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KIEGÉSZÍTÉS A MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS BIBLIOGRÁFIÁJA 
(1862–2014) CÍMŰ KÖTETHEZ 

(A kötet adatgyűjtése 2014. november 1-jén zárult le) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utolsó frissítés: 2015. június 1. 
 

*** 
 

2014 
 
 
Cikkek: 
 
Elismerően szól rólunk a külföldi sajtó == ÖH. – 15:45 (2014. nov. 7.). – p. 3. 
 A Zágrábi Rádió készített műsort Mohácsról és a Busóudvarról. Az olasz Lolym 
Planet turisztikai lap és a Radio Capital is tudósított a városról. 
  
Mohács Város Önkormányzata 2015-ben, a Busójáráshoz kapcsolódóan, a korábbi 
esztendők hagyományainak megfelelően újra megrendezi a mohácsi busóálarc-
faragók és busójárásikellék-készítők közös kiállítását == ÖH. – 15:48 (2014. nov. 
28.). – p. 2. 
 A tárlat tervezett időpontja: 2015. febr. 13–28. 
 
[MÁTÉ Balázs] M. B.: Egyre több a busó ; A busók már készülődnek, ezerötszázan is 
lehetnek. – (Baranya) == Új DN. – 25:279 (2014. dec. 1.). – p. 1., 2. 
 A mohácsi képviselő-testület elfogadta a busójárás költségvetését. 
 
[MÁTÉ Balázs] M. B.: Hungarikumok is láthatók lesznek a busójáráson. – (Baranya) 
== Új DN. – 25:288 (2014. dec. 11.). – p. 3. 
 A jövő évi busójáráskor Hungarikum-negyed is várja majd a látogatókat: A 
Busóudvar melletti térben negyven hungarikumot mutatnak be. 
 
Rajzpályázatot hirdet a Busóudvar == ÖH. – 15:50–52 (2014. dec. 19.). – p. 3. 
 Általános és középiskolásoknak. 
 
  

Az összeállításban az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk: 
 
DN = Dunántúli Napló 
ill. = illusztrált 
ÖH = Önkormányzati Hírek : Mohács Város Önkormányzatának hetilapja 
p. = pagina (lap) 



2 
 

2015 
 
 
Könyvek: 
 
GYÁNTI István–Kiss Zoltán (szerk.): A mohácsi busójárás bibliográfiája : 1862–2014 
(Csorba Győző Könyvtár kiadványai, 3.). – Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2015. – 
207 p. 
 
SZÖKŐCS Béla: Poklade : Mohács [Fotóalbum]. – Mohács : Mohács Város 
Polgármesteri Hivatala, 2015. – 64 p. : ill. 
 Ferkov Jakab bevezetőjével. 
 
TÁM László: Busójárás feketén fehéren = Buscho Carnival in Black and White = 
Buscho-Gang schwarz auf weiß = Pohod bušara na crno-bejelim slikama 
[Fotóalbum]. – Pécs : Kronosz Kiadó, 2015. – [192] p. : ill. 
 Andrásfalvy Bertalan előszavával, Ferkov Jakab bevezetőjével. A szöveg angol, 
horvát és német nyelven is. 
 
 
Cikkek: 
 
Mohács : Idén is tanítják táncolnia busókat… [Hír]. – (Baranya) == Új DN. – 26:8 
(2015. jan. 10.). – p. 2. 
 
Busójárás, kolbásztöltés és borozás : Hétvégi programok a családnak == Vasárnapi 
Blikk. – 22:10 (2015. jan. 11.). – p. 20. : ill. [1 db színes fotó] 
 
Már egy hónap sincs a Busójárásig : Cegléden vendégeskedik a Busójárás == ÖH. – 
16:3 (2014. jan. 16.). – p. 2. : ill. 
 Programelőzetes. 
 
[MÁTÉ Balázs] M. B.: Kiállítás a busójárásra ; Idén is lesz mivel, miben űzni a telet 
busójáráskor. – (Baranya) == Új DN. – 26:18 (2015. jan. 22.). – p. 1., 3. 
 Nagyszabású kiállítás busókellékekből az idei busójárás idején. 
 
Busójárás: elkészült a programfüzet, könyvbemutatóra, vetélkedőre hívnak, s újabb 
busócsoport is alakult == ÖH. – 16:4 (2014. jan. 23.). – p. 3. : ill. 
 Szökőcs Béla Poklade című új fotóalbumáról. Új busócsoport alakult 
középiskolásokból: Izvorna Skupina (Hagyományőrző Csoport). BusóKvíz vetélkedő 
a Busóudvarban. 
 
Vetélkedőre hív a Busóudvar == ÖH. – 16:4 (2014. jan. 23.). – p. 4. 
 2015. febr. 13. Helyismereti és helytörténeti versenny BusóKvíz címmel. 
 
Busójárás [Hír]. – (Programhírek) == Diéta&Fitnesz. – 15:2 (2015. febr.). – p. 7. : ill. 
[1 db színes fotó] 
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[MÉSZÁROS B. Endre] M. B. E.: Pécsi farsang busókkal, télűző a Balokány-ligetben. 
– (Baranya) == Új DN. – 26:24 (2015. jan. 29.). – p. 1., 4. 
 A mohácsi busók ízelítőt adtak a busójárás hangulatából. 
 
Mohač [Hír] == Hrvatski Glasnik. – 25:4 (2015. jan. 29.). – p. 15. 
 A busójárás előtt öt nappal tamburakoncertre várja az érdeklődőket a 
Busóudvar. Fellép a Dunavkinje és a Poklade zenekar. 
 
Újabb fotóalbummal gazdagodott a város : Bemutatták Szökőcs Béla: Poklade című 
munkáját == ÖH. – 16:5 (2014. jan. 30.). – p. 1. : ill. [1 db fotó] 
 
[Busójárás] : Február 12–17. [Hír]. – (Februári programajánló) == Új Elixír. – (2015. 
febr.). – p. 6. : ill. [1 db színes fotó] 
 
Busók űzték a telet a Balokányban == Új DN. – 26:27 (2015. febr. 2.). – p. 1. 
 2015. jan. 31. Pécsett, a Ligeti farsangon részt vettek a mohácsi busók. 
 
Rekordszámú maskarás búcsúztatja a telet az idei busójáráson [Hír]. – (Kultúra) == 
Magyar Hírlap. – 48:27 (2015. febr. 2.). – p. 12. : ill. [1 db fotó, Csudai Sándor 
felvétele] 
 
BERTA Mária–Ádám Miklós: Reszkess tél, ezernél is többen lesznek a busók == ÖH. 
– 16:6 (2014. febr. 6.). – p. 1. 
 250 árus kínálja majd portékáját. Egyre nő a busócsoportok száma. Eredeti 
busófelszereléseket szerzett be a Busóudvar. 
 
Busójárás 2005 == ÖH. – 16:6 (2014. febr. 6.). – p. 2–3. : ill. [6 db fotó] 
 Részletes programelőzetes. 
 
[HARDI Judit] H. J.: Űznénk a telet : Ha csak a busókon múlik, korán jön a tavasz. – 
(Hazai élet) == Szabad Föld. – 71:6 (2015. febr. 6.). – p. 1., 10. : ill. [1 db színes 
címlapfotó, 2 db színes fotó, Répásy Zsolt és Szandelszky Béla felvételei] 
 A busójárás eredetéről. Az idei programokról: 44 csoport, 1100 busó és 100 
„egyéb maskarás” fog szerepelni. 
 
MÁTÉ Balázs: Busó az egész világ. – (Baranya) == Új DN. – 26:33 (2015. febr. 9.). – 
p. 2. : ill. 
 A szerkesztő jegyzete. 
 
MÁTÉ Balázs: Űzik a telet: a héten kezdődik a busójárás ; Még pár nap, és űzik a 
telet a busók : Több mint ezerkétszáz maszkás szórakoztatja a Duna-parti városba 
várt tízezreket. – (Baranya) == Új DN. – 26:33 (2015. febr. 9.). – p. 1., 3. : ill. [1 db 
színes fotó, Löffler Péter felvétele] 
 Idén az UNESCO a rendezvény védnöke. 
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A mohácsi busójárás bibliográfiája == Mohácsi GyógyInfó. – 8:1 (2015. febr. 9.). – p. 
16. : ill. [1 db fotó: a könyv borítója] 
 A Csorba Győző Könyvtár által kiadott, A mohácsi busójárás bibliográfiája 
(1862–2014) című kötetről. Könyvbemutató 2015. febr. 12-én a mohácsi 
könyvtárban. 
 
SZÖKŐCS Béla: „Nemsokára fél évszázada, hogy busó vagyok” : Rövid portré Reiter 
Józsefről == Mohácsi GyógyInfó. – 8:1 (2015. febr. 9.). – p. 2. : ill. [1 db színes fotó] 
 
MOLNÁR Csaba: Koporsóégetéssel űzik el a telet : Mohácson egész héten át tart a 
farsangi program. – (Belföld) == Magyar Nemzet. – 78:33 (2015. febr. 9.). – p. 17. : 
ill. [1 db fotó, Tóth Tibor felvétele] 
 
A busójáráson is segítenek az önkéntesek [Hír]. – (Baranya) == Új DN. – 26:34 
(2015. febr. 10.). – p. 2. 
 Érettségi előtt álló diákok közösségi szolgálata a busójáráson, a Mohácsi 
Rendőrkapitányság programja keretében. 
 
Hagyományőrzés : Mohácsi busójárás [Hír]. – (Ajánló) == Nők Lapja. – 66:7 (2015. 
febr. 11.). – p. 75. : ill. [1 db színes fotó] 
 
[MÁTÉ Balázs] M. B.: Mától a busóké a város, maszkban apraja-nagyja == Új DN. – 
26:36 (2015. febr. 13.). – p. 1. 
 
„Itt a farsang eljött végre, legyen már a télnek vége…” == ÖH. – 16:7 (2015. febr. 
13.), 1., 3. : ill. [1 db fotó] 
„Irina Bokova, az UNESCO fõigazgatója közelmúltban kelt levelében engedélyezte 
az UNESCO és a Szellemi Kulturális Örökség logójának használatát Mohács Város 
Önkormányzata részére.” 
 
[MÉSZÁROS B. Endre] M. B. E.: Busójárás feketén-fehéren, új fotóalbum és kiállítás. 
– (Korzó) == Új DN. – 26:37 (2015. febr. 13.). – p. 5. 
 Tám László Busójárás feketén-fehéren című fotóalbumának bemutatója a 
Busóudvarban. Közreműködött Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója, 
Ferkov Jakab a Kanizsai Dorottya múzeum igazgatója és Versendi Kovács József, a 
népművészet mestere. 
 
ZETELAKI Réka: A busójárás és a kocsonyafesztivál a legnépszerűbb. – 
(Címlapsztori) == Napi Gazdaság. – 25:30 (2015. febr. 13.). – p. 5. 
 60-80 ezer embert várnak az idei busójárásra. A vendégek 40%-a külföldi 
turista. Megszólal Pécsvári Sándorné, a mohácsi Turinform iroda vezetője. 
 
MÁTÉ Balázs.: Már nagyban űzik a telet a busók földjén : A kedvezőre fordult, 
tavaszias időjárás miatt is vendégözönre számítanak Mohácson. – (Baranya) == Új 
DN. – 26:38 (2015. febr. 14.). – p. 3. : ill. [1 db színes fotó, Laufer László felvétele, 1 
db térkép: A busójárás helyszínei] 
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Most űzik a telet a busók. – (Utazás) == Új DN. – 26:38 (2015. febr. 14.). – p. 10., 12. 
: ill. [2 db színes fotó] 
 A szervezők százezer látogatóra számítanak. 44 busócsoport 1200 tagja vesz 
részt a rendezvényen. 
 
Busójárás [Hír]. – (Belföld) == Magyar Nemzet. – 78:39 (2015. febr. 16.). – p. 2. : ill. 
[1 db fotó, Sóki Tamás felvétele] 
 
[MÁTÉ Balázs] M. B.: Tízezrek előtt búcsúztatták a telet a mohácsi busók. – 
(Baranya) == Új DN. – 26:39 (2015. febr. 16.). – p. 1., 3. : ill. [4 db színes fotó, Laufer 
László felvételei] 
 
A telet űzik a mohácsi busójárással [Hír]. – (Mozaik) == Népszabadság. – 73:39 
(2015. febr. 16.). – p. 14. : ill. [1 db színes fotó, Sóki Tamás felvétele] 
 
MÁTÉ Balázs: Százezren a busójáráson: mi lesz, ha még többen érkeznek? ; 
Busójárás: lehetnek még többen? : Néhány év alatt megduplázódott a vendégek 
száma, ami új kihívást jelent. – (Baranya) == Új DN. – 26:40 (2015. febr. 17.). – p. 1., 
3. : ill. [2 db színes fotó, Laufer László felvételei] 
 Megszólal Szekó József polgármester. A rendezvényre ellátogatott az amerikai, 
a brit, a svéd és a horvát nagykövet is. Kereskedelmi árak a rendezvényen. 
 
Busójárás [Olvasói sms]. – (Korzó) == Új DN. – 26:41 (2015. febr. 18.). – p. 4. 
 Megdöbbentő a busójárásra érkező látogatók számának növekedése. Vajon 
képes lenne-e még ennél is több embert befogadni Mohács? 
 
Busójárás Mohácson [Hír] == Kismama. – 26:1 (2015. febr.–márc.). – p. 85. : ill. 
 
BERTA Mária: Télűzőkben, vendégekben egyaránt rekordot döntött az idei Busójárás 
== ÖH. – 16:8 (2015. febr. 20.), 1., 3. : ill. [10 db fotó] 
 Az idei busójárásra ellátogattak Balogh Zoltán és Fazekas Sándor miniszterek, 
valamint Colleen Bell amerikai és Jonathan Knott brit nagykövet is. A legfiatalabb 
busó avatása: Haramza Kristóf. „Busók busója” választás: Reiter József. 
 
Revizorok is voltak a busójáráson [Hír]. – (Baranya) == Új DN. – 26:43 (2015. febr. 
20.). – p. 3. 
 A NAV revizorai 25 árusnál végeztek próbavásárlást, közülük hatan nem adtak 
nyugtát. 
 
A hét fotója [Hír] == Magyar Mezőgazdaság. – 70:9 (2015. febr. 25.). – p. 6. : ill. [1 db 
színes fotó, Sóki Tamás felvétele] 
 Ezen a héten Sóki Tamás Tavaszköszöntő című fotója a nyertes. 
 
„Köszönjük, busók, köszönjük Mohács!...” == ÖH. – 16:9 (2015. febr. 27.), 3. : ill. [1 
db fotó] 
 Visszajelzések az idei busójárásról. Idézett bejegyzések a Busóudvar 
vendégkönyvéből. (Pl. L. Simon László államtitkár bejegyzése.) 
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KÁLLÓ Péter: Vesszen a tél! : Busók újracsomagolva [Képriport] == A Földgömb. – 
33:[3] (2015. márc.). – p. 18–29. : ill. [11 db színes fotó, a szerző felvételei] 
 „A globalizáció csak a busók környezetét érintette meg, maga a busójárás 
eredeti maradt.” 
 
NYITRAI Zoltán: Törökkergető : Télűző busójárás == HTM. – 11:1 (2015). – p. 35. : 
ill. [6 db színes fotó, a szerző felvételei] 
 Rövid írás a busómondáról. 
 
POLGÁR Zoltán: Busójárás Mohácson – maszkos farsangvégi télűző szokás == 
Magyar Turista. – 13:3 (2015. márc.). – p. 7–9. : ill. (14 db színes fotó, a szerző 
felvételei] 
 A busóminda. Kik azok a busók? A jenkelék. A kóló, a Kóló tér. Busó 
teljesítménytúra. A Busóudvar. 
 
Busókódex == Új DN. – 26:51 (2015. márc. 2.). – p. 2 
 Röviden a busók etikai kódexéről. 
 
Keresztes Ildikó : Megtáncoltatták a rémek [Hír]. – (Kulissza) == Story. – 18:10 
(2015. márc. 5.). – p. 12. : ill. [1 db színes fotó] 
 Az énekesnő a mohácsi busójáráson járt. 
 
mcc: Običaj mohačkih šokačkih Hrvata – dio UNESCO-ove mematerijalne kulturne 
baštine. – (Baranja) == Hrvatski Glasnik. – 25:9 (2015. márc. 5.). – p. 7. : ill. [3 db 
színes fotó] 
 Beszámoló a rendezvényről. 
 
Šikloš [Hír] == Hrvatski Glasnik. – 25:9 (2015. márc. 5.). – p. 16. : ill. [1 db színes 
fotó] 
 A siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola diákjai – a helyi horvát 
önkormányzat támogatásával – ellátogattak az idei busójárásra. 
 
Legyen a vendégünk, vigye jó hírünket! : Érezze jól magát a Busók földjén. – 
(Mohácsi melléklet) == Dél-Dunántúli Gazdaság. – 17:3 (2015. ápr. 3.). – p. 17. : ill. 
[3 db színes fotó, a Busóudvar Étterem és Kávézó hirdetése] 
 Mohács turisztikai nevezetességeiről, a busójárásról és a Busóudvarról is. 
 
MOHAI Sarolta: Utánajártunk a Busójárásnak. – (Túrabeszámoló) == Magyar Turista. 
– ??:4 (2015. ápr.). – Magyar Túrázó. – p. XVIII–XIX. : ill. [8 db színes fotó] 
 Kirándulás a mohácsi busójárásra. 
 
HALASI Tünde: Busójárás, ahogy én látom == Fotovideo. – 17:1 (2015). – p. 10–16. 
: ill. [13 db színes fotó, a szerző felvételei] 
 
 
 

Szerkesztette Gyánti István és Kiss Zoltán 
 


