Ezen program az Emberi Erőforrás
Minisztériumának támogatásával és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
közreműködésével valósult meg.

Szentháromság Napi Búcsú- Putzkorb 2016
Ebben az esztendőben is sikerült megszervezni a német kisebbség és a közösség
számára is oly fontos hagyományőrző ünnepi búcsút.
Önkormányzatunk elsődleges célja a hagyományok ápolása, megőrzése,
felelevenítése, ezért is fektetünk nagy hangsúlyt az ilyen és ehhez hasonló
rendezvények szervezésére.
A Szentháromság Napi Búcsú régi hagyomány a helyi sváb kultúrában. Ezt a
hagyományt elevenítjük fel újra, évről évre.
A vokányi búcsút szentháromság vasárnapján tartották, ezért ma is ekkor
tesszük.
Mindig szentmisével kezdődött az ünneplés, mely után a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a Vokányi Önkormányzat, és a helyi egyház képviseletében
Petruska Éva hitoktató koszorút helyezett el a háborúban elhunyt, valamint
kitelepített németek emlékre emelt sírhelynél.
Idén a szentmisét, az ünnepi beszédeket, koszorúzást egy rendhagyó emléktábla
avatással zártuk.
A templom bejáratánál elhelyezett emléktáblával egy korábban nálunk 30 éve,
alázattal szolgáló plébánosunknak, Aszmann Györgynek állítottunk emléket.
Az ünnepségen, egykori plébánosunk még élő hozzátartozói is részt vettek
önkormányzatunk meghívására.
Utána a könnyedebb hangulatban folytatódott az ünneplés.
A népszokás szerint vesszőből gúla alakú, kb. 4 méter magas, alul nyitott kast
fonnak a legények, melyet szalagokkal, virágokkal díszítenek. Innen kapta a
rendezvény a ma is használatos elnevezését, "Putzkorb", Díszes kosár.
A program „forgatókönyve” állandó.
A díszes kosarat vasárnap délután lovas kocsira teszik, a kosárban egy vokányi
fiúgyermeket gyereket rejtenek el. A menet élén legények lovagolnak feldíszített
lovakon, majd a lovaskocsi következik a "Putzkorb"-bal, ezután a népviseletbe
öltözött fiatalok, gyerekek, végül a menetet a zenekar zárja.
A menet a faluban több helyen megáll, a táncosok műsort adnak, majd a
kultúrházhoz érve a polgármester feladata kitalálni, hogy ki rejtőzik a díszes
kosárban.
Ha a polgármester nem találja ki, hogy ki van a kosárban,
"büntetést" kell fizetnie. Végül leborítják a kosarat, így a kíváncsi tömeg is
megtudhatja, hogy ki bújt el benne.
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A programokat ezután a kultúrházban folytatjuk, ahol színes kulturális műsor
összeállítás várja a vendégeket.
Hagyományosan először a helyi óvodások lépnek színpadra, majd a gyermek
tánccsoportunk következik.
Fellépők még a Villányi Ifjúsági Német Nemzetiségi Fúvószenekar, Mároki
Német Nemzetiségi Tánccsoport, német dalokkal szerepelnek Himesházáról a
Sonnenblumen zenekar tagjai és természetesen a helyi Német Nemzetiségi
Tánccsoport.
A rendezvényt egy hajnalig tartó bállal zárjuk.
Idén is hozzájárultunk a sváb kultúra megőrzéséhez, amit küldetésünknek
érzünk a továbbiakban is.
Reméljük, a jövőben is megtaláljuk a lehetőségeket, forrásokat az ilyen és ehhez
hasonló ünnepek megszervezéséhez!

