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Üdülési csekk elfogadóhely!

BUSÓJÁRÁS MOHÁCSON
2008. február 3-án (vasárnap)
Poklada, poklada! (átváltozás, újjászületés) - harsan a
gyerekek kiáltása évtizedek óta farsang idején Mohácson.
Ezzel kezdetét veszi a böjti időszakot megelőző, hat napig
tartó mulatság. Csütörtöktől farsangvasárnapig a gyerekhad
uralja az utcát. Rongyos ruhába öltözve, jankeleként
kergetőznek, csúfolódnak városszerte. Cirógatják, püfölgetik a
gyengébb nem sarjadó képviselőit.
A farsangi vigasságok csúcspontja a vasárnap, amikor a
busók (álarcosok) csónakokkal átkelnek a Duna túloldaláról, a
szigetről, és – a lelkes turisták tömegétől kísérve kereplőikkel, kolompjaikkal bevonulnak Mohács főterére.
Megkezdődik a szabad farsangolás. Ropják a busók – és a
közönség – a tüzes kólót (délszláv körtánc). A busók ölelgetik
a csinos menyecskéket és lányokat. A feledhetetlen hangulatú
mulatság hajnalig tart.
JÖJJÖN VELÜNK, HOGY RÉSZESE LEHESSEN A BUSÓK
FARSANGI MULATSÁGÁNAK!!!

ÚTITERV:
Indulás február 3-án (vasárnap) 8 órakor a Domus Parkolóból (Kecskemét, Deák F. tér).
Mohács-Sátorhely: Mohácsi Történelmi Emlékhely - tisztelgés az 1526-os mohácsi csata
hősei előtt. (Belépődíj: Felnőtt 550,-Ft, Diák 350,-Ft)
12 órától részvétel a mohácsi farsangi mulatságban. (Részletes program a második oldalon.)
Fakultatív múzeum-látogatás:
- Kanizsai Dorottya Múzeum (Belépődíj: Felnőtt 300,-Ft, Diák 150,-Ft)
- Busóház (Belépődíj: Felnőtt 300,-Ft, Diák (14 éves korig)/ Nyugdíjas 200,-Ft)
19 órakor indulás hazafelé. Hazaérkezés kb. 22 órakor.

A kirándulás ára:

4900,-Ft/fő

Az ár tartalmazza az utazás és az idegenvezetés díját, de nem tartalmazza a belépőket.
A meghirdetett ár legalább 30 utas esetén érvényes!

Jelentkezés és bővebb tájékoztatás Soós Zoltánnál (30/265-1970).

A MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS
2008. február 3-i, (farsangvasárnapi) programja
9.00 a főutcán
Népművészeti vásár a város főutcáján
10.00 a Kossuth Filmszínházban
Nemzetiségi néptánc műsor
Közreműködnek:
Délszláv, német és magyar tánccsoportok
10.00 a Széchenyi téren mohácsi busócsoportok ízelítő bemutatkozása
10.30 a Széchenyi téren
Gyermekkarnevál – Jankele jelmezverseny eredményhirdetése – gálafelvonulás
mohácsi általános iskolások részvételével
a Mohácsi Tamburaiskola, az Orasje zenekar, Mohácsi Rajkó Zenekar, Zora
tánccsoportok közreműködésével
11.30 a Széchenyi téren Sokác táncház
Darazsacz István vezetésével Zene: Orasje
13.00 a Sokácrévben Szigeti busócsoport csónakos átkelése a Dunán
Közreműködik: Pélmonostori Folklórcsoport - Horvátország
13.30 a főtéri szabadtéri színpadon Nemzetiségi néptánc bemutató
14.00 a Kóló téren Busók és farsangi csoportok gyülekezője
14.00 a Kóló térről a Széchenyi térre Busó felvonulás
14.00 a főutcán és a főtéren Szabadfarsangolás
14.30 a Városháza előtt Busók seregszemléje – Busó avatás - Polgármesteri
köszöntő
15.00 a főtéri szabadtéri színpadon busócsoportok és néptánccsoportok bemutatói
15.15 „Busó-avatás” a szabadtéri színpadon
15.30 a Duna parti millenniumi emlékműnél a Sokac-Kör „Poklada” Csoportjának
bemutatója
16.15 a Duna parton a hajókikötőnél Farsangi koporsó vízrebocsátása
17.00 a Széchenyi téren máglyagyújtás
20.00 a Művelődési Házban
Műsoros Sokácbál Zene: Orasje zenekar
Műsor: Zora Táncsoport

