófelvonulás – Kóló tér – Tomori utca – Dózsa 
György utca – Szabadság utca – Széchényi tér 

15.30   Busóavatás, polgármesteri köszöntő a Széchenyi 
téri színpadon

16.00   Busócsoportok érkezése a Selyemgyár Kulturális 
Negyedbe

16.00   Szabad farsangolás a busókkal a belvárosban                                                                                   

16.00   Hagyományőrző csoportok bemutatói a Széchenyi 
téri színpadon 

16.20   Farsangi koporsó vízrebocsátása a Bödönhajós 
csoport közreműködésével a kompkikötőnél

17.00   Máglyagyújtás és tánc a busókkal a Széchenyi 
téren

19.00  Táncház és folkkocsma a Kolo zenekarral a Kul-
túrKikötőben, szünetekben “Csűrdöngölő Farsangi 
Mesekocsma” (Belépődíjas) (Szentháromság u. 13.)

19.00  Délszláv táncház a Mohácsi Piacon (Belépődíjas)



Február 20. hétfő
10.00 
Farsangi játszóház a Kanizsai Dorottya 
Múzeumban

13.00 
Kersics Anka emléktáblájának megkoszorúzása a Sokackörben 
(közreműködik a Komšiluk együttes), majd a busók hagyományos 
házról-házra járása a Kóló téren és a környező utcákban

Február 21.  Húshagyókedd

10.00 – 16.00  „Mesterjegy” Englert Antal A Népművészet Meste-
re és Lukács Gábor Népi Iparművész alkotóháza: 
minden egész órában élményközpontú, vezetett 
műhelylátogatás (Kígyó utca 7/a)

14.00   Busócsoportok gyülekezője a Kóló téren 

14.30   Busócsoportok indulása a főutca érintésével a  
Széchenyi térre 

16.00   Szabad farsangolás a város utcáin 

16.00    „Busókép” és „Sokaclánykép” a Városháza lépcsőjén

16.30    Zora Néptáncegyüttes műsora a Széchenyi téri 
színpadon 

17.30  Máglyagyújtás, koporsóégetés a Buso Club közre-
működésével a Széchenyi téren 

18.00   Táncház a Busókkal a Széchenyi téren

19:00   Délszláv táncház a Mohácsi Piacon (Belépődíjas)



10.00  
Deszki Bánát Szerb Néptánc-
együttes

10.20  
Dunavkinje zenekar

11.00  
Sátorhelyi Néptáncegyüttes 
bemutatója és táncháza, kísér 
Szemző Angéla és zenekara
12.00  
Peti Kovács István - Kulturális 
Művészeti Sajtódíjas Harmoni-
kaművész-virtuóz és zenekara

12.45  
Opanke Néptáncegyüttes és a 
Zora zenekar 

13.20  
Menyhárt Éva sokac dalokat 
énekel, kísér Versendi Kovács 
József a Népművészet Meste-
re és zenekara

14.00  
„Mohács” Nemzetiségi  
Néptáncegyüttes

14.20  
HKUD „Sv. Marko”

14.40  
Versendi Kovács József a Népmű-
vészet Mestere és zenekara

15.10  
Klepetalo busócsoport

15.30  
Botos busócsoport lakodalmas 
menetének érkezése

16.00  
Zora Néptáncegyüttes és táncház, 
kísér a Radost zenekar

17.00  
Grupa Šljokice busócsoport

17.10  
Dunavkinje zenekar

18.00  
Glasovi zenekar

Szombat

Széchenyi téri színpad program 

Széchenyi téri 
színpad program 

RÉSZLETES PROGRAM,  
HELYSZÍNEKRE BONTVA 

Csütörtök
Kisfarsang 

14.00 
Busójárás nyitórendezvénye - 
közreműködik a Mohács Térségi 
Óvodaközpont Rókus és Eötvös 
Óvodája, valamint a Mohács Térségi 
Általános Iskola Széchenyi Iskolája
A rendezvényt megnyitja Pávkovics
Gábor Mohács Város Polgármestere

14.30 
Orkestar Radost 

15.00 
Mohácsi Sokacok Olvasóköre gyer-
mek és ifjúsági tánccsoportjai, illetve 
a Glasovi zenekar 

16.00 
Klepetalo busócsoport bemutatója

16.15 
Zora Néptáncegyüttes bemutatója, 
majd táncház

17.00 
Botos busócsoport bemutatója

17.15 
Glasovi zenekar koncertje

Péntek 

14.30 
Peti Kovács István - Kulturá-
lis Művészeti Sajtódíjas Har-
monikaművész-virtuóz és 
zenekara 

15.15 
Radost zenekar

16.00 
Birjáni Horvát Tánccsoport

16.30 
Versendi Kovács József a 
Népművészet Mestere és 
zenekara

17.15
Orsós Sándor és a Lánycsóki 
Tamburaiskola növendékei



10.00
Tanac Néptáncegyüttes

10.20 
Kolo zenekar

11.00
Érdi Igraj Kolo Hagyományőrző  
Táncegyüttes

11.30 
Zora táncház, kísér a Radost 
zenekar

12.00 
Komšiluk zenekar

12.45 
Versendi Kovács József a Nép-
művészet Mestere és zenekara

13.30 
SKUD „Jovan Lazić” Rozet-
ta Ifjúsági Egyesület Deszki  
Bánát Szerb Néptáncegyüttes

14.30
a Dunavkinje zenekar zenészei 
fogadják a busókat

kb.15.30 
Busóavatás-Grupa Šljokice 
busócsoport

16.00 
HKUD „Beli Manastir”

16.15 
HKPD „Silvije Strahimir  
Kranjčević”

16.30 
Érdi Igraj Kolo Hagyományőrző 
Táncegyüttes 

16.45 
Tökösök busócsoport

17.00 
Máglyagyújtás 

Vasárnap

Kedd  – 
Húshagyó-

kedd

15.00 
Menyhárt Éva énekel, 
kísér Versendi Kovács 
József és zenekara

15.45 
Peti Kovács István -  
Kulturális Művészeti 
Sajtódíjas Harmoni-
kaművész-virtuóz és  
zenekara

16.45 
Zora Néptáncegyüttes

17.30 
Máglyagyújtás - 
koporsóégetés

Deák téri 
Gasztoudvar színpad program

Péntek
14.30 Versendi Kovács József a 

Népművészet Mestere és 
zenekara

15.15 Botos busócsoport
15.25 Orsós Sándor és a Lány-

csóki Tamburaiskola 
növendékei

16.00 Kürtös busócsoport, Crni 
Buzdovani busócsoport

16.15 Šokadija tamburazenekar
16.45 Birjáni Horvát Tánccso-

port
17.00 Tiszamenti Tamburások
18.00  Csele zenekar koncertje

Szombat
10.20 Orsós Sándor és a Lány-

csóki Tamburaiskola  
növendékei

11.10 HKUD „Sv. Marko”
11.40  Deszki Bánát Szerb Nép-

táncegyüttes
12.05 Tomas Tambura Zenekar
12.50  Rozetta Ifjúsági Egyesület
13.15 Orsós Sándor és a Lány-

csóki Tamburaiskola 
növendékei

14.00 Planina zenekar
14.45 Glasovi zenekar, Poklade 

és Sokackör busócsopor-
tok és a Sokackör gyer-
mektánccsoportjai

15.30 Kürtös busócsoport
15.40 „Mohács” Nemzetiségi 

Néptáncegyüttes
16.00 Tiszamenti Tamburások
16.45 Versendi Kovács József a 

Népművészet Mestere és 
zenekara

17.30  Kiss Kata Zenekar koncertje

Vasárnap
10.00 Peti Kovács István - Kultu-

rális Művészeti Sajtódíjas 
Harmonikaművész- virtuóz 
és zenekara

10.30 Rozetta Ifjúsági Egyesület
10.45 Orsós Sándor és a Lánycsó-

ki Tamburaiskola
11.30 HKPD „Silvije Strahimir 

Kranjčević”
11.45 Borvirág zenekar
12.20 Deszki Bánát Szerb Nép-

táncegyüttes
13.00 Rozetta Ifjúsági Egyesület
13.15 Tiszamenti Tamburások
14.00 Misija ViT
14.45 Orašje zenekar
15.30 Tomas Tambura Zenekar
16.15 Borvirág zenekar
17.00 Orsós Sándor és a Lány-

csóki Tamburaiskola 
növendékei



Selyemgyár 
Kulturális Negyed színpad program

Péntek
19.30  Anka bál – farsangi-bál 

Kersics Anka tiszteletére 
és Sokaclány szépségver-
seny a Selyemgyár Kultu-
rális Negyed Rendezvény-
termében (Belépődíjas)

Szombat
10.30 Peti Kovács István - Kultu-

rális Művészeti Sajtódíjas 
Harmonikaművész-virtu-
óz és zenekara

11.15 Rozetta Ifjúsági Egyesület

11.35 Planina zenekar

12.20 Dunavkinje zenekar

13.05 Tiszamenti Tamburások

14.00 Deszki Bánát Szerb Nép-
táncegyüttes

14.20 Misija ViT

14.40 Botos busólakodalmas

15.00 Opanke Néptáncegyüttes 
és a Zora zenekar

16.20 Glasovi zenekar, Poklade 
és a Sokackör busócso-
portok bemutatója

16.45 Klepetalo busócsoport

17.00  Orašje zenekar

Vasárnap
10.00 Planina zenekar

10.45 SKUD „Jovan Lazić”

11.15 Tomas Tambura zenekar

12.00 Rozetta Ifjúsági Egyesület

12.25  Dunavkinje zenekar

13.10 Planina zenekar

14.00  Tomas Tambura Zenekar

14.45 Orsós Sándor és a Lánycsóki 
Tamburaiskola növendékei

15.30  Deszki Bánát Szerb Néptánc-
együttes

15.45 Tiszamenti Tamburások

16.30 Peti Kovács István - Kulturális 
Művészeti Sajtódíjas Harmo-
nikaművész-virtuóz és zene-
kara



Busóudvar 
Folk színpad program

Péntek

15.00 Tomas Tambura Zenekar

15.45 Komšiluk zenekar

16.30 Planina zenekar

Szombat

10.00 Misija ViT

10.45 Tiszamenti Tamburások

11.30 Komšiluk zenekar

12.00 Misija ViT

12.45 Szemző Angéla és zene-
kara

13.30 Dunavkinje zenekar

13.45 Botos busócsoport busó-
lakodalmas

14.00 Tomas Tambura Zenekar

14.45 Tiszamenti Tamburások

15.30  Versendi Kovács József a 
Népművészet Mestere és 
zenekara

16.15 Misija ViT

17.00  Orsós Sándor és a Lány-
csóki Tamburaiskola nö-
vendékei

Vasárnap

10.00  Radost zenekar

10.45 Tiszamenti Tamburások

11.30 Versendi Kovács József a 
Népművészet Mestere és 
zenekara

12.15 Misija ViT

13.00 Orašje zenekar

13.45 Peti Kovács István - Kultu-
rális Művészeti Sajtódíjas 
Harmonikaművész-virtuóz 
és zenekara

14.30 Tiszamenti Tamburások

15.15 Misija ViT

16.15 Orašje zenekar

Sokacrév

Táncházak a Mohácsi Piacon

Vasárnap

12.00 HKUD „Beli Manastir”

12.15 Érdi Igraj Kolo  
Hagyományőrző  
Tánccsoport

12.30    ViGaD együttes

12.30    Nagy Durranás busócso-
port ágyúlövése, busók 
csónakos átkelése

12.40 Tanac Néptáncegyüttes

Csütörtök 19.00 Versendi Kovács József és zenekara      
   (Ingyenes)

Péntek  19.00 Orašje zenekar
Szombat 19.00 Zora zenekar
Vasárnap 19.00 Versendi Kovács József és zenekara +  

   Misija ViT zenekar
Kedd 19.00  Orašje zenekar

Táncház belépődíj: 1500 Ft



Csütörtök - Kisfarsang
10.00 A megújult pajta épület átadása 
a Famatyi Bábszínház,  a Vidák busó-
csoport és Pávkovics István tanítvá-
nyainak  közreműködésével (ingye-
nes)

Szombat
10.00-18.00 Régen is, most is! Fotó- és 
busómaszkkiállítás

10.00-17.00 Állatijó gyereksarok Állat-
simogató, lovaglási lehetőséggel

10.00, 12.00 és 17.00 órakor 
Kézműves foglalkozás: Busóbökdöső 
- Tűnemezelés a  Szösz Tanyáv vala-
mint játék busómaszk készítés

11.00, 13.00 és 16.00 órakor 
Ki van a maszk mögött? Minorics Tün-
de etnográfus és busóvendégének 
előadással egybekötött találkozója

KultúrKikötő 
(Szentháromság u. 13.)

Várunk a KultúrKikötőben! Úgyis itt kötsz ki!

Mohács belvárosában egykor minden háznál tartottak haszonállatot, 
ezért minden udvarban megtalálhatóak voltak gazdasági épületek. 
Ez az önellátó életmód mára megszűnt, így ezen épületek megüresedtek, 
új funkcióra várva. A mi épületünk így lett egy kulturális színtér, csatla-
kozva az országos PajtaKult hálózathoz. A római korban a Duna medre a 
telekig ért és itt volt a kikötő, innen a névválasztás.

Vasárnap - 
Farsangvasárnap
10.00-14.00 
Állatijó gyereksarok Állatsimogató, 
lovaglási lehetőséggel

10.00-18.00 Régen is, most is! Fotó- 
és busómaszkkiállítás

10.00 és 12.00 órakor 
Kézműves foglalkozás: Busó-
bökdöső - Tűnemezelés a Szösz  
Tanyával, valamint játék busó-
maszk készítés

10.00 Élőszavas mesemondás a 
Csűrdöngölő Kulturális Egyesület 
tagjaival

11.00 Ki van a maszk mögött? Mi-
norics Tünde etnográfus és busó-
vendégének előadással egybekö-
tött találkozója

19.00 Folkkocsma és táncház a 
Kolo zenekarral, szünetekben 
“Csűrdöngölő Farsangi Mesekocs-
ma” (belépés népviseletben ingye-
nes)

Mohácsi Kossuth Teátrum és 
Művelődési Ház
10:30 A kiskakas gyémánt félkrajcárja – 
gyermekelőadás a Mohácsi Kossuth Teát-
rumban (Belépődíjas)

10.00 Buborék Együttes interaktív gyermek-
műsora a Mohácsi Kossuth Teátrumban 
(Belépődíjas)

Busócsoportok felvonulási sorrendben
Bödönhajós
Kerekes 
Kürtös
Busó Club
Télűzők
Vesele Buše
Bao Bao
Kecskeszarv
Mali i veliki
Klepetalo
Grupa Šljokice
Botos
Boros Kolo
Rodbina
Tülkös
Kolompos
Crni Buzdovani
Vidák
Öreg Télzúzók
Oplodni

Golić
Nepoznat
Bumburama
Boros Bocskor
Újmohácsi Ugró 
Busók
Bujdosó Kereplők
Buzogányos
Sebaj Busók
Banyák
Zauvijek
Bundások
Buše Umjetnici
Pravi Mladi
Izlazi Sunce
Vragovi
Podjednici Buše
Grupa Rakija
Szalma
Pacskerosok

Maszkosok
Obramenica
Čarda Buše
Kolovođa
Tökösök
Vándor
Tökkelütöttek
Jöttmentek
Žedan
Bubamara
Fantom 
Heggesztők
Stari Momci
Opančari
Drugovi
Izabrani 
Ketsching
Hamutiprók
Ledinka
Mohácsi Sokackör

Poklade
Pijanci Buše
Nagy Durranás
Čupave
Vatrene Duše
Izvorna Skupina
Največi Blagdan
Dunai Átkelés
Favellás
Vragolani
Futottak még
Opanke
Sokaclányok
Komšije

Szalma
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Busóudvar

Cím: Mohács, Eötvös u. 17-19. 7700

Minden, ami Busójárás és minden, 
ami Mohács. Maszkfaragás, busó-
viselet-készítés, keramikus kézmű-
ves műhely, vagyis minden, ami e 
páratlan eseménnyel kapcsolatos, 
megtalálható a belváros közepén, a 
Busóudvarban. 
A hangulatos udvar célja, hogy a 
mohácsiak nemzetközi hírű népszo-
kásából ízelítőt adjon a látogatók-
nak, és bemutassa a helyi kézmű-
vesek tevékenységét. A vendégeket 
a kiállítótér egész évben várja, a 
Busójárás hagyományos kellékei és 
látványosságai, mint a busóbunda 
és történelmi maszkok, ördögkerék, 
ágyú, csónak és máglya is megta-
lálható odabent. 
A tárlat a mai kor követelményei-
nek megfelelően, több digitális esz-
köznek köszönhetően, interaktívan 
élhetik át a látogatást kicsik és na-
gyok egyaránt.

Nyitvatartás

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

Mohácsi 
látványosságok, 
programajánló:

Mohácsi Uszoda és Termálfürdő
Cím: 7700 Mohács, Felszabadulás útja 1.

Fordítson időt a pihenésre a Busójárás 
alatt is, és látogasson el a Mohácsi Uszoda 
és Termálfürdőbe. A wellness-részle-
get, és a Szent Rókus-kút termálvizéből 
táplálkozó termálmedencét is magába 
foglaló fürdő egész évben nyitva áll a 
regenerálódásra vágyó, a sportolási és 
kikapcsolódási lehetőséget kereső ven-
dégek előtt. 
A vizes létesítmény a Busójárás alatt is 
változatlan nyitvatartással fogadja a  
látogatóit.
Termálmedence
Merülőmedence
Finn szauna
Infra szauna
Gőzkabin
Tanmedence
Sportmedence

www.mohacsuszoda.hu

Selymóka Játszóház:
Cím: 7700 Mohács, Szent János u. 5.

Játék, móka és kacagás a kisgyerme-
kek számára a Selyemgyár Kulturális 
Negyedben. A játékok birodalmában 
önfeledten, felügyelet mellett játszhat 
gyermeke. Mindeközben akár Ön is 
kikapcsolódhat pár órára a Kulturá-
lis Negyedben, a Busóudvarban, vagy 
akár a pár száz méterre található  
Mohácsi Uszoda és Termálfürdőben. 
A Selymóka Mohács első játszóhá-
za, mely felszereltségének köszönhetően nagy népszerűségnek  
örvend a kicsik körében. A mászókákon át, a labdamedencén  
keresztül a társasokig mindent megtalálnak a lurkók, amihez csak 
kedvük támad.

Nyitvatartás

csütörtök: 13:00-19:00
péntek: 12:00-20:00
szombat: 9:00-20:00
vasárnap: 9:00-20:00
hétfő: 13:00-19:00
kedd: 12:00-19:00

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



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 tölgyfa 
tengelye, fából faragott fogaskerekei és malomkövei miatt az ókort 
idéző szerkezet. Az energiát egy hatalmas tölgyfából esztergált ten-
gely vezeti a malom szárazházába. E szinten egy hagyományos pa-
pírmalommal és papírmerítő műhellyel is megismerkedhet a látogató.

A mohácsi műemlék vízimalom azon kevés malmok egyike, melyben 
ma is kövekkel történik az őrlés. A malom gyűjteménye kipróbálható 
eszközökön keresztül mutatja be a gabonafeldolgozás fejlődését az 
őskortól, napjainkig.

A malomporta különlegessége egy, a világon egyedülálló, emberi 
erővel működő taposómalom-gépezet.

Szent János Hotel

Eredeti mohácsi ízeket kóstolhatunk a Szent János Hotel éttermének 
jóvoltából, az étlapon szerepel többek között a méltán híres dunai 
halászlé, a sokacbab, a harcsapörkölt, rántott hal- és húsfélék, a ki-
csiknek rántott sajt, valamint a desszertek közül sem hiányozhat a 
kihagyhatatlan farsangi fánk. Az étterem a Busójárás idején sok sze-
retettel várja vendégeit.
Éttermi ajánlatunk részletesen a mohacshotel.hu weboldalon érhető el. 

péntek: 12:00 - 20:00
szombat: 12:00 - 20:00
vasárnap: 12:00 - 20:00

www.mohacshotel.hu



Selyemgyár Kulturális 
Negyed

Péntek: Ánka bál - farsangi-bál Kersics 
Ánka tiszteletére és Sokaclány szépségve-
rseny
Ilyen még Mohácson sem volt!

Az első sokaclány szépségverseny, ami 
vissza nem térő alkalom a csodálatos vi-
seletek és nem utolsó sorban a gyönyörű 
mohácsi sokaclányok megismerésére. Sza-
kavatott zsűri, autentikus hangulat. Töltsön 
egy vidám, bállal összekötött estét a város 
méltán híres és különleges hangulatú bál-
termében. Selyemgyár - ahol a csodás em-
lékek szőttese készül.

19:30 Kapunyitás
20:00 Sokac-lány szépségverseny
21:00-3:00: Bál (a bál ideje alatt bár üzemel)

Belépőjegy: 4 000 Ft (csak a helyszínen vá-
sárolható)
Asztalfoglalás a helyszínen érkezési sorrendben történik.

Szombat: Történelmi körbevezetés az újjászülető Selyemgyárban
A Busójárás alatt történelmi körbevezetéssel várjuk Önöket sok szere-
tettel a Selyemgyár Kulturális Negyed főépületében. Ismerje meg Ön is a 
páratlan panorámával rendelkező épületegyüttes múltját, jelenét és jö-
vőjét a Busójárás szombatján. Az egykori gyár ahol, évtizedekig a gépek 
zúgtak, selymet szőttek, ma már esküvőknek, céges rendezvényeknek és 
konferenciáknak ad otthont. 

Tekintse meg Ön is testközelből, hogyan alakult át a ICOMOS-díjas ren-
dezvényközpont, Mohács ékköve.

Történelmi körbevezetés 2023. február 18-án 13:00-tól 17:00-ig, félórás 
turnusokban (13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00)
Belépőjegy: 1 000 Ft
www.selyemgyar.hu

Kanizsai Dorottya 
Múzeum

A Kanizsai Dorottya Múzeum 
(Kisfaludy u. 9.) kiállításai és 
programjai belépőjeggyel láto-
gathatók. A programváltozás jo-
gát fenntartjuk!

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

Mohácsi népi iparmű-
vészek és kézművesek 
látogatható műhelyei

Englert Antal Népművészet Mes-
tere és Lukács Gábor Népi Ipar-
művész alkotó műhelye Kígyó u. 
7/a. vasárnap 19-én 10 – 16 óráig
 
Élő József  Magyar Kézműves-
remek-díjas, busóálarc-faragó 
Népi Iparművész és népviseleti 
babakészítő Népi Iparművész 
bemutatóműhelye, Bakács u. 3. 
– nyitva telefonos egyeztetéssel 
Tel.: 0670/770-15-60 (belépődíjas)

Városunk múzeuma a messze 
földön híres busójárás legré-
gebbi maszkjaival gazdagítva 
mutatja be Mohács és környéke, 
valamint Magyarország délszláv 
népeinek kultúráját. Az intéz-
mény a magyarországi horvát, 
szerb és szlovén kisebbség 
egyetlen hazai bázismúzeuma, 
és mint ilyen, országos gyűjtési 
jogkörrel rendelkezik.
 
Az új múzeumépületben a „Né-
pek találkozása a Mohácsi Du-
nánál” c. állandó tárlat mellett 
évente több időszaki kiállítás 
kínál számtalan látnivalót! A sok 
száz darabból álló páratlan má-
zas-, és feketekerámia gyűjte-
mény mellett, a Mohácson élő 
különböző népcsoportok vise-
letei, bútorai, használati tárgyai, 
és a várostörténet emlékei nyúj-
tanak felejthetetlen élményt az 
idelátogatóknak.

Gagyi Zoltán busóálarc-faragó Népi 
Iparművész bemutatóműhelye Jó-
kai utca 60. – Nyitvatartás telefonos 
egyeztetéssel: +36202354631
 
Rosta Endre Busóálarc faragó Népi 
Iparművész látványműhelye Busóud-
var (Eötvös u.17)

Nyitvatartás:  2023.02.16.(csütörtök) – 
02.19.(vasárnap)  9.00 – 17.00
02.20.(hétfő) 10.00-16.00
02.21.(kedd)  9.00-15.00



Mohácsi Kossuth Teátrum Művelődési Ház 
Filmszínház

A Mohácsi Kossuth Teátrum, Művelődési Ház és Mozi egész évben 
több helyszínen várja nézőit, színházi előadássokkal, filmpremie-
rekkel könnyű-és komolyzenei, valamint népzenei koncertekkel, 
időszaki képzőművészeti kiállításokkal.
 
A 292 férőhelyes színház és moziterem a hét minden napján nyitva 
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 szín-
ház számára. A régi kertmozi hangulatát idéző nyári játszóhely le-
hetőséget nyújt a nagyobb kiállítású darabok lebonyolítására is.
 
A Mohácsi Kossuth Teátrum, Művelődési Ház és Mozi fontos szere-
pet tölt be Mohács kulturális életében, színes fesztivál programjai-
val egész évben várja a Mohácsra látogatókat.
 
 

Programjainkról bővebb információ:

kossuthteatrum.hu, kossuthfilmszinhaz.hu
facebook.com/kossuthteatrum
facebook.com/mohacsmozi
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

május 20. 
Nepomuki Szent János Ünnepe 
Kulturális- és családi programok, 
kézműves vásár, tűzijáték vala-
mint koncertek várják a látoga-
tókat a Selyemgyár Kulturális 
Negyedben és a Duna-parton. 

május 28. 
Gyereknap 
Gyermekelőadásokkal, arcfes-
téssel, légvárral és további családi 
programokkal várjuk a kicsiket és 
nagyokat egyaránt a Deák téren. 

június 17. 
XVI. Mohácsi Tamburafesztivál 
A fesztivál immáron 16. alka-
lommal kerül megrendezésre a 
mohácsi tamburazenekarokkal, 
meghívott előadókkal a Deák téri 
szabadtéri színpadon.

július 1. 
Dunai Mosás
Ezen rendezvényünkön a soka-
cok mutatják be elődeik egykori 
fáradtságos ruhatisztítási folya-
matait. A rendezvényt folklórmű-
sor, baráti társaságok főzése és bál 
színesíti a mohácsi Sokacrévben.

július 15. 
Dunamenti Halfesztivál 
Duna menti halételek, mohácsi 
halászlé, harcsapörkölt, sült hal, 
finom borok, kulturális progra-
mok, főzőverseny, koncertek 
és még sok meglepetés várja a 
látogatókat a térség népszerű 
gasztrokulturális fesztiválján!

augusztus 5. 
Sokac Babfőző Fesztivál 
Több mint két évtizede a Mohá-
csi Sokacok Olvasókörének tag-
jai augusztus első hétvégéjére 
szervezik meg a mohácsi népi és 
nemzetiségi hagyományokat fe-
lelevenítő babfőző fesztiváljukat.

augusztus 16 – augusztus 19.
XXVI. Mohácsi Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 
A népszerű eseményen a kör-
nyékbeli néptánccsoportok mel-
lett rendszeresen több külföldi 
népcsoport képviselői is részt 
vesznek. Az esemény gyakori 
vendégei a határon túlról érke-
zett magyar néptánccsoportok 
is.

szeptember 2. 
Nemzetiségi Vásár 
Ízek, illatok, kultúrák találkozása 
Mohács főterén. A standoknál a 
különböző nemzetiségek mutat-
ják be a rájuk jellemző népvisele-
teket, mesterségeket, szokásokat 
és hagyományos ételeiket. 

december 3 – december 24. 
Mohácsi Adventi Vásár
Mohácson 2023-ban az Adven-
ti vásár a Deák téren, a mozi és 
az emlékmű közötti területen 
a négy adventi hétvégén kerül 
megrendezésre. 

Szerb templom:

A török veszedelem elől hazánk-
ban védelmet kereső szerbek 
1732-ben építették templomukat, 
melynek 48 méter magas, karcsú 
tornya emelkedik a város fölé. 
Ennél a templomnál az átmenti 
korszak stílusjegyeit figyelhetjük 
meg. Ebben az átmeneti perió-
dusban már szervesebben kap-
csolódott a toronytest a temp-
lomhajóhoz. A keleti oltárapszis 
térbeli tömegvisszaugrásánál az 
északi és déli homlokzaton az 
énekesi terek (pevnicák) önálló 
tömegelemként való megjelené-
se indult el. Berendezése a tradi-
cionális ortodox templomrendet 
őrzi. 

cím: 
Mohács, Szentháromság u. 33.

Várjuk vissza városunkba! 
Ajánló a 2023-as év mohácsi programnaptárából:



Jövőre találkozunk!
Busójárás 2024.02.08-02.13.


