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TISZTELT BUZSÁKI LAKOSOK!   

 

   Vlagyimir Oszinszkij mondta: 

„Minden újév valami újat kell, hogy 

hozzon az embernek.” Ezzel a 

gondolattal kívánok Önöknek boldog, 

sikerekben és eredményekben gazdag 

új esztendőt, és ez a gondolat motivál 

bennünket abban a munkában, ami 

előttünk áll ebben az évben. Magunk 

mögött tudhatunk egy dolgos, 

munkával teli, de szerencsére 

eredményekkel is büszkélkedő évet. 

Mindig örömmel tölt el, ha egy sikeres, eredményes 

évre tekinthetek vissza. 

Szerencsére településünk 

híven őrzi ezt a jó 

tendenciát már évek óta.  

   Minden évben úgy 

vágunk bele a munkába, 

hogy ez a néhány találó 

szó lebeg szemünk előtt: „Megéri harcolni azért, 

amiben hiszünk, még akkor is, ha nem tudjuk 

pontosan, mi is lesz az eredmény.” 

Sokszor ezt Önök is megtapasztalják, 

mert nem minden fejlesztés érinti 

közvetlenül a falu lakosságát, de ahhoz, 

hogy a településünk folyamatos 

fejlődésben legyen, elengedhetetlen, 

hogy olyan munkálatok is 

elkészüljenek, aminek nincs látszatja. 

És ha az idézetet tovább gondoljuk,  

a közvetlen eredményeket 

megtapasztaljuk, de hosszú távon sok 

történés alapja lehet a most elvégzett munka. 

   A korábbi évek 

munkájának igazolása az 

is, hogy 2016. januári 

adatok szerint 

településünk lélekszáma 

1%-os növekedést mutat, 

mely bár nem tűnik nagy 

számnak, de egy kis település életében az is 

„MEGÉRI HARCOLNI AZÉRT, AMIBEN 

HISZÜNK, MÉG AKKOR IS, HA NEM 

TUDJUK PONTOSAN, MI IS LESZ AZ 

EREDMÉNY.” (TESTVÉREK C. FILM) 

Az önkormányzat közéleti és kulturális lapja  2017. február hónap 
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eredmény, ha lakosságszáma nem változik, a 

növekedés pedig még nagyobb öröm. 

   Most megemlítek pár fejlesztést, ami 2016-ban 

elkészült a településen. Nagyon büszkék vagyunk a 

Kossuth Lajos utcában elkészült járdára, mely 

nagyban megkönnyíti mind az autósok, mind a 

gyalogosok közlekedését. A temetőben is elkészült 

egy újabb járda, mely segíti a temetőben a sírhelyek 

könnyebb megközelítését. Az óvoda udvarában is 

elkészült a térkövezés, mely a régi beton felületet 

váltotta fel, ezzel esztétikailag és biztonsági 

szempontból is javult az óvoda környezete.  

   Elkészült az Ifjúsági Szálló udvarán egy - a patakig 

levezető - járda, melyen könnyen elérhetővé válik az 

ott lakók számára a sportpálya megközelítése. 

   Részben pályázat keretén belül elkészült egy újabb 

kiállító tér a Tájháznál, valamint felújításra került a 

régen magtárként, most üzletként funkcionáló kis 

épület is.  

   2015-ben pályázatot nyert önkormányzatunk a 

hivatal épületének belső felújítására, melyre már nagy 

szükség volt. 2016-ban szerencsésen megvalósult a 

fejlesztés, így ebben az évben már a megújult, 

minden szempontból a mai kornak megfelelő 

épületben várjuk az ügyfeleket.  

   A tavalyi évben önkormányzatunk gépjármű 

állománya is növekedett egy 50 személyes nagy 

busszal, mely vásárlást az iskolában megnövekedett 

gyereklétszám tett szükségessé.  

   Egy jogszabályváltozás következtében konyha 

üzemeltetője nem lehet önkormányzat, ezért komoly 

döntést kellett meghoznunk az év végén, amelynek 

eredményeként megszületett a Buzsák Térségi 

Konyha, mely 2017. január 1-től nemcsak Buzsák, 

Táska és Nikla, hanem Öreglak és Somogyvámos 

étkeztetését is ellátja, valamint Szőlősgyörökben 

telephelye működik. Ezzel a változással több buzsáki 

lakosnak tudtunk helyben munkát biztosítani. (A 

fejlesztésekről, felújításokról készült képeket a kiadvány 

végén láthatják.) 

   Nagy megtiszteltetés ért bennünket, amikor 

felkerestek bennünket, hogy az Országos 

Szántóverseny 2016. évi döntőjének helyszínéül 

településünket választották. Ezen a versenyen több 

buzsáki versenyző is helyezést ért el, majd 

pihenésként a szüreti rendezvényen kimúlatták 

magukból a fáradtságot.  

   Megköszönöm az buzsáki civil szervezeteknek, 

együtteseknek, egyesületeknek, valamint az általános 

iskolának és az óvodának, hogy a település 

hagyományainak ápolásából mindannyian kiveszik a 

részüket, és évről évre bebizonyítják, hogy a 

település egyik összetartó kapcsa az a hagyomány, 

ami itt él.  

   Köszönöm Önöknek azt, hogy a település vezetői 

mögött állnak és támogatják őket munkájukban. 

Azért, hogy egy folyamatosan fejlődő településen 

élhessünk, sokszor áldozatot kell hoznunk, de 

mindez nem nagy ár, ha arra gondolunk, hogy bár ez 

nekünk most kellemetlenséget okoz, de ezekkel a 

döntésekkel megalapozzuk településünk jövőjét. 

Biztosítjuk gyerekeinknek, unokáinknak az élhető, 

otthont nyújtó kis falut, és példát mutatunk. Olyan 

példát, melyet követni érdemes, mely nem az egyéni 

célokat, hanem a közösség, a település fejlődését, 

tovább élését tartja szem előtt. 

   Azt kívánom az új érve, hogy legalább annyi 

munkánk legyen, mint 2016-ban és legalább ennyi 

eredményről számolhassunk be a következő szám 

megjelenésekor. 

 

Jó olvasást kívánok! 

 

Tisztelettel: 

                                         Kara Lajos 

                                         polgármester 
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A FALUHÁZ 2016-OS ÉVE 

 

   A Faluházban 2016-ban is igyekeztünk a 

korábban megkezdett közösségi és kulturális 

munkát legalább olyan intenzitással és színvonalon 

folytatni, mint ahogy azt 2015 végén elkezdtük. 

Azokon a hétvégéken, melyeken a Faluház nem 

adott otthont rendezvénynek, alkalmunk volt a 

gyerekek számára különböző programokat 

szervezni. Ezzel igyekeztünk felügyeletet 

biztosítani a gyerekeknek, valamint elérni, hogy 

szabadidejüket mozgással, kézügyességük 

fejlesztésével, közösségben tölthessék el. Mindez 

persze inkább az ősz és a hideg beköszöntével nyeri 

el aktualitását. Ezeken a kis rendezvényeken kívül 

természetesen nagyobbakra is sor került az évben, 

melyek között a nagy, hagyományos programokon 

túl volt újdonság is.  

   Az első nagyobb rendezvényünk a március 15-e 

emlékére, már évek óta megrendezésre kerülő 48’ 

vacsora. Ezt követte áprilisban az Idősek Napja, 

melyet kétévente rendez meg az önkormányzat és 

ezzel a rendezvénnyel köszönti a település 60 év 

feletti lakosait. 

   Ezt követte a Tájházak Napja, mely bár 3. éve 

kerül megrendezésre a településen, idén ezen 

program keretén belül szerveztünk a gyerekeknek 

sorversenyt, a férfiaknak pedig egy erőversenyt, Ki 

lesz a falu Bikája? névvel. A délelőtt folyamán a  

gyerekek szép számmal képviseltették magunkat a 

versenyen, ami után a szülői munkaközösség látta 

őket vendégül egy kis ebéddel. Ezt követte a férfiak 

versenye, melyen három versenyző mérte össze 

erejét a különböző versenyszámokban a közönség 

nagy örömére.  

   A következő hétvégén került sor a már 

hagyományossá vált Buzsák Maratonra, mely a 

kedvezőtlen dátum ellenére is sikeresnek volt 

mondható. 

   A maraton után volt egy kis „pihenő” a 

programokat tekintve. A következő rendezvényünk 

a folyamatosan növekvő érdeklődéssel övezett 

Pünkösdi Főzőverseny volt, melyen több mint 

ötven főzőcsapat közel hetvenöt szakácsa mérte 

össze kulináris ismereteit. Ezen kívül bor- és 2016-

ban első ízben megrendezett pálinkaversenyre is 

jelentkezhettek a termelők. A napot egy jó 

hangulatú szabadtéri bál zárta. 

   A Pünkösdöt követte a programok terén egy 

csellókoncert a Faluház nagytermében, mely nagy 

örömet szerzett minden résztvevőnek. A 

Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola ifjú 

csellóművészei adtak koncertet. A komolyzenétől a 

filmzenéig számos műfaj jellegzetes, ismert 

darabjaival szórakoztatták a zeneszerető 

közönséget.  

   Augusztus 13-15. volt a Buzsáki Búcsú időpontja. 

Az ünnep megfelelő alkalmat biztosított arra, hogy 

Szabó Béla Buzsáki lakodalmasok című pannója 

méltó keretek között nyerje el végső helyét a 

Faluház kistermében. Ez a kép sokaknak ismerős 

lehet, mert annak a képnek a „reprodukciója”, mely 

a régi Faluház épületét díszítette. A képet egy 

nagyobb volumenű kiállítás megnyitó keretén belül 

„leplezték” le a nagyközönség előtt. Szabó Béla 

festőművész több képe is látható volt a kiállítás 

alkalmával, valamint ezen a napon megnyitásra 

került Bagó Bertalan festőművész számos képét 

bemutató időszaki kiállításunk is a Faluház három 

szintjén. A kisterem a festmények mellett a 

népművészet, népi iparművészeti értékeknek is 

helyet adott, kiállításra kerültek Bakonyi Róbertné 

Kapitány Mária fazekas népi iparművész kerámiái, 

Makranczi Istvánné buzsáki hímzései, Buzsáki 

István fafaragó népi iparművész szobrai és Fehér 

József és Györe Attila fafaragók faragásai is. Ez a 

rendezvény méltó megnyitója lett a 47. alkalommal 

megrendezett Buzsáki Búcsúnak. Ezzel a 

rendezvénnyel tisztelgünk településünk múltja, a 

szokásaink és hagyományaink előtt. Nagy szó, hogy 

manapság még él ez a rendezvénytípus, a Búcsú, 

mert sok helyen felváltották már őket a különböző 

fesztiválok. Dolgozunk azért, hogy mindez tovább 

éljen és utódaink is részei lehessenek a több száz 

éves történelmünknek azáltal, hogy tovább éltetik 

hagyományainkat. 
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   A búcsút követően szeptember 24-én rendeztük 

meg a Buzsáki Szüretet, mely a hagyományos 

szüreti felvonuláson túl hagyományőrző 

programmal, műsorokkal ismerkedhettek meg az 

ide látogatók. Ezen rendezvényünkhöz csatlakozva 

nálunk került megrendezésre az Országos 

Szántóverseny döntője. A szüreti rendezvényen 

már évek óta aktívan részt vesznek a településen élő 

németek, akik már napokkal a rendezvény előtt 

elkezdenek sütni, hogy a hétvégére megfelelő 

mennyiségű, tradicionális német süteménnyel 

kínálhassák a rendezvény résztvevőit és az ide 

látogatókat. Becsületkassza áll az asztal szélén és az 

összegyűlt összeget minden évben a Buzsáki 

Tulipán Óvodának ajánlják fel. A korábbi években 

összegyűlt összegekből készült el az óvoda egyik 

szobájában egy galéria, melyet a gyermekek és 

óvónőik, dajkáik is nagy lelkesedéssel fogadtak. 

Köszönjük a német közösség sok éve tartó 

támogatását! 

   Ezt követően november közepén a Faluház adott 

otthont a Buzsákért-Somogyért Alapítvány már 

hagyományossá vált báljának, melynek fő célja, 

hogy a befolyt összegből minden évben a 

településen élő érettségi előtt álló végzős tanulókat, 

valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló 

fiatalokat támogassák. 

   A következő rendezvény a Buzsákért-Somogyért 

Alapítvány és az önkormányzat szervezésében az 

Adventi Forgatag, melyen az általános iskola 

tanulói, az óvoda gyermekei, a Bokréta 

Hagyományőrző Együttes és a Nyugdíjasok 

Buzsáki Egyesülete vesznek részt a kezdetek óta. 

Ezzel a rendezvénnyel sikerült megalapozni az 

ünnepi hangulatot és talán egy kis erőt adott a 

készülődés időszakára.  

   Az év utolsó rendezvénye az év utolsó napjára 

esett. Az első alkalommal megrendezett szilveszteri 

buli, melyet ezentúl minden évben szeretnénk 

megismételni.  

   A Faluház szabad hétvégéin próbáltunk a 

felnőtteknek is kedveskedni és szombat esténként 

lehetőség nyílt számukra is egy kis kikapcsolódásra. 

Mindezek tartalmáról a Facebook oldalunkon lehet 

részletesebb információkat szerezni. 

   Célunk, hogy idén is legalább ilyen sikeresek, de 

még sokszínűbbek, változatosabbak legyünk a 

programok, rendezvények tekintetében.  

   Ezért dolgozunk itt a Faluházban! Mert a Faluház 

a faluért van! 

                Vaszilkó Nóra 

                Faluház vezető 

 

TOVÁBBTANULÁS 

Célegyenesbe érkeztünk! Megtörtént a jelentkezés a 

középfokú iskolákba. 25 végzős nyolcadikos adta 

be a felvételi kérelmét. 

Első helyen nyolcan jelöltek gimnáziumot, 

tizennégyen szakgimnáziumot (amit régebben 

szakközépiskolának neveztek), hárman 

szakközépiskolát (ami régen szakmunkásképző 

volt). A jelentkezésekből látszik, folytatódik a 

tendencia, egyre kevesebben akarnak 

szakmunkások lenni. Pedig a hiányszakmákra 

magas ösztöndíjjal csábítják a tanulókat. 

Többségében Kaposváron szeretnék a 

tanulmányaikat folytatni, de jelentkeztek  

Keszthelyre, Balatonboglárra, Siófokra, Fonyódra, 

Szőcsénybe, sőt még Bajára is. 

Két tanuló az Arany János Tehetséggondozó 

Programban szeretne részt venni. Ők már 

hivatalosan is felvételt nyertek a választott 

intézménybe. A többiek április végéig izgulhatnak. 

Minden tanítványomnak sok sikert kívánok! 

 

                                     Jilling Tiborné 

                                     osztályfőnök 

 

 



 
5 

 

BUZSÁKI TULIPÁN ÓVODA VILÁGA 

 

Kedves Olvasóink! 

   Intézményünkben a Fenntartónak köszönhetően 

a gyermekeket esztétikus, barátságos környezetben 

tudjuk fogadni. 

Két heterogén szerkezetű, óvodai csoporttal 

működünk, melyben jelenleg 42 gyermeket 

nevelünk. 

   A nevelő - oktató munkát 4 óvodapedagógus látja 

el. Ahhoz, hogy a társadalom elvárásainak 

megfeleljünk, folyamatos szakmai megújulásra 

törekszünk. Az óvodai nevelésünk 

eredményességéhez a szakképzett dajkáink 

összehangolt munkája is hozzájárul. A helyi nevelés 

rendszereként önálló "módszertani programmal" 

rendelkezve, óvodánk önfejlesztő - önkormányzó 

egységként funkcionál a településviszonyokból, s a 

társadalmi háttér szociológiai jellemzőiből adódó 

szakmai specifikumokkal. 

  Az óvodai nevelés tartalmát a helyi 

néphagyomány-ápolás sokszínű 

tevékenységrendszerével gazdagítjuk. A gyermekek 

harmonikus fejlesztése, a néphagyomány ápolás, a 

természetóvás gazdag eszközrendszerével történik. 

   Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de 

szolgáltatásainkat a szakmaiság és a gyerekek 

mindenek felett álló érdekét szolgáló szempontok 

határozzák meg. 

   Már az előző nevelési évben az aktuális 

tehetségfejlesztő lehetőségek alapján bővítettük a 

térítésmentes szolgáltatások körét. A korábbi 

évben bevezetésre kerülő „Néptánc” mellett helyet 

kapott a „Játékos angol nyelv” valamint az 

„Úszással való ismerkedés.” 

   Fontosnak tartjuk, hogy biztonságot, derűt, 

nyugalmat adó óvodai élet nyújtsunk, amelyben 

minden gyerek esélyt kap, hogy önmaga erősségeit 

és gyengeségeit felismerhesse, és saját 

lehetőségeinek megfelelően fejlődhessen.  

Esélyegyenlőséget biztosítunk minden gyerek 

számára, személyiségük sokoldalú, harmonikus 

fejlődéséhez az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembe vételével. A gyermekek egyéni 

képességszerinti fejlesztésében, felzárkóztatásában 

pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Szakszolgálat 

munkatársai segítik. 

   Célunk, hogy tudatos, tervszerű munkával tudjuk 

fejleszteni a gyermekekben a szociális és értelmi 

képességeket. 

   Feladatunk, hogy az itt töltött évek során 

megőrizzék a boldog, gondtalan gyermekkort - 

játékos módon, akaratuk és kitartásuk erősítésével 

sikeresen tudjuk felkészíteni a gyermekeket egy 

újabb életszakaszra. 

 

  Hertelendy Andrásné 

   Óvodavezető, Köznevelési szakértő 
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ANGOL NYELV OKTATÁSA A NEVELÉSI 

ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 

 

   Gondolataimat Vekerdy Tamás pszichológus 

szavait idézve kezdeném. „Egy kutatás azt mondja, 

öt dologra van szükség a következő ötven évben a 

munkapiacra lépéshez, akár segédmunkásról, akár 

professzorról beszélünk: értő olvasásra, 

íráskészségre, elemi számolásra, 

komputerkezelésre, angol nyelvre.” 

   Napjainkban egyre több szülő szeretné, ha már az 

óvodában megismerkedne gyermeke az angol 

nyelvvel, és egyre több állami és magánóvoda nyújt 

erre lehetőséget. Tanítóként, fejlesztő 

pedagógusként, külföldi előkészítő iskolában 

szerzett tapasztalataimmal szerettem volna ezt a 

lehetőséget kínálni Buzsákon is. 

Kezdeményezésemet iskolánk igazgatója nagy 

örömmel fogadta és az óvodavezető is mindenben 

a segítségemre volt a heti egy alkalommal tartott 

angol foglalkozások sikeréhez. 

   A buzsáki nagycsoportos óvodások 

megismerkedhetnek az angol ábécé hangjaival 

mozgással összekötött program segítségével. 

Kiemelném, hogy a gyermekek úgy tapasztalnak 

meg egy idegen nyelvet, hogy azt nem kell a szó 

szoros értelmében véve megtanulniuk. A játékos, 

nyelvhez szoktató foglalkozásokon sok-sok játék, 

dal, vers, melynek szókincséből alakul ki a későbbi 

nyelvtudás. Minden szóhoz, kifejezéshez 

kapcsolódik egy-egy mozgás, kép is. Így az agy több 

helyre raktározza az adott idegen szót, összeköti 

őket egymással. Az órák anyaga a mindennapi 

életben használt szavakra, cselekvésekre 

/KÖSZÖNÉSI FORMÁK, TESTRÉSZEK, 

SZÍNEK, SZÁMOK, ÁLLATOK NEVEI, 

CSALÁDTAGOK MEGNEVEZÉSE, ÉTELEK, 

ITALOK NEVEI, AZOK KÉRÉSE, IDŐJÁRÁS, 

ÖLTÖZKÖDÉS/ és egyszerű mondatokra épül, 

valamint a gyerekek megismerkednek az angol 

szokásokkal, és ünnepekkel is. Nagyon fontosnak 

tartom, hogy a gyermeknek legyen sikerélménye, 

örüljön annak amit csinál, élvezze azt amit csinál. 

Az órák célja örömteli nyelvtanulás, sikerélmény 

biztosítása a kicsiknek, hogy fenntartsuk a nyelv 

iránti érdeklődésüket, kíváncsiságukat. A korán 

elsajátított idegen nyelv ismerete képezi majd a 

későbbi tudatos nyelvtanulás alapját, hatékonyabbá 

teszi, és kevesebb kudarccal végződik. Vagyis a 

korai kisgyermekkorban elkezdett és elsajátított 

nyelvtanulás alapozó funkciója óriási jelentőségű. 

   Örömmel mondhatjuk, hogy az elmúlt tanévben 

megteremtettük annak intézményes lehetőségét, 

hogy a buzsáki iskola tanulóinak biztosítsuk még 

egy nyelv tanulásának lehetőségét. Az általános 

iskolában a második élő idegen nyelv bevezetése 

kötelezően választható órakeretben a 2015/2016. 

tanévben megtörtént. A fenntartó tankerület, a 

helyi önkormányzat és az iskola vezetőségének 

támogatásával módosult iskolánk helyi tanterve, 

kiegészült a neveléssel-oktatással lekötött órakeret. 

7-8. évfolyamokon heti két órában a német nyelv 

mellett angol nyelvet is tanulhatnak tanulóink, a 

harmadik- negyedikesek, ötödik-hatodikosok pedig 

heti egy óra szakkör keretében készülhetnek fel a 

nyelv tanulására, alapjainak elsajátítására. Az 

intézmény vezetője, igazgatója biztosította a 

tantárgy bevezetéséhez szükséges feltételeket / 

humán erőforrások, órakeret, tárgyi eszközök/, így 

már a második tanévben két élő idegen nyelvet 

tanulhattak a gyerekek. 

   Az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége 

kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. 

A nyelvtudás növeli a munkaerő-piaci 

elhelyezkedés esélyeit. Multikulturális világunkban 

mára a mindennapi élet is számtalan olyan helyzetet 

teremt, amelyben nyelvtudás nélkül nem vagy csak 

alig lehet boldogulni, ezért az idegen nyelvek 

ismeretének igen magas a társadalmi értéke. 

  Végezetül ezúton köszönöm a lehetőséget, hogy a 

nyelvtanulást támogató környezet 

megteremtésében itt Buzsákon részt vehetek. 

 

 

Kardos Istvánné Pomozi Gyöngyi 

tanító, fejlesztő pedagógus 
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A BUZSÁKI KÖZSÉGI 

SPORTEGYESÜLET 2016-OS ÉVE 

 

Tisztelettel köszöntöm Buzsák község lakosságát!  

   Engedjék meg, hogy röviden ismertessem az 

egyesület 2016. évi munkáját.  

   Mint azt tudják az egyesület továbbra is a megye 

II. osztályban szerepel, egy felnőtt és egy U-19-es 

ifjúsági csapattal. Továbbra is részt veszünk a 

Bozsik programban, ahol jó hír, hogy az idei 

bajnokságban tudtunk indítani mindegyik 

korosztályban csapatot, így mos már az U-7, U-9, 

U-11 korcsoport mellett, az    U-13-as tornán is 

részt tudtunk venni. Az ő felkészítésükről 

szeptembertől Márkus István gondoskodik.  

   A 2016-os évet is a már rendhagyó Jánoshalmi 

teremtornával kezdtük. Ezt követően a MLSZ 

Somogy megyei igazgatósága által szervezett 

műfüves bajnokságon, Siófokon folytattuk a 

felkészülésünket, ahol sajnos egy meghatározó 

játékosunk keresztszalag szakadást szenvedett, 

emiatt a bajnokságban már részt venni nem is 

tudott. Csatárunk Budapestre költözött. Ezért 

csapatunkat erősítve új játékosok érkeztek 

hozzánk: Maros Bálint, Pencz Valentin, Buzsáki 

Norbert, és Tanai Gyula személyében. Így a 2015-

2016-os bajnokságban 35 ponttal, 11 győzelemmel, 

2 döntetlennel és 13 vereséggel a 8. helyen zártunk. 

Ezt az eredményt szebbé varázsolta nekünk 

csapatkapitányunk, Pántics Szabolcs, aki 28 

góljával megszerezte a gólkirály címet. Ezúton is 

gratulálunk neki! Ifjúsági csapatunk a bajnokságot 

Gelencsér Zoltán irányítása alatt, 24 pontot 

szerezve, 8 győzelemmel, 1 döntetlennel, és 17 

vereséggel a 11. helyen zárta. A bajnokság 

végeztével az előző vezetőség mandátuma lejárt, 

ismét eltelt 4 év. A július 11.-én megtartott 

közgyűlésen az előző elnök Kara Barbara 

megköszönte az eddigi bizalmat, de nem vállalta 

tovább az elnöki teendőket. Ekkor kaptam én 

lehetőséget és bizalmat a közgyűléstől, és vettem át 

az elnöki tisztséget a megújult elnökségi tagokkal. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az egyesület 

nevében Kara Barbarának és Herbel Lászlónak az 

áldozatos munkáját.  

   Az újonnan megválasztott vezetőség szakmai 

indokok alapján több edzővel is tárgyalt, így esett a 

választásunk Fazekas Krisztiánra, aki 

Somogyvárról érkezett csapatunkhoz játékos-

edzőként. Hozzánk igazolt még a nyár folyamán 

Dergecz Zoltán, Gyurákovics Zsolt, Hegyi Balázs, 

Horváth Gergő, István Péter, Márkus István, Rosta 

István. Abbahagyta a futballt egyéb okok miatt 

Kecskés Balázs. Eligazolt tőlünk Buzsáki Norbert, 

Maros Bálint, Tanai Gyula, Tóth Szabolcs, Péntek 

Attila. Így látható, hogy elég nagy változáson esett 

át a csapatunk. Ezért a bajnokság is nehézkesen 

indult el, különösen úgy, hogy szinte a csapat 

felének a munkahelyén a nyári szezonban 

kőkemény munkarend van, ezt tükrözte sajnos az 

edzés és mérkőzés látogatottság is. De aztán vége 

lett a szezonnak, és szomorúan tapasztaltuk, hogy 

sajnos az arány megmaradt. Az edzést továbbra 

sem szívesen látogatták a játékosok (természetesen, 

mint mindig és mindenhol kivételek nálunk is 

vannak) csak nagyon alacsony létszámban. Ezen a 

jövőben mindenképp szeretnénk és fogunk is 

változtatni. Mert sajnos zömmel ennek tudható be 

az őszi szereplésünk, ahol is 12 mérkőzést 

játszottunk, 5 győzelem, és 7 vereség az eddigi 

mérleg, így a 8. helyen várjuk a tavaszi szezont 15 

ponttal, 19 lőtt és 30 kapott góllal. Ifjúsági 

csapatunk szintén 12 mérkőzést játszott, 6 

győzelem, 6 vereség az ő mérlegük, 18 ponttal 28 

lőtt, és 25 kapott góllal ők is a 8. helyről várják a 

folytatást.  

   Visszakanyarodva az egyesület munkájához, 

Pünkösdkor helyet adtunk az Újpest Baráti kör- a 

Buzsáki 1997-98-as bajnokságot nyert csapatával 

vívott mérkőzésnek, melyet követően a harmadik 

félidőt a Tájház udvarán tartottuk a főzőversenyen 

készült finomságok kóstolásával. A nyári hármas 
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torna (Grund FC, Jánoshalma, Buzsák 

résztvevőkkel) sajnos idén elmaradt, sem nekünk 

sem a Grund FC-nek nem volt megfelelő a kitűzött 

időpont. Júliusban a Borota csapata járt nálunk egy 

barátságos mérkőzésen. Ezt követően 

augusztusban a Horvát testvérváros, Veliki 

Grdevac csapatát láttuk vendégül egy izgalmas 

mérkőzésen. Majd másnap Balatoni 

hajókirándulásra mentünk együtt, szintén 

Önkormányzati támogatással. Ezt követően pedig 

Buzsáki búcsúkor elkezdődött a 2016-2017-es 

bajnokság, melyről az imént már beszéltem.  

   Ezzel el is érkeztünk az év végére, és itt 

szeretném megköszönni mindenkinek az év 

folyamán nyújtott mindennemű segítséget, akik az 

egyesületünk munkáját elősegítették, a szurkolók 

türelmét, bíztatását, a faluban lakó németek 

támogatását, felszereléseket, anyagi juttatásokat. 

   Engedjék meg, hogy megemlítsem és ismételten 

megköszönjem a két buszsofőrünknek, Gyuricza 

Ferencnek és Kovács Györgynek az áldozatos 

munkáját, akik a szabadidejüket áldozták az 

ifistáinkért és minden második hétvégén, az 

idegenbeli mérkőzésekre szállították és hozták haza 

őket. 

   És még egyszer engedjék meg, hogy 

megköszönjem az Önkormányzatnak, Kara Lajos 

polgármester Úrnak, Mezriczky Tünde jegyző 

asszonynak, és a képviselő testület tagjainak az 

egész éves támogatásukat. Skrinyár Ferencné 

Zsuzsikának a könyvelés vezetését. 

 

Miseta Andrea 

Buzsáki KSE elnöke

 

 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 

A DRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 

több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára 

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi 

számlázásra változtatja a számlázási rendjét a 

résszámlákat is fogadó állandó lakossági 

felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év 

elején valósul meg. 

A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének 

oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított 

költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére 

fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő 

ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és – 

tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása 

érdekében. 

A számlázási rend módosítását követően a 

felhasználók továbbra is szabadon nyomon 

követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla 

egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. 

Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu 

oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, 

aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi 

számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról. 

 

                        Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
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RAJZVERSENY 

4-8. osztályos tanulók között rajzversenyt hirdettünk, mely verseny hat díjazott rajzát láthatják az oldalon. 

Amellett, hogy rajzaik megjelennek a lapban, természetesen egyéb díjazásban is részesülnek.  

Gratulálunk a hat díjazott rajzolónak, és minden jelentkezőnek, nagyon szép rajzokat láttunk!  

  

a) b) 

c) 

d) 

e) f) 

a) Orsós György Dávid – 6. osztály 

b) Zenko Varvara – 7. osztály 

c) Pintér Alexa Dorina – 6. osztály 

d) Györei Balázs – 4. osztály 

e) Györei Dorina – 8. osztály 

f) Klabuzai Miklós – 6. osztály 
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EGY KIS SZÓRAKOZÁS 

HUMOR HASÁB 

 

Villamosszékben 

A többszörös gyilkossággal vádolt személyt villamos 
székbe ültetik. 

- Van valami utolsó kívánsága? - mondja az őr. 

- Igen 

- És mi? 

- Megfogná a kezem? 

 

Kínai festő 

Férj az anyósának: 

- Anyósom, maga olyan szép, hogy elmehetne egy 
kínai festőhöz modellnek. 

- De kedves tőled! De miért éppen kínai festőhöz? 

- Mert azok szoktak mindig sárkányokat festeni. 

 

 Olvasni jó 

Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy 
riportot készítsen kisiskolások részére. 

- Kérem, mondja el egy napját! 

- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél oldal 
szalonnát. Megiszok rá 4-5 pálinkát... 

- Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja inkább, hogy 
könyvet olvas. 

- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek egy fél 
oldal szalonnát. Elolvasok 4-5 könyvet, aztán addig 
dolgozok kinn a szántón, amíg olyannyira megnő a 
tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét el kell 
olvasnom. Bele is szédülök a sok olvasásba, ezért 
lefekszem, pihenek egyet. Mikor felébredek, megeszek 
egy jó nagy darab csülköt 1 vekni kenyérrel. Ebéd után 
elmegyek a könyvtárba. A Pista már rendszerint ott vár. 
Együtt elolvasunk vagy 12-t, egészen addig, amíg a 
könyvtár bezár. Utána meg átmegyünk a Józsihoz, mert 
neki meg nyomdája van!  

 

A nagy pecás 

Egy férfi minden szombaton horgászni jár, az 
időjárástól függetlenül. Ha esik, ha fúj, ő minden 
szombaton hajnali 4-kor már a vízparton üldögél. 

Egyik nap azonban nagyon rosszul érzi magát, és mivel 
még jégeső is esik, meggondolja magát és visszamegy a 
házba. A felesége még alszik, így a sötét szobában 
levetkőzik és befekszik az asszony mellé. Odabújik 
hozzá, és a fülébe súgja: 

- Nagyon cudar idő van odakint! 

A felesége félálomban: 

- Most gondold el, és az idióta férjem még ilyenkor is 
pecázik! 
 

 

REJTVÉNY 
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FILMAJÁNLÓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MIÉRT PONT Ő? 
Ha kell lágy, ha kell extrakemény, mi az? Hát, persze, hogy az 

apai szív. Laird (Bryan Cranston) a széltől is óvja imádott lányát, 

és boldogan figyelte, ahogy felnőtté válik. És most végre 

megismerheti a lány (Zoey Deutsch) szerelmét: aki eléggé dilis, 

teljesen elviselhetetlen és meghökkentően gazdag (James 

Franco).  

A családfő bekeményít. Nem hajlandó eltűrni a srác gátlástalan 

szeszélyeit, ellenfele viszont nem nyugszik bele, hogy a csaja apja 

morcos. A huzakodás küzdelemmé, azután totális háborúvá 

válik. A srác bármit megenged magának. A lányos apa semmit 

nem akar megengedni neki. A srác feleségül akarja venni a 

szerelmét. Az apát a gutaütés kerülgeti? 

Legfőbb ideje, hogy eltöltsenek együtt egy hosszú víkendet. 

Mia (Emma Stone), a feltörekvő, fiatal színésznő és Sebastian 

(Ryan Gosling), a szépreményű jazz zongorista a Csillagok 

Városában, Los Angelesben keresi az álmait. Mia 

meghallgatásról meghallgatásra jár, és csak arra vágyik, hogy 

végre ne szakítsák félbe, Sebastian pedig szenvedélyesen küzd 

azért, hogy a klasszikus jazzt újra divatba hozza. Távlati 

terveikben a hollywoodi karrier, illetve egy saját zenés klub 

megalapítása szerepel - ekkor botlanak egymásba egy zsúfolt 

autópálya kellős közepén.  

A két fiatal szerelemre lobban, és vállvetve segíti egymást a 

kudarcokkal kikövezett úton. A sikerért keményen meg kell 

küzdeniük, ám eljön a nap, amikor dönteniük kell, mennyit 

hajlandóak feláldozni az álmaikért... 

ZSIVÁNY EGYES -  

EGY STAR WARS TÖRTÉNET 

A lázadók egy csoportját azzal bízzák meg, hogy 

lopják el a Birodalom készülő szuperfegyverének, a 

Halálcsillagnak a tervrajzát. 

Forrás: www.port.hu 
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              Buzsáki Körkép 

   Az önkormányzat közéleti és kulturális lapja 

      Kiadja: Buzsák Község Önkormányzata 

                           Felelős kiadó:  

                  Kara Lajos polgármester   

                 Mezriczky Tünde jegyző 

             Vaszilkó Nóra Faluház vezető 

Készült az Alto Nyomdában Székesfehérváron 


