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TISZTELT BUZSÁKI LAKOSOK,  

KEDVES OLVASÓK! 

 

   Ismét eltelt egy év, itt az ideje számot 

vetnünk az elmúlt év eredményeiről, sikereiről. 

Egy munkával, olykor nehézségekkel, de 

örömmel és boldogsággal átitatott év. Nehéz, 

de a fejlődési szándékot szem előtt tartva 

mégis könnyű döntéseket kellett meghoznunk 

azért, hogy az elmúlt évek mintájára a 

továbbiakban is fejlődőképes és újítani akaró 

település legyünk.  

 

   Az önkormányzat, a Képviselő-testület egyik 

legfontosabb teendőjének tartja Csiszta-Fürdő 

fejlesztését. Aki rendszeresen látogatja a 

fürdőt, tapasztalhatta, hogy az üzemeltető 

Kapos-Tipp Kft. folyamatosan fejleszti a 

kiszolgáló tereket a vendégek kényelmét szem 

előtt tartva.  

    

 

 

   2017-ben az önkormányzat pályázatot nyert 

a Berek Látogatóközpont felépítésére, melyre 

440 millió forintot kapott önkormányzatunk, a 

fürdő területén belül, mely bár nem 

kapcsolódik szervesen a kiszolgálói profilhoz, 

viszont egy más jellegű látogatókört vonz be a 

fürdőre. Megismerteti velük a Nagy-Berek táji 

környezetét, sajátosságait, érdekességeit, 

Buzsák település hagyományait, értékeit, 

valamint a csisztai víz gyógyító hatását.  

Ezen kívül több nyertes pályázat áll kivitelezés 

előtt: a Tájház nádtető-, a temető kerítés és a 

csisztai kemping felé vezető út, és nagy 

projektként a Faluház felújítása. Közel 150 

milliós pályázati forrást nyertünk a Faluház 

energetikai korszerűsítésére – nyílászárók 

cseréje, fűtéskorszerűsítés, tető szigetelés, 

vizesblokk átépítése.    

 

Az önkormányzat közéleti és kulturális lapja 
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Pályázatot nyújtottunk be egy kerékpárút 

megvalósítására, mely Csisztafürdőtől 

Öreglakon és Somogyváron keresztül 

Somogyvámos Krisna völgyig halad. Pozitív 

döntés esetén a pályázatot az említett 

önkormányzatokkal konzorciumban valósítjuk 

meg, Buzsák gesztorságával. Ez a kerékpárút a 

folytatása a Fonyódról induló és 

Csisztafürdőre érkező, Fonyód gesztorságával 

megépítendő kerékpárútnak, melyre szintén 

várjuk a pozitív döntésről szóló határozatot. A 

két kerékpárút tervezett költsége csaknem 1 

milliárd forint, melynek elkészülte nagyon 

fontos turisztikai erővel bír, hiszen ez a 

kerékpárút csatlakozik a balatoni 

bringakörúthoz, mely oda-vissza lehetőséget 

nyújt a Balatontól Somogyvámosig való 

kerékpározásra, megannyi turisztikai attrakció 

megtekintésére. 

   Járdákat építettünk a Kossuth L. utca szinte 

teljes hosszában, a Petőfi S. u. nagy részén, 

valamint folytattuk a temető járdáinak 

kialakítását. Kérem a Tisztelt Lakosság 

türelmét a további járdák építésével 

kapcsolatban, először szeretnénk ott járdákat 

építeni, ahol egyáltalán nincsen, majd utána 

ott, ahol a meglévőt felújítani vagy cserélni 

szükséges. 

   Az óvoda előtt a vízelvezető árok 

hídgyűrűvel történő lerakásával és 

burkolásával tágas parkoló áll rendelkezésre, 

mely ezentúl segíti a Petőfi utca jól 

járhatóságának fenntartását, az óvodába, a 

templomba és a településünkre érkező turisták 

biztonságos parkolását. 

   A Május 1. utcai virágbolt udvarába egy 

tározót építettünk, ahol a intézményeink 

fűtésére használt faaprítékot tudjuk tárolni, így 

egész télre elegendő tüzelőanyagot tudunk 

beraktározni. Ezúton szeretném ismételten 

megköszönni azoknak az embereknek a 

munkáját, akik jelen voltak a tározó 

megépítésénél, önkormányzati dolgozók, 

közmunkások, önkormányzati képviselő, a falu 

nyugdíjas kőművesei, akik társadalmi 

munkában, szakértelmükkel, munkájukkal 

segítették az építkezést. 

   Bővítettük a közvilágítást Csisztafürdőn és a 

„cigány dombon”. A Képviselő-testület a 

Dózsa Gy. utcában kialakított négy darab 

építési telket, melyhez kedvezményes áron 

juthatnak hozzá a családi otthonteremtési 

kedvezményből(CSOK) építkező fiatal 

családok. Nem titkolt szándéka a testületnek, 

hogy ezzel a lehetőséggel, és a 2017. évben 

bevezetésre kerülő letelepedési támogatással 

szeretnénk, ha minél több helyi és vidéki család 

választaná lakóhelyének településünket, minél 

több fiatal telepedne le Buzsákon. A 

letelepedési támogatás anyagi támogatást 

biztosít a településünkön lakóházat vásárló 

vagy új házat építő családoknak (az igénylés 

feltételei a szociális rendeletünkben részletesen 

szabályozásra kerültek). A négy telekből már 

egy elkelt, a következőre is megérkezett a 

kérelem, ha további igény merül fel, akkor a 

Képviselő-testület újabb telkeket fog 

kialakítani a letelepedni vágyó családoknak. 

Megvásároltuk a takarékszövetkezet épületét, 

melyből szeretnénk szolgálati lakást kialakítani. 

Sajnos önkormányzatunknak csak három 

lakása van, a korábbi években ezek eladásra 

kerültek, a benne lakók megvásárolták. A 

következő 5-7 évben településünk tiszteletnek 

és megbecsülésnek örvendő védőnője, 

pedagógusai, háziorvosa megérdemelt 

nyugdíjas éveit kezdik meg, és új személyek 

fognak érkezni a megüresedett praxisba és az 

álláshelyekre. Többnyire sajnos vidékről, így 

komoly gondot jelent a Képviselő-testületnek 

a lakás biztosítása, ezért a meglévőket fel kell 

újítani, illetve építeni vagy vásárolni is 

szükséges. 

   Csisztafürdő területén több ingatlant, utat 

vásárolt meg az önkormányzat, melyek 

magántulajdonban voltak és a 

tulajdonviszonyokat szükséges volt rendezni a 

Képviselő-testületnek. 

Köszönöm szépen a János-hegyi gazdák 

összefogását, melynek eredményeként 
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elkészült az út, és folyamatban van a pincesor 

villamosítása is. 

   Településünk évek óta aktív résztvevője a 

Virágos Magyarországért Környezetszépítő 

versenynek. Az 2015-ben és 2016-ban a 

Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség 

különdíját nyertük el virágosító munkánkkal, 

tavaly pedig a Virágzó Magyar Kertkultúráért 

Alapítvány különdíját hozhattuk haza, mely az 

elismerésen túl 100.000 Ft értékű támogatást is 

jelent, amit a falu virágosítására fordítunk. 

   2017. év őszén az a megtiszteltetés érte 

településünket, hogy a NMI Művelődési 

Intézet Nonprofit Kft. által, az ország 

különböző településeiről érkező 

polgármestereknek (összesen hét megyéből) 

szervezett látóút egyik állomása lehetett. Ezen 

látogatás célja a jó és bevált technikák 

bemutatása, mely a falu mindennapi 

működését jellemzi, biztosítja. Ez egy 

tapasztalati tanulásra alapozó túra volt. 

A programon részt vevő polgármestereknek 

beszámolót tartottam az önkormányzat 

tevékenységéről, a településsel való 

kapcsolatáról, a település lakóinak pozitív 

hozzáállásáról, mely nagymértékben segíti az 

önkormányzat munkáját, és ezúton jó 

példaként szolgálhat a látogatók számára. 

(A látóútról készült cikk elérhető: 

http://kozossegimuvelodes.hu/2017/10/13/

szomszednezo-somogyban/) 

   Célunk, hogy az elkövetkezendő években is 

folytassuk a megkezdett, fejlődést elősegítő 

munkákat, mellyel biztosíthatjuk településünk 

jövőjét, mert a jelenlegi döntéseink kihatnak a 

falu egész életére. 

   Köszönjük mindazok áldozatos munkáját, 

akik valamilyen módon támogatták az 

Önkormányzatot, segítettek és hozzájárultak a 

rendezvényeink lebonyolításához, ezzel is, 

öregbítve településünk jó hírnevét. Köszönöm 

az önkormányzati dolgozóknak, külön 

kiemelve a közfoglalkoztatottaknak, hogy 

értékteremtő munkájukkal hozzájárulnak 

településünk tisztaságához, szépségéhez, 

virágosításához, fejlődéséhez. A társadalmi 

munkákon részt vállaló minden buzsáki és 

nem buzsáki (szép számban vannak vidéki 

barátaink is, akik rendszeresen, aktívan részt 

vesznek településünk életében, segítik, 

támogatják településünket) önkéntes munkáját 

külön megköszönöm. Köszönjük civil 

szervezeteink, oktatási intézményeink érték- és 

hagyomány átörökítő munkáját. Ne hagyjuk, 

hogy értékeink, hagyományaink, emlékeink a 

múlt feledésébe merüljenek, mert amelyik 

település nem tiszteli múltját, az nem érdemli 

jövőjét.  

   Szeretném megköszönni a helyi német, 

svájci, holland, angol, belga, lengyel, (remélem 

nem hagytam ki senkit sem) lakosságnak és 

barátaiknak, hogy pénzt és időt nem sajnálva 

támogatják településünket, intézményeinket, 

civil szervezeteinket. Köszönöm, hogy 

településünket választották, hogy aktívan részt 

vesznek és részt vállalnak Buzsák életében. 

 

   „Azt az energiát, amit panaszkodásra fordítunk, 

fordítsuk inkább cselekvésre! Ha változtatunk a 

mikrokörnyezetünkön, akkor az előbb-utóbb a 

minket körülvevő nagyobb rendszerre is hatni fog.” 

Al Ghaoui Hesna szavai lebegjenek előttünk, 

amikor jövőnket tervezzük, mert a sok negatív 

hatás ellenére képesek vagyunk nagyot alkotni, 

csak pozitívan kell gondolnunk az előttünk álló 

feladatokra. 

              

   Tisztelettel: 

                                            KARA LAJOS 

                                 polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, FONTOS 

TUDNIVALÓK 

 

   A településen az év folyamán több esetben 

tapasztaltunk közterületen felügyelet nélkül 

kóborló ebeket. A kutyatulajdonosok 

figyelmét írásban felhívtuk arra, hogy az ebeket 

zárt helyen tartsák, megakadályozva a  

 

közterületre való kijutásukat. Ezúton 

felhívom minden ebtulajdonos figyelmét, 

hogy amennyiben kutyája a közterületen, 

utcán kóborol, kiszökik, úgy a kutyatartó 

ellen szabálysértési eljárás 

kezdeményezhető az eljárásra illetékes 

járási hivatal előtt.  

   A rendszeres szociális ellátásokkal – 

gyermekvédelmi támogatással és a lakhatási 

célú települési támogatással (áramszámla 

támogatással) – kapcsolatosan felhívom az 

ellátásban részesülőket, hogy kövessék 

figyelemmel a megállapított támogatás 

lejáratának határidejét és amennyiben a 

jogosultsági feltételekben változás nincs, 

nyújtsák be újra kérelmüket. 

   Szociális tűzifa támogatásra nyert pályázatot 

önkormányzatunk, melyet az elbírálást 

követően,   januárban eljuttattunk a 

rászorultakhoz. A szociális célú tűzifa 

támogatással kapcsolatosan elfogadott 

rendeletünk alapján támogatásban 

részesíthető háztartásonként, jogosultsági 

sorrendben a fatüzelésre alkalmas 

fűtőberendezéssel rendelkező személy, aki: 

a) a szociális igazgatásról és szociális  

       ellátásokról szóló törvény szerinti aktív      

       korúak 

       ellátására, időskorúak járadékára, vagy -  

       tekintet nélkül annak természetbeni vagy 

       pénzbeli formában történő nyújtására -  

       települési támogatásra (e támogatásban  

       részesülők közül különösen a lakhatáshoz  

       kapcsolódó rendszeres kiadások 

       viselésével kapcsolatos támogatásban  

       részesülők) jogosult, 

b)    az elbírálás során a gyermekek védelméről  

       és a gyámügyi igazgatásról szóló 

       törvényben szabályozott halmozottan  

       hátrányos helyzetű gyermeket nevelő  

       család. 

 

A fentieken túl tűzifa biztosítható annak a 

személynek,  

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó  

    havi jövedelem nem haladja meg az  

    öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  

    összegének 200 %-át (57.000,-Ft.),  

    egyszemélyes háztartás esetén a  

    300 %-át 85.500,-Ft.). 

b) aki egyedül neveli kiskorú  

     gyermekét(keit). 

   A fentiek alapján szociális célú tüzelő, 

annak a kérelmezőnek járt, aki a fenti 

feltételeknek megfelelt! Az állami 

támogatásból vásárolt tűzifából csak ezek 

a háztartások részesülhettek! 

   Helyi adókkal kapcsolatosan a következő 

tájékoztatást adom: adó mérték változás nem 

volt, a korábban elfogadott helyi rendeletek a 

hatályosak. A Képviselő-testület 2017. július 

17-én módosította a telekadóról szóló 

rendeletét, mely módosítás következtében a 

település lakossága (buzsáki lakos) is adóalany, 

tehát minden buzsáki lakosnak a tulajdonában 
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lévő telek/telekrész után adó fizetési 

kötelezettsége van 2018. január 1-től. 

   Buzsák Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a telekadóról szóló 

15/2015. (XI.24.) számú rendelete alapján: 

   Adókötelezettség: Adóköteles az 

Önkormányzat illetékességi területén lévő 

telek. 

   Telek a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény VII. Fejezet Értelmező 

rendelkezések 

52. § 16. pontja alapján: telek: az épülettel, 

épületrésszel be nem épített földterület, ide 

nem értve 

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha 

az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, 

b) a külterületen fekvő termőföldet, 

c) a tanyát, 

d) a közút területét, 

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által 

lefedett földterületet, 

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló 

törvény temető fogalma alá tartozó 

földterületet, 

g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről 

szóló törvény szerinti víztározó, bányató 

területét, 

h) az erdőt, 

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként 

nyilvántartott földterületet; 

Az adó alanya: Az adó alanya (Htv.3.§) az, aki 

a naptári év (továbbiakban: év) első napján a 

telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a 

tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 

adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan 

nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog 

terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó 

alanya (a tulajdonos, a vagyonértékű jog 

jogosítottja, a továbbiakban együtt: 

tulajdonos). 

   

 Az adó alapja: Az adó alapja a telek m2-ben 

számított területe. 

   Az adó mértéke: 

     a.) 1.500 m²-ig                                    

  60 Ft/m², 

     b.) 1.501 m² feletti résztől 5.000 m²-ig 

  30 Ft/m², 

     c.) 5.001 m² feletti rész   

  15 Ft/m². 

   Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, 

hogy a Képviselő-testület 2018. február 16-

án 18.00 órakor a Faluházban 

Közmeghallgatást tart.  

A Közmeghallgatás napirendi pontjai: 

1./ Beszámoló az elmúlt év  

            gazdálkodásáról és a 2018. évi  

            tervekről. 

2./   Az Önkormányzat és intézményei  

           2018. évi költségvetésének  

           ismertetése. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

       

Tisztelettel:  

                       MEZRICZKY TÜNDE 

            jegyző 

 

 

 

 

2018. február 1. napjától a falugazdász 

ügyfélfogadási ideje: 

SZERDA 14.00-16.00 

Helye: önkormányzati hivatal 

                      Dakos László 

                      falugazdász 
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BUZSÁKI TULIPÁN ÓVODÁNKRÓL 

 

„Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen 

kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod a 

gyermeket, segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, 

kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, 

közkinccsé váljon a szívében rejtett érték.”  (Böjte 

Csaba) 

Tisztelt Olvasók, Kedves Buzsákiak! 

   Óvodánk egy befogadó, gyermekközpontú, 

családias légkört nyújtó, óvoda, melyben 

szakmai igényességgel, folyamatos önképzéssel 

fejlődő óvodapedagógusok és szakképzett 

dajkák munkálkodnak azon, hogy kielégítsék a 

korszerű nevelésre vonatkozó társadalmi 

igényeket. Így a hozzánk járó gyermekek teljes 

személyisége egészségesen, harmonikusan 

fejlődik. 

   Nevelési elképzelésünk lényege, hogy az 

óvodai nevelést egy egységes folyamat első 

intézményi szakaszaként értelmezzük, 

amelynek törés nélkül kell folytatódnia az 

iskolában, illetve azt követően az élet során. 

Óvodánkban a rugalmas napirend keretei 

között, a játék elsődleges szerepének szem 

előtt tartásával utat keresünk minden 

kisgyermekhez. Jelenleg két óvodai csoportban 

43 gyermeket nevelünk. Elhivatottan, 

együttgondolkodva a családokkal, elfogadó, 

harmonikus közösségben segítjük 

kibontakozni fejlődő személyiségüket, - melyet 

különleges védelem illet meg, - tiszteletben 

tartva gyermeki jogaikat, szabadságukat. A 

lehetőségek széles tárházát kínáljuk ahhoz, 

hogy óvodai életük tapasztalatot, élményt adó, 

önmegvalósító tevékenységekben teljesedjék 

ki, biztosítva számukra mindehhez az egyenlő 

hozzáférést. Építünk az óvodás korú 

gyermekek sajátos tevékenységformáira, mint 

játék, mozgás, vers, mese, rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunkázás, ének-zene, énekes 

játék, gyermektánc valamint a természet 

gondozása, védelme. Hagyományos 

rendezvények, ünnepi készülődések, 

programok sokasága teszi színessé nevelési 

évünket. 

   Intézményünkben a gyermekek fejlődését az 

óvodapedagógusok mellett logopédus, gyógy 

testnevelő és gyógypedagógus is segíti. Az 

egyéni képességfejlesztés során pedagógiai 

tevékenységünket a prevenciós szemlélet, 

valamint a kompetenciák életkor-specifikus, 

egyénre szabott fejlesztése határozza meg. 

   Óvodánkban a tanulás igen szélesen 

értelmezett, folyamatában felfogott és 

megvalósuló, elsődleges tapasztalatokra 

támaszkodó komplex tevékenység, amely a 

gyermekek természetes kíváncsiságára és 

tevékenységvágyára épül. A játékban és a 

tanulásban egyaránt kiemelt szerepe van az 

együttes óvodai élményeknek, hiszen ezekből 

mindkettő egyaránt táplálkozik. Olyan 

rugalmas programot szeretnénk megvalósítani, 

amely miden gyermekben, akár tehetséges, 

átlagos vagy szociálisan hátrányokkal küzdő, 

kialakítja azokat a képességeket, amelyek 

alapján örömöt jelent számára a későbbi 

tanulás. Már az előző nevelési években az 

aktuális tehetségfejlesztő lehetőségek alapján 

térítésmentesen alakítottuk ki a szolgáltatások 

körét: a Játékos angol nyelvet, és az Úszással 

való ismerkedést a helyi általános iskola 

pedagógusainak köszönhetően. 

   A tehetség kibontakoztatása körül számtalan 

feltevés, pro és kontra vélemény látott 

napvilágot. Ma már a tudomány kísérletileg is 

igazolta, hogy a legelső évek élményei azok, 

amelyek legmélyebben rögződnek, és 

legmaradandóbb nyomot hagynak a lélekben. 

Nálunk az óvodában a tehetség felismerésének 

színtere a játék. Játékokat játszunk, amelyekből 

a gyermekek kirakhatják önmaguk világát, a 

családi közösségben betöltött helyüket, 

szerepüket is. Olyan belső történéseket, 

amelyeket szavakba foglalni nem is tudnának. 

A tehetséggondozást-fejlesztést óvodánkban - 

hagyományőrző szemléletünkből adódóan - a 
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néptánc területét kiemelten kezeljük. Célunk: 

megismertetni a gyermekekkel a 

néphagyományokat, népszokásokat s 

feleleveníteni azokat. Népi mondókák, 

népmesék, a néphagyományok, a szokások 

népi kelléktárának átadása a gyermekek 

befogadási szintjén. 

   Hagyományainkat őriznünk kell, ettől a „mi 

óvodánk”, amely senki mással nem téveszthető 

össze. 

   Az elmúlt évek különösen sikeresesek voltak 

számunkra, hiszen folyamatosan újult, 

korszerűsödött óvodánk. Minden település 

életében nagy jelentőségű egy intézmény 

felújítása, infrastruktúrájának fejlesztése, 

melynek részesei lehettünk fenntartónknak 

köszönhetően. 

   A kisgyermekek napjaik legnagyobb részét az 

óvodában töltik. Meghatározó jelentőségű, 

hogy ezt az időt milyen környezetben élik meg, 

milyen feltételek között. Az intézmény épülete 

is hozzájárul szemléletmódjuk és ízlésviláguk 

kialakulásához. 

   Az a közösség képes nagy tettekre, kivételes 

időben különleges cselekedetekre, ahol a jó 

ügyek mindig megtalálják a maguk jó embereit. 

   „ Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék 

szabja meg az érdemét, s az önzetlenség teszi 

tökéletessé.” (Jean de La Bruyére) 

   Az óvodaközösség nevében köszönöm 

Polgármester Úrnak, és Jegyző asszonynak, 

akik egész évben segítőként álltak mellettünk, 

valamint a Képviselő-testület tagjainak, a 

Szülőknek és minden Támogatónknak az 

egész éves segítségét mellyel elősegítették 

intézményünk eredményes működését, 

fejlődését. 

   Bízom benne, hogy az óvodánkban 

dolgozók szeretete, aktív hozzáértő pedagógiai 

munkája, odaadása teszi még szebbé és 

eredményesebbé óvodánkat. 

   "A gyermek az öröm, a reménység. Gyenge 

testében van valami világi, ártatlan lelkében valami 

égi,egész kedves valója olyan nekünk,mint a tavaszi 

vetés: ígéret és gyönyörűség."  

(Gárdonyi Géza) 

 

Tisztelettel:  

            HERTELENDY ANDRÁSNÉ 

             Óvodavezető, Köznevelési szakértő 
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ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL… 

  

 

 

 

   "Az iskola arra való,  hogy az ember megtanuljon 

tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a 

jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás 

izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és 

megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." 

                                  (Szentgyörgyi Albert) 

 

 

 

   Településünk Általános Iskolájának 

tanulóifjúsága, pedagógustársaim, az 

intézmény dolgozói nevében tisztelettel 

köszöntöm a kedves olvasókat. A 2017/2018. 

tanév félévzárására készülünk. Mire a körkép 

megjelenik, tanítványaink és szüleik kézhez 

kapják a félévi értesítéseket, melyek jelzik 

majd: hol tartanak a tanév közepén, milyen 

korrekcióra lesz szükség ahhoz, hogy az év 

végén a bizonyítványba minél jobb jegy, 

eredmény kerüljön. Az elmúlt öt hónap nem 

telt el eseménytelenül.  

   A napi nevelő-oktatómunka mellett több 

olyan önként vállalt feladatot is bevállalt 

tantestületünk, melyek a színvonalasabb 

oktatást segítették, és segítik majd a második 

felében is. A különleges gondozást igénylő 

sajátos nevelési igényű tanulóink iskolánk saját, 

jól felkészült gyógypedagógusával, 

gyógytestnevelőjével végezhették 

rehabilitációjukat, akiket két óraadó 

gyógypedagógus is segített. A 

beszédfejlesztésben ugyancsak helyben áll 

logopédus rendelkezésre.  

   Természetesen nem feledkeztünk meg 

tehetségeinkről sem. Nagy örömünkre ők a 

különböző versenyeken kiváló eredményeikkel 

öregbítették intézményünk jó hírnevét a 

népművészet-népdaléneklés, a sport - úszás  

területén. Szakköreinken (kézműves, néptánc) 

tovább ápoltuk, örökítettük településünk élő 

néphagyományait, ismertettük meg azokat a 

Fonyódi járás tanintézményeivel is. Ugyancsak 

a művészeti nevelést segítve, már második éve 

működik újra iskolánkban a kihelyezett 

zeneiskolai képzés szolfézs és fúvós 

tanszakon. 19 tanuló sajátítja el helyben a 

zenélés tudományát, fejlesztheti személyiségét 

e fontos területen is. Fellépésen is 

megmutatták már tehetségüket, számuk 

reméljük jövőre nőni fog. A mindennapos 

testnevelés keretében a Siófoki Tankerület 

térítésmentesen biztosítja a Lengyeltóti Városi 

Tanuszodában az úszásoktatást, melyet 

iskolánk testnevelője végez, csökkentve ezzel a 

fenntartó költségeit. 

    Rendezvényeink a félév során számos 

élményt nyújtottak gyermekeink számára. 

Különösen a „Tök jó” délután, az Európai 

Sportnap, a Mikulás délutánok és a karácsonyi 

ünnepély voltak emlékezetesek számukra. 7-8. 

évfolyamos tanulóink immár hagyományosan 

községi ünnepély keretében színvonalas 

műsorral járultak hozzá nemzeti ünnepünk, 

október 23-a, 3. évfolyamos növendékeink 

pedig az Advent méltó megünnepléséhez. 

Hogy gyermekeink a napi tanulás mellett minél 

több élményhez, tudáshoz jussanak, működési 

bevételeinket növelni szükséges. Ennek 

érdekében sikeres pályázatot nyújtottunk be a 

fenntartó tankerület támogatásával. A 

testvériskolai EFOP projekt 2018 februárjában 

indul, két évig tart majd, és nagyon sok érdekes 

programot, többlettudást, kirándulást és két 

balatoni tábort is lehetővé tesz a tanulóifjúság, 

utóbbit a felső tagozatos gyerekek részére. A 

projekt menedzsere, asszisztense iskolánk 

pedagógusai. Mellettük és a szakmai 

lebonyolító pedagógusok mellett az intézmény 
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minden tanítója, tanára rész vesz majd a 

megvalósításban. Ezen kívül több pályázatunk 

is fenntartási szakaszban van, melyek már 

korábban többségükben eszközbeszerzést is 

eredményeztek (TÁMOP-3.1.4, TIOP-1.1.1). 

   A félév végi tanulói létszámunk 142 fő, mely 

megfelelő a biztonságos fennmaradáshoz. 

További érdeklődés is mutatkozik 

tanintézményünk iránt, az új félév kezdetére 

három új tanuló is jelezte felvételi kérelmét. 

Immár hat településről járnak iskolánkba 

gyerekek, vállalva a napi bejárás terheit. Ehhez 

a település fontos segítséget nyújt. Buzsák 

község önkormányzata a fenntartó és 

működtető tankerülettel kötött megállapodás 

keretében gondoskodik a bejáró tanulók 

szállításáról, a különböző versenyekre, 

uszodába, tanulmányi kirándulásokra 

utazáshoz saját költségére, térítésmentesen 

biztosítja a község iskolabuszát intézményünk 

részére. Ezúton is köszönöm a Siófoki 

Tankerületi Központ igazgatójának, 

polgármester úrnak és a képviselő-testület 

tagjainak, hogy fontosnak tartják a gyerekeink, 

szüleik segítését, támogatását, biztosítják 

számukra e fontos lehetőségeket. 

    A félévzárásra a pályaválasztás is s finiséhez 

érkezett. 11 fő végzős tanítványunk közül 

kilencen (81 százalék) érettségit is adó 

középfokú intézményben (gimnázium, 

szakgimnázium) kívánnak továbbtanulni. Túl 

vannak már a közös írásbeli felvételi vizsgán, 

várják az eredményeket, a jelentkezési lapok 

benyújtását. Közülük az egyik kitűnő tanulónk 

az idén is az Arany János tehetség program 

keretében, - az elmúlt tanévhez hasonlóan - a 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumot 

célozta meg. 

   A tanév során megváltozott a szülői 

szervezet, az SZMK vezetőjének személye. 

Miseta Andreának, - aki hosszú évekig vezette 

a munkaközösséget, támogatta iskolánk 

törekvéseit, segítette tanulóinkat, és akinek 

„elfogyott” egyelőre az iskolás gyermeke - 

mandátuma októberben lejárt. Köszönjük 

elnök asszony eredményes és színvonalas 

tevékenységét. Helyére a szülők választmánya 

Nyevrikelné Debity Diánát választotta, akinek 

azt kívánjuk: érezze jól magát új pozíciójában, 

legyen sikeres, képviselje, segítse 

eredményesen tanítványaink nevelését-

oktatását, pedagógusaink munkáját. Napjaink 

változó világában a szülői szervezetnek, a 

szülőknek különösen meghatározó, nagyon-

nagyon fontos szerepe van. Perlaki Rezsőné 

erről így ír: 

   „A ma gyermeke a holnap felnőttje, aki majd építi 

gyermeke jövőjét, társadalmát, ilyen módon senkinek 

sem lehet közömbös mivé fejlődik, hogyan alakul 

gyermekeink élete.”   

 

Tisztelt Olvasók! 

   A 2018. január 29-én induló második félév is 

számos feladatot, a tanulók – pedagógusok - 

szülők részéről olyan további együttműködést 

követel majd, amely nélkül iskolánk értéket 

eredményező törekvései ellenére sem lehet 

sikeres és vonzó. Ahhoz, hogy ez 

megvalósuljon, az együttgondolkodáshoz, 

feladat és közös felelősségvállaláshoz kívánok 

minden nevelésben-oktatásban résztvevőnek, 

abban bármilyen szerepet vállalónak kitartást, 

optimizmust, és hitet a jövőt képviselő 

gyermekeinkben!  

   Kívánom, hogy közös munkával, 

elhivatottsággal sikeresen járuljunk majd hozzá 

szépülő településünk még inkább élhetővé 

tételéhez, vonzóképességéhez, 

lakosságmegőrző erejéhez. 

   Bár újév már elmúlt, még 2018. eleje van. 

Munkatársaim, diákjaink nevében is kívánok 

mindenkinek sikeres, boldog újesztendőt! 

 

GÓZ MIHÁLY 

intézményvezető, mesterpedagógus, 

köznevelési szakértő 
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BUZSÁK TÉRSÉGI KONYHA 

 

  

 

 

 

  Buzsák Község Önkormányzata  

2017. január 1-i alapítási dátummal hozta létre 

új intézményét, mely Buzsák Térségi Konyha 

néven működik. 

   A konyha gyermekétkeztetésen kívül 

munkahelyi és szociális étkeztetést, valamint 

vendég ebédet biztosít az azt igénylők részére. 

   Az alapítás időpontja nagy mérföldkő volt a 

konyha és Buzsák életében, hiszen a környező 

települések megrendelésének köszönhetően 

duplájára emelkedett az étkezői létszám. 

   Az átállás nem volt teljesen zökkenőmentes, 

hiszen a nehéz fizikai munkát és az ezzel járó 

megterhelést a dolgozók kezdetben nagyon 

nehezen viselték.  

   Az első 3 hónap során voltak akik más 

munkahely keresése mellett döntöttek, de 

szerencsére többen is kitartottak, vállalták és 

szorgalmasan végzik a számukra kijelölt 

feladatokat.  

   A korábban közmunkásként dolgozók egy 

részével közalkalmazotti jogviszonyt 

létesítettünk, így a teljes munkaidős 

foglalkoztatással már bizonyos mértékű anyagi 

biztonságot is tudtunk számukra nyújtani. 

   Az étkezői létszám napi 600-670 fő között 

mozog. 

   Természetesen a gyermekétkeztetésben részt 

vevők kisétkezést is kapnak, így a napi 

átlagosan 635 ebéden kívül szintén naponta 

biztosítunk 430 fő részére tízórait és 400 fő 

részére uzsonnát. Ez naponta összesen 1465 

étkezés, ami egy átlagos hónap alatt közel 

harmincezer étkezést jelent. 

   Itt meg kell még említeni a Buzsák Térségi 

Konyha Szőlősgyöröki Telephelyét, ahol 

naponta 180 fő részére főznek. 

 

   A Buzsák Térségi Konyha étkezést 

igénybevevőinek köre az alábbi: 

 

Oktatási intézmények: 

Buzsáki Általános Iskola  

Buzsáki Tulipán Óvoda  

Táskai Tőzike Óvoda 

Niklai Mézengúz Óvoda 

Öreglaki Általános Iskola 

Öreglaki Kerekerdő Óvoda 

Öreglak-Barátihegyi Óvoda 

Somogyvámosi Általános Iskola 

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda 

 

Szociális étkeztetés: 

Buzsák Idősek Klubja és szociális étkezők 

Somogyvámos Idősek Klubja szociális étkezők 

Öreglak Idősek Klubja és Szociális étkezők 

Táskai szociális étkezők 

Niklai szociális étkezők 

 

Vendég ebéd: 

Öreglaki Vadfeldolgozó, 

Buzsák, Öreglak, Somogyvámos, Nikla, Táska 

településekről: pedagógusok és a települések 

felnőtt lakói előzetes igénybejelentés alapján. 
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A felnőtt ebéd napi térítési díja 565 Ft. 
 

   A vendég ebéd térítési díjának beszedése a 

Buzsák Térségi Konyhán történik. 

   A szociálisan rászoruló nyugdíjasok és 

Idősek Klubja tagok számára az étkezési 

térítési díja fenti összegtől eltérhet, azt a 

Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 

jövedelem alapján állapítja meg. 

   Az étlapok összeállításánál nagyon 

fontosnak tartjuk a változatosságot és az 

idényszerűséget, bár a szabályok szorosan 

kötnek bennünket. 

   A közétkeztetési törvény nem csak azt 

mondja ki, hogy a különböző korcsoportok 

számára mekkora energiaértékű ételt kell 

biztosítani, hanem 10 étkezési naponként 

szabályozza a felhasználható alapanyagok 

körét is (pl. 10 nap alatt: 5 alkalommal lehet 

burgonya, kétszer rizs, kétszer tészta, naponta 

hús, 1 étkezésre hal, 2-4 –szer csirke, 1 

alkalommal belsőség, 5x teljes kiőrlésű kenyér, 

2-3x nyers zöldség vagy gyümölcs stb.) 

   Alapanyagok beszerzése zömében 

nagykereskedőktől történik, de ha 

lehetőségünk volt rá szívesen vásároltunk 

őstermelőktől is jó minőségű friss gyümölcsöt, 

zöldségfélét. 

   Nagy segítségünkre volt az 

Önkormányzatnál folytatott 

zöldségtermesztés, hiszen tavasztól késő őszig 

frissen, egyenesen a kertből kaptuk a retket, 

zöldhagymát, paprikát, paradicsomot, uborkát 

és más zöldségféléket. 

   Az alapanyag beszerzéseken túl 

lehetőségünk nyílt (és a szükség is rávitt 

bennünket) a konyha fejlesztésére is. Új, 

nagyméretű edényeket, korszerű párolós sütőt, 

tálalóeszközöket, új öltözőszekrényeket 

vásároltunk, sor került a régi ablakok cseréjére, 

a napokban pedig egy új, ételszállító gépkocsit 

is vásároltunk, mellyel a vidékre szállítást 

oldjuk meg, szigetelése és az ételszállításra 

alkalmassá tétele megtörtént. 

   Sajnos makacsul tartja magát az a tévhit, 

hogy ha úgy rendeljük az ebédet, azt jelenti 

hogy lusták vagyunk főzni. 

   Ez nem így van. Mint ahogy más 

településekre, sajnos Buzsákra is jellemző az 

egy- kétszemélyes háztartás, ahol az általunk 

megállapított áron nem lehet ilyen kis adagban 

friss, minden nap húst is tartalmazó ételt 

előállítani, hiszen havi húsz nappal számolva 

az ebéd nálunk 1 főre mindössze 11.300 Ft-ba 

kerül. 

   A továbbiakban is igyekszünk az étkezők 

igényeinek megfelelni, reméljük, hogy a 

közeljövőben Önt is étkezőink között 

tudhatjuk. 

   Kérjük éljen a lehetőséggel, fáradjon 

kevesebbet, egyen friss, változatos, meleg ételt 

minden nap, mi örömmel megfőzzük és 

kiszállítjuk Önnek. 

 

Megrendelését köszönjük! 

 

                    KOVÁCS JÓZSEFNÉ 

                  Intézményvezető 

                 Buzsák Térségi Konyha 
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BUZSÁKÉRT-SOMOGYÉRT 

ALAPÍTVÁNYRÓL 
 
 
   „ Nem egymásra támaszkodni, hanem 
egymást támogatva előre menni. Ennyi a 
lényeg. Mert a jó játékhoz csapatmunka kell.” 
   Alapítványunk tagjait ez a gondolat vezérli, 
amikor időt, energiát, nem sajnálva társadalmi 
munkában végzik tevékenységüket, Buzsákért 
– Buzsák felemelkedéséért, - Buzsák jövőjéért.  
A falu minden rendezvényén jelen vagyunk, 
sütünk, főzünk, kínáljuk a vendégeket. 
Több ízben is eljutottunk a „Majorkai töpörtyű 
fesztiválra” ahol nagyon jól szerepeltünk. 
   Minden év novemberében megrendeztük 
alapítványi bálunkat, ahol továbbra is 
támogattuk a felsőoktatásban tanuló 
diákjainkat, az érettségizőket és a technikusnak 
tovább tanulókat. 
Ezt a rendezvényünket hosszas készülődés 
előzi meg, ami sok gonddal és munkával jár, de 
a pozitív visszajelzések alapján úgy gondoljuk, 
hogy nem dolgoztunk hiába, hisz a térség egyik 
legszínvonalasabb bálja. 
Hagyományosan advent első vasárnapjára 
elkészítettük a templom előtt lévő betlehemet, 
majd a délutáni műsort követően kínáltuk az 
általunk készített forró csokit, teát, forralt bort 
és a sok felajánlott süteményt, amit ezúttal is 
nagyon szépen köszönünk Buzsák 
lakósságának.  
   Mikulásra az Önkormányzattal közösen 
mikuláscsomagot ajándékoztunk a három év 
alatti, óvodás, iskolás gyermekeknek.  

Az elmúlt időszakban kevesebb lehetőség nyílt 
civilszervezeteknek pályázat beadására. A 
legutóbb „a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére” kiírt pályázatot nyújtottuk be, 
melyet meg is nyertünk.  Ezen pályázaton belül 
egy kilencszemélyes Ford Tranzit buszt 
vásároltunk. A pályázat összege 12.604.750 Ft  
A busszal lehetőséget tudunk biztosítani a 
községben működő szervezetek és az iskolás 
gyermekek utaztatására. 
   Reméljük, hogy ezekkel a 
tevékenységeinkkel segítséget tudunk nyújtani 
az Önkormányzatnak, a falu lakosságának, 
hogy ez által is vonzóbbá és népszerűbbé 
váljon településünk. 
Ezúton szeretnénk megköszönni minden 
kedves támogatónk munkáját, felajánlását, a 
rendezvényen nyújtott segítségét.  
   Azon testületi tagoknak, akik többször is 
felajánlották tiszteletdíjukat, köszönjük és 
továbbra is számítunk támogatásukra.  
    Szeretnénk meg köszönni a személyi 
jövedelemadó 1%-át, melyből évente 200,000 
Ft-ot meghaladó összeg gyűlt össze. 
   Kérjük, támogassa idén is adója 1%-ával 
alapítványunkat.  
Adószámunk: 18780305-1-14 
 
 
Tisztelettel:  

 
                        MISETÁNÉ KARA ÉVA  
                                    elnök 

 

 

BUZSÁKI TŰZOLTÓ ÉS POLGÁRŐR EGYESÜLET 

 

   A Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

nevében köszöntöm Önöket. 

   Az egyesület 2017. július 10-én alakult meg 

43 fővel, nem mindennapi előzményekkel. A 

tavalyi év során településünk részére kettő 

tűzoltó autót ajánlott fel két német úr, 

egymástól függetlenül. Az egyik egy Mercedes 

típusú jármű, melyet Hans Peter Kern úr 

jóvoltából, valamint Michael és Marina Dieroff 

segítségével Mechernich város önkéntes 

tűzoltósága adott át. A másik egy Iveco 

Magirus típusú tűzoltóautó, melyet Joachim 

Ebert és neje ajánlottak fel. A két autót 2017. 
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július végén, augusztus elején egy kis delegáció 

szállított haza Németországból.  

   Az egyesület pénzügyi indulásához 

nagymértékben hozzájárultak a településen élő 

német és svájci lakosok, akik pénzbeni 

támogatásukkal biztosítottak alaptőkét a 

szervezet tevékenységének megkezdéséhez. 

   Köszönet és hála az adományozóknak és a 

közreműködőknek. 

   Az egyesület célja a helyi közrend és 

közbiztonság biztosítása, tűz- és 

bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az 

állampolgárok biztonságának védelme, 

biztonságérzetük javítása. 

   A tagok képzésének szervezése, az 

együttműködési megállapodások – a 

rendőrséggel és a tűzoltósággal – megkötése 

folyamatban van. Az egyesület tűzoltó 

parancsnoka Jángli János Béla, a polgárőr 

parancsnoka Kajtán Tamás Imre.  

   Kérem Önöket, hogy aki szeretne részt 

venni a fenti célok megvalósításában, jelezze 

szándékát a parancsnokoknál vagy nálam. 

   Köszönöm, hogy elolvasta e rövid 

bemutatkozásunkat, ha kérdése van, szívesen 

állunk rendelkezésére. 

        Üdvözlettel: 

            MEGYESI ISTVÁN 

           Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület  

         elnöke 
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A BUZSÁKI BOSZORKÁNYOS NÉPTÁNC EGYESÜLET 

HÁZATÁJÁRÓL 

 
 

                         „Nem a múlt feltámasztása a cél, hanem a múltból  
                       áthozni a mába és megőrizve továbbvinni a jövőbe            
                       azt, ami hozzásegít egy teljesebb közösségi élet  
                       megteremtéséhez..”  

 

 

   Már tíz esztendeje annak, hogy bizalmat és 

lehetőséget kaptunk, hogy községünk gazdag 

néptánc és népzenei kultúráját tovább vigyük 

az utókor számára. 

   Szükség van hagyományőrző és teremtő 
projektekre, amelyek célja a régi hagyományok 
továbbvitele, egyben új tartalommal való 
megtöltése, s ez által életre keltése. Továbbá 
szükséges, a mai kornak megfelelő új 
hagyományok kialakítása a közösség számára.  
A közösségünk tagjai meg ismerik a helyi 
hagyományokat, a még élő népszokásokat és 
azok közösségmegtartó szerepét, aktívan részt 
vesznek ezek továbbéltetésében, ápolásában.  
 
   Egyesületünknek jelenleg 50 tagja van, 

melyből 30 aktív táncos dolgozik azon, hogy 

településünk nevét és kulturális értékeit minél 

több helyen és minél több emberrel 

megismertessük. 2017 szeptemberében az 

utánpótlás csoportból a 14. életévüket 

betöltött fiatalok átkerültek a Boszorkányos 

csoportba. Nagy örömmel fogadtuk őket, 

hiszen ők a jövő táncosai. 

   Az elmúlt évben is szívesen tettünk eleget a 

felkéréseknek. 5 helyi előadáson, 5 vidéki 

fellépésen és 6 külföldi rendezvényen mutattuk 

be táncainkat, ezek az alábbiak: 

- „Horvát - magyar találkozó”- Buzsák  

- „Somogy Megyei Néptánc Antológia” - 

Kaposvár 

- „Hagyományőrző Disznóölés – Buzsák  

- „Katolikus találkozó”- Buzsák 

- „Kaptoli fesztivál” – Horvátország 

- „Martosi Falunap”- Szlovákia 

- „Nemzetközi Néptánc találkozó”- 

Balatonszárszó

  

- „ Krakkói Néptánc találkozó ”- 

Lengyelország (2 fellépés)  

- „Szent István napok ” - Fonyód  

- „Buzsáki Búcsú”- Buzsák 

- „Pécsváradi leányvásár”- Pécsvárad 

- „Szüreti napok”- Buzsák 

- „Nemzetközi vásár Bjelovár”- Horvátország 

- „Nemzetiségi nap Bjelovár” – Horvátország„ 

- V. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 

Díjkiosztó Ünnepsége”- Budapesten, mely 

nagy megtiszteltetés volt számunkra, hiszen a 

Néprajzi Múzeum patinás épületében 

mutathattuk be táncainkat.  

   Utánpótlás csoportunkban, a Katykaringó 

csoportban 30 gyermek (4-14 éves korosztály) 

tanulja a néptánc alapjait. 2017-ben a 

Dunántúli Amatőr Művészeti Fesztiválon a 

szakmai zsűri kiemelt arany minősítéssel 

jutalmazta produkciójukat. Ugyanezen a 

fesztiválon koreográfusunk, Takács László 

János pedagógiai díjban részesült. Az Együd 
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Árpád emlékére megrendezett XXXII. 

Somogy megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc 

Fesztiválon ezüstminősítést kaptak. Tavaly a 

gyerekek 7 fellépésen vettek részt, amire 

mindannyian büszkék lehetünk.  

   Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 

önkormányzatunk és képviselőtestületünk 

számára a támogatásért, mellyel lehetővé teszik 

és segítik működésünket. 

   A Somogy Megyei Értéktár Bizottság 

döntése alapján Buzsák Néptánc és Népdal 

öröksége kulturális örökség kategóriában, 

mint Somogyi Érték bekerült a Somogy 

Megyei Értéktárba. 

   Az általunk összegyűjtött buzsáki néptánc 

örökség a Néprajzi Múzeum etnológiai 

adattárába „Billen a szoknyák tarka harangja” 

címmel is elhelyezésre került.  

   Egyesületünkbe szeretettel várjuk kezdők, 

fél profik, profik jelentkezését!  

 

 

Miért a Boszorkányos? 

- összetartás, 

- barátság, 

- garantált a jó társaság, a jó kedv, 

- folyamatos tánctanulás, fejlődési 
lehetőség 

   

Táncolj a Katykaringósokkal! Gyere! Legyél 

egy vidám csapat tagja! 

- ha elmúltál 7 éves,  

- ha érdeklődsz a néptánc és a népi 
kultúra iránt, 

- ha szeretnéd hasznosan tölteni a 
szabadidődet. 
 

   A jövő újabb és újabb kihívásaira ott 

könnyebb megtalálni a megfelelő választ, ahol 

egy közösségnek hagyománya van. 

 

            MADARÁSZ ATTILA CSABA 

      Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület      

   elnöke

 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete 2017. évi 

tevékenységéről 

 

   Az egyesület 1996. évben alakult az idősebb 

korosztály érdekvédelmi szervezeteként. Tagja 

vagyunk a Nyugdíjasok Szervezeteinek 

Somogy Megyei Szövetségének. Az egyesület 

létszáma változó. Átlagosan 25-30 fő. 

   Megalakulás óta működik a dalkör 10-12 

fővel. A dalkör fellép a községünkben 

rendezett ünnepségeken, rendezvényeken, 

valamint a megyei szövetség által rendezett 

kulturális bemutatókon. A dalkör a 

hagyományt ápolva elsősorban a buzsáki 

népdalokat mutatja be a hallgatóságnak. 

Nemzeti ünnepeinken (március 15., október 

23.) az ünnephez illő dalokat választanak és 

adják elő. 2017 évben is mindkét rendezvényen 

sikeres volt a szereplésünk. 

   Minden évben Nőnapon, így 2017-ben is 

ünnepségen köszöntöttük a női tagságot. A 

köszöntésen részt vett Kara Lajos 

Polgármester Úr is. Részt vettünk a már 

hagyománnyá vált disznótoros vacsorán a 

faluházban, ahol az énekeseink népdalokkal 

köszöntötték a vendégeket. 

   Az előző elnök 2017. március 31. hatállyal 

lemondott tisztségéről és távozott az 

egyesületből. Az elnökség létszáma törvény 

által előírt alá csökkent. Április 5-én rendkívüli 

közgyűlésen a tagság új elnökséget és felügyelő 

bizottságot választott.  
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Elnökség: elnök és négy elnökségi tag 

Felügyelő bizottság: elnök és kettő bizottsági 

tag 

 

   Az új vezetés feladata volt a felkészülés a 

kistérségi nyugdíjas kulturális bemutatóra, 

mely Buzsákon került megrendezésre. A 

kistérségi bemutató június 10-én volt a 

Faluházban. 

Részt vettek: Buzsák, Lengyeltóti, 

Szőlősgyörök, Somogyvár nyugdíjasai. A 

rendezvény jól sikerült. Meghívást kapott a 

dalkör és a versmondó a megyei gálára. 

A rendezvény sikeréért köszönet illeti Kara 

Lajos Polgármester Urat és Mezriczky Tünde 

Jegyzőasszonyt az önzetlen és aktív 

segítségükért. Továbbá köszönet illeti Vaszilkó 

Nóra Faluház vezetőt a tevékeny 

közreműködéséért. Dicséret és köszönet jár a 

szereplőknek és a segítésben részt vevő 

tagoknak.  

   Május 27-én Balatonlellén a tamási operett 

színjátszó egyesület előadásában 20 fővel 

megnéztük a Csárdáskirálynő című 

nagyoperettet. Nagy élmény volt 

valamennyiünk számára. 

   A szőlősgazdák által a Fehér-Kápolnánál 

szeptember 2-án megrendezett búcsún a 

dalkör tagjai bordalok előadásával járultak 

hozzá a jó hangulathoz. 

   Szeptember 20-án 22 fővel kiránduláson 

vettünk részt Kőszegen és környékén. Kőszeg 

nevezetességei után megtekintettük Velem 

községben az ún. „Novák falvát”. A kirándulás 

mindenki megelégedésére a balatonújlaki 

Kukorica Csárdában elfogyasztott vacsorával 

zárult.  

   Szeptember 29-én a Buzsáki Szüreti Nap 

tájházi szórakoztató műsorán a dalkör 

bordalok előadásával szerepelt. 

   Október 11-én az egyesület 15 tagja Csiszta 

Fürdőn töltött el egy napot ingyenes fürdési 

lehetőség ajándékaként. Köszönet érte Kara 

Lajosné és Kara Barbara üzemeltetőknek, hogy 

számunkra ezt a kedvezményt adták. 

   Október 21-én került sor a megyei szövetség 

megrendezésében az Észak-Somogyi 

Művészeti Gálára Lengyeltótiban. 

Egyesületünket a dalkör és egy versmondó 

képviselte sikerrel. A fellépő 22 produkcióból 

kettőt hívtak meg az első alkalommal 

megrendezett (november 18.) nyugdíjasok 

találkozójára Nagybajomba. Az egyik 

meghívott a mi dalkörünk volt. A 

dalostalálkozó színvonalas, nagyon értékes 

esemény volt. Örülünk, hogy részesei voltunk. 

A dalostalálkozó a marcali Lóki Csárdában 

elfogyasztott hangulatos vacsorával zárult.  

   December másodikán megrendezett adventi 

ünnepségen előadtuk a nem is olyan régen még 

valóságban létező Szent Család Járást. Ugyanezt 

a népi vallási szokást bemutattuk 

Lengyeltótiban a december 17-i vasárnapi 

szentmise után, nagy örömet szerezve a helyi 

híveknek. 

   A hívek szeretete és hálája mindnyájunk 

számára megható és lélekemelő érzés volt, 

különösen a közelgő Karácsonyi Ünnepek 

miatt. 

   A 2018-as év a tagépítés éve lesz. 

Szeretettel várunk minden olyan nyugdíjast, aki 

elfogadja az egyesület írott és íratlan szabályait 

és szeretne egy közösséghez tartozni. 

 

HAJAS LAJOS  

egyesületi elnök 
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BOKRÉTA HAGYOMÁNYŐRZŐ 

EGYÜTTES 2017-ES ÉVE 

 

   A Bokréta Hagyományőrző Együttes 

jelenleg huszonkét aktív taggal működik. Az 

elmúlt évben minden falusi rendezvényen 

aktívan részt vettünk. Felléptünk a március  

15-i ünnepélyen, Pünkösdkor, szüreti 

felvonuláson, október 23-án, adventkori 

műsorban.  

   Megmutattuk Buzsák értékeit a környező és 

távolabbi falvak rendezvényein. Harmadszor 

vettünk részt az imremajori Töpörtyű 

fesztiválon, ahol az előkelő harmadik helyezést 

értek el az asszonyok. Sokadik alkalommal 

bemutatkoztunk Abasáron a Nemzetközi 

Katona-, bor-, népdal Fesztiválon.  

   Az együttes nevében szeretném 

megköszönni az Önkormányzat segítségét a 

fenntartásunkhoz, a vidéki fellépésekhez az 

utazásokhoz ingyenesen biztosítja a buszt. A 

képviselők anyagi támogatása a napi 

működéshez, elhasználódott eszközök 

pótlásához elengedhetetlen. 

   Ebben az évben több hagyatékból kaptunk 

ruhákat, amit a szokásjátékokhoz fel tudunk 

használni. Ezúton is szeretném megköszönni 

mindazoknak a segítségét, felajánlását, akik 

bármiben az előrejutásunkhoz hozzájárultak. 

   Végül, de nem utolsó sorban az együttes 

minden tagjának, aprajának és nagyjának 

szeretném megköszönni az egész éves 

fáradságos és odaadó munkáját, kitartását. 

lelkes hozzáállásukat, összetartásukat, 

segítőkészségüket. 

   Várunk mindenkit az együttesbe, akik 

szeretnék, hogy Buzsák öröksége 

fennmaradjon, ebben részt kívánnak venni. 

 

JILLING TIBORNÉ 

együttes vezető 
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Cseralja Vadásztársaság  

8695 Buzsák, Kossuth u. 78/B. 

 

  

   Vadásztársaságunk 1997-óta működik 

azonos területen és névvel. A tavalyi év 

folyamán ismét sikerült 2037-ig, 20 évre 

megszerezni a vadászati jogot. A 

földtulajdonosi közösséget vadászó tagjaink 

hozták létre, akik rendelkeznek a terület 50%-

át meghaladó földterülettel, ill. 

meghatalmazással. A földtulajdonosi közösség 

elnöke ismét Hajas Lajos lett. A vadásztársaság 

változatlan intéző bizottsággal folytatja a 

munkáját, Kara Norbert elnök vezetésével. A 

vadászterület is változatlan nagyságú maradt, 

közel 3 000 ha. Tagjaink száma 25 fő. Ahhoz, 

hogy a megyében elsők között sikerült 

létrehozni a földtulajdonosi közösséget 

szükséges volt az, hogy az elmúlt 10 évben jó 

kapcsolatot sikerült kialakítani a területen 

gazdálkodó földtulajdonosokkal. Komolyan 

vesszük a tavasz vadkárelhárítást és próbálunk 

együttműködni a gazdákkal. Ha mégis 

keletkezik vadkár – ami elkerülhetetlen – 

akkor, igyekszünk megegyezni a 

gazdálkodókkal úgy, hogy mind a két fél 

elégedett legye. Ez az elmúlt években mindig 

sikerült. Területünkön jelentős az őzállomány 

és a vaddisznó, ez utóbbi felel a vadkárok nagy 

részéért. Sajnos a gímszarvas állományunk 

nem stabil, inkább csak a vegetációs 

időszakban található meg nagyobb számban, 

amikor komolyabb vadkárokat is okozhat, az 

őszi és téli gímszarvas vadászati időszakban 

nagyrész más területekre vándorol!  

   Az utóbbi években komoly problémát okoz 

az aranysakál megjelenése. Az apróvad és a 

fiatal nagyvad állomány tizedelésével komoly 

vadgazdálkodási károkat okoz.  

   A tavalyi év során sikerült 

kompromisszumos megegyezést kötni a 

természetvédelmi hatóságokkal, így 

visszakaptuk a vízi vad vadászati lehetőséget a 

Ciframalmi északi halastóra. Ez eddig a Natura 

2000-es szabályozás, valamint a Ramsari 

egyezmény miatt volt védett terület. 

   Társaságunk aktívan részt vesz a területén 

lévő 2 község (Buzsák, Öreglak) társadalmi 

életében, rendszeresen támogatjuk a 

rendezvényeket, főzéssel, alapítványok 

támogatásával. Rendszeresen részt vettünk a 

községek által szervezett szemétszedési 

akciókban. 

   Ezeket a tevékenységeket a továbbiakban is 

fenn kívánjuk tartani, jó kapcsolatot akarunk a 

területen élő lakossággal!  

   A kedves lakosságnak a Cseralja Vt. minden 

tagja nevében Boldog Új Évet kívánunk. 

 

                         HORVÁTH ENDRE CSABA  

              Vt. titkár 
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BUZSÁK KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET 

2017-ES ÉVE 

 

Kedves Buzsákiak, Sportbarátok! 

   Lehetőséget kaptam, és így szeretném 

ismertetni Önökkel a KSE 2017. évi 

tevékenységét, eredményeit. 

   Egyesületünk továbbra is a megye II. 

osztályban szerepel egy felnőtt és egy U-19-es 

ifjúsági csapattal. Továbbra is részt veszünk a 

Bozsik (utánpótlás nevelés) programban U7, 

U9, U11, U13 csapatokkal. A Bozsikos 

gyerekek felkészítését júniustól Iváncsics 

László vette át Márkus Istvántól, aki 

munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudta 

tovább vállalni a gyerekek felkészítését.  

   A 2017-es évet január utolsó hétvégéjétől 4 

hétvégén át a MLSZ Somogy megyei 

Igazgatósága által szervezett műfüves 

felkészülési bajnoksággal kezdtük Siófokon. 

Ekkor volt az átigazolás ideje is. Csapatunktól 

távozott Spekker Tibor Szőlősgyörökbe és 

Pencz Valentin Kéthelyre. De nem csak 

távoztak, hanem érkeztek is játékosok: 

Matucza Balázs, Babina Zsolt, Dénes Csaba, 

Csonka Csaba, Balatincz Zoltán és Takács 

György erősítette a játékos keretünket. Így a 

2016/2017 bajnoki évet 8 győzelem, 4 

döntetlen, 12 vereség, 44 lőtt gól, 50 kapott 

góllal, 28 ponttal a 10. helyen zártuk.  

   U-19-es csapatunkból távozott Hatos Patrik 

és Kertész Dániel, érkezett hozzánk: Ilyés 

Tamás, Molnár Patrik.  Ők Gelencsér Zoltán 

vezetésével 8 győzelem, 16 vereség, 53 lőtt és 

78 kapott góllal, 24 ponttal a 9. helyen zárták.  

   Nyáron felkészülési mérkőzéseket 

játszottunk a bajnokság kezdetéig. Az 

átigazolási szezonban távozó játékosunk 

nagyon nagy örömömre sem a felnőtt sem az 

ifjúsági csapatból nem volt. A felnőtt csapat 

mestere továbbra is Fazekas Krisztián, ifjúsági 

csapatunké Gelencsér Zoltán. Érkezett felnőtt 

csapatunkhoz Wohl József, Szekér Szabolcs, 

Jámbor Zoltán, Matucza Ádám és Kiss 

Dominik. Ifjúságiba pedig Bugyi Roland, 

Rostás József és Gelencsér László.  Így ijfúsági 

csapatunk az őszi szezont 3 győzelemmel 3 

döntetlennel és 5 vereséggel, 22 lőtt és 33 

kapott góllal, 12 ponttal a 10. helyen zárta, 

innen várjuk a folytatást.  Felnőtt csapatunk 

4győzelem, 2 döntetlen, 5 vereséggel, 21 lőtt és 

23 kapott góllal, 14 ponttal az 5. helyen zárta, 

innen várjuk a tavaszi szezont.  

   2017.05.02-i határidővel lehetőségünk volt 

és ki is használtuk pályáztunk az úgynevezett 

TAO támogatásra Gelencsér Zoltán 

segítségével, 7.748.873 Ft-ra nyújtottunk be 

kérelmet ebben az utánpótlás neveléstől a 

tárgyi eszközökig mindent belevettünk, amire 

a csapatainknak szüksége lehet, és ebből 

október 11.-én kelt határozatával az MLSZ, 

7.067.011 Ft-ot jóvá is hagyott. Most ezen 

dolgozunk gőzerővel, hogy sikerüljön 

feltölteni ezt az összeget a számlánkra, 

keressük a társaságokat.  

   A Magyar Labdarúgó Szövetség és az 

Önkormányzatunk támogatásával idén első 

alkalommal nyári tábort szerveztünk az 

utánpótlás korú gyermekeknek júliusban. A 

gyerekek nagyon élvezték a tábort, az Ijfúsági 

szállón volt a táborközpont, ott is aludtak a 

gyerekek, délelőtt edzések, délután 

szabadprogramok zajlottak. Szeretnénk 

megköszöni Kara Barbarának, hogy részünkre 

térítésmentesen biztosította a fürdőzés és az 

aznapi étkezés lehetőségét 

   Egyesületünk igyekszik kivenni a részét a 

falu életéből is. Pünkösd hétfőn, a Buzsák 

Öregfiúk - Vasas Öregfiúk  labdarúgó 

mérkőzéssel gazdagítottuk a 

programsorozatot. Ezalatt a felnőtt csapatunk 

tagjai finom pacalt és marhalábszár pörköltet 

készített a tájház udvarán, a főzőversenyen.  

Ahol a mérkőzés után vendégül láttuk a két 

öregfiú csapatot. Buzsáki búcsú alkalmával - 

tekintettel arra, hogy a bajnokság még nem 
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kezdődött el - egy bajnokság előtti főpróbát 

tartottunk a Buzsák- Lengyeltóti szomszédvár 

rangadóval, hogy a búcsúba kilátogató férfiak, 

sportbarátok ne maradjanak labdarúgás nélkül. 

Ezt követően kezdődött el a bajnokság, amiről 

az előbbiekben már szóltam.  

   Ezzel el is érkeztünk az év végére, és itt 

szeretném megköszönni mindenkinek az év 

folyamán nyújtott mindennemű segítséget, 

akik az egyesületünk munkáját elősegítették. 

Szurkolóinknak a bíztatást, a faluban lakó 

német ajkú sportbarátok támogatását.  

Gyuricza Feri bácsinak az áldozatos munkáját 

az ifjúsági csapatunk szállításában.  

   Buzsák község Önkormányzatának, Kara 

Lajos polgármester Úrnak, Mezriczky Tünde 

jegyző asszonynak és a képviselő testület 

tagjainak az egész éves támogatásukat. Skrinyár 

Ferencné Zsuzsikának a könyvelést. Proity 

Józsefné Magdinak az igen finom 

sportvacsoránk elkészítését. 

 

MISETA ANDREA 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENZA ÉS A VÍRUSOK 

 

   Ismét itt a szezonja, ha figyelmesek vagyunk, 

észrevehetjük, egyre korábban jelentkezik. 

   A „régi szép időkben” jellegzetesen január 

közepe, február, esetleg március közepéig 

tartott. 

   2016-ban is korábban, 2017-ben pedig már a 

nyár végén beköszöntött ez az időszak, 

szeptembertől az iskola és az óvoda kezdetével 

jelentősen megsokszorozódott a betegek 

száma. Nyilván ennek egyik oka, nemcsak mint 

a vándormadarak hordozzák a madárinfluenza 

vírusát, az úgynevezett „vándorló emberek”, 

azaz migránsok ezrei új, eddig melegebb 

hőmérsékletet is jól tűrő vírusokat 

„osztogatnak” az európai földrészen. 

Korábban már írtunk arról, hogy kinek jár, 

miért hasznos az influenza elleni oltás. 

 

 

 

 

   Mik jelenleg a típusos tünetek: egyik 

fajtájánál a makacs köhögés, torokfájás, láz, 

rossz közérzet, míg a másiknál fejfájás, ízületi 

fájdalmak, szédülés, egyensúlyzavar, esetleg 

hasmenés tünetei jelentkeznek. 

   Mit tehetünk: mint ahogy a médiában 

elhangzott „felkészültünk a télre”, nos, 

részünkről a legfontosabb a megelőzés, vagyis 

friss levegő, sok testmozgás, megfelelő vitamin 

bevitel, illetve minden olyat kerülni, ami 

immunrendszerünket, azaz védekező 

képességünket csökkentheti. Ezekre később 

még kitérek. A legfontosabb tudni, hogy 

kaphatjuk el leginkább a vírust. Tél van, hideg, 

az emberek többsége zárt, fűtött helyiségeket 

keres, így legyen az bármilyen iroda, üzlet, 

munkahely, iskola, óvoda, azaz sok ember 

egyszerre zárt térben. 

Ebből a szempontból a legkritikusabbak a 

szakrendelők, háziorvosi rendelők várótermei. 
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Miért? 

   Mert sok ember köhög, de közülük csak 

kevesen tudják az illemet. Egy-egy köhögés, 

tüsszentés alkalmával több ezer parányi 

mikroba, vírus kerül például egy 4x4 m-es 

váróterem légterébe. 

   Mi van, ha többen is köhögnek és többször 

is ismétli. El lehet képzelni a 

megszámlálhatatlanul sok mikrobát, és ami 

súlyosbítja a helyzetet, hogy képesek a 

légáramlat miatt, akár másfél-kettő órát is 

lebegni, majd például a szék karfára, asztalra 

stb. letelepedni. 

    Vagyis a két legfontosabb tanulság: aki 

köhög, az tegyen a szája elé megfelelő méretű 

zsebkendőt, nem csupán a kéz ujjait (amivel 

később esetleg valakivel kezet fog), valamint 

ilyen helyekről távozva otthon első legyen az 

alapos kézmosás. 

   Mit tehetünk még? Mi az, ami csökkenti 

ellenállásunkat? Mit tehetünk erősítésükért? 

   Az első és legfontosabb a stressz 

csökkentése, mely fölösleges energiákat von el 

a szervezetünktől. Szintén csökken immunitás, 

ha valamilyen hosszú távú idült betegsége van 

valakinek, így nem marad kellő energia a 

védekezésre. Kevés marad akkor is, ha akár 

fizikailag vagy szellemileg túlhajtjuk magunkat, 

de a mértéktelen élvezeti cikkek, a mértéktelen 

táplálék bevitel túlságosan megterheli 

emésztőrendszerünket, illetve méregtelenítő 

májunkat. 

   Egyszer egy hindu bölcs azt mondta: az 

emberek azért halnak meg túl korán, mert túl 

eszik magukat. Vagyis túl sok energiát 

követelnek meg ezzel testünktől, ezzel 

megrövidítve életünket.  

Mit tehetünk: fontos a friss levegő, a 

testmozgás, a bő folyadékbevitel 

(méregtelenítés), az időnkénti kikapcsolódás, 

stressz mentesítés, a megfelelő vitamin bevitel. 

itt felhívnám a figyelmet a tévhitre, 

nevezetesen a C-vitamin feleslege (sőt 

ártalmas) mértéktelen bevitelére. Egy felnőtt 

embernek, aki megfelelően táplálkozik 

(zöldség, gyümölcs, stb…) elegendő napi 250-

500 mg bevitele. A több ezer mg bevitele 

nemcsak, hogy nem erősíti immununkat, de 

még vesekő-képződésre is hajlamosít! 

Másrészt tudni kell, hogy az immunitás 

szempontjából jóval fontosabb a D3 vitamin 

legalább napi 1000-2000 E (egység) bevitele. 

Természetes táplálékaink közül jó hatásúak a 

cékla, foghagyma, vörös áfonya, búzafű, 

búzacsíra, gyömbér, melyek valóban 

immunerősítő hatásúak. Gyógyszertárból 

pedig az említett D3 vitaminon kívül a 

szójalecitin, illetve a ginseng tartalmú 

készítmények. 

 

                DR. SZŰCS TIBOR 

               háziorvos 

            címzetes főorvos 
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A BUZSÁKI TÉLI BEREKBEN 

 

   Amikor már az őszi széltől és dértől zizegő 

taron nem hallik a vonuló ludak gágogása, 

akkor az idősebbek már tudják, közeledik a tél 

a buzsáki kertek alatt a Balatoni Nagy-

Berekben. De tudják, hogy ez a csendes 

mozdulatlanság csak a berek csalfa játéka a 

falubeli emberrel, mert a nádtenger, a 

jégpáncél és a ropogó hó padló ezernyi titkot 

rejt magában, amit csak az avatott szem és fül 

vesz észre. 

   Ilyentájt a buzsáki ember legszívesebben a 

pincéjéig merészkedne gyalogszerrel a zord 

időben, de az ősi Fehér-Kápolna harangja a 

cseralján elhallik a Tatárvár – Kékapuszta közti 

láprétekig s a Kálváriai szőlők alatt felkapja a 

fejét a vetésben legelésző őz, felrepül a Kanális 

vizében kecsesen lépegető öreg kócsag, 

miközben a partközelben apró halat, békát 

keres a lékben. Amikor a cseralján felharsan a 

vadászkürt, elhullott agancsba botlik az 

erdőkerülő s a koca, suta várja utódját, akkor a 

kemény, fagyott agyagos sárban már a patások 

nyomai olvashatók a terlakóczai akácosok 

melletti homokhátak rétjein egészen 

Csisztapusztáig, ahonnét egészen a Fonyódi-

hegyekig ellátni. Errefelé már János-hegy felé 

az észak-keleti csípős téli szél az embert 

megtorpanásra készteti, ha már rámerészkedik 

a jégre, hogy a sekély zsombéksáson túl, ahol a 

jégpáncél alatt a berki iszapban mélyen a 

dermedt halak pihennek, ott nádat arasson a 

tetőfedéshez… A berregő hónapok 

megleckéztetik nap, mint nap a tájon élő 

embert, mert ahogy Matula mondaná: „a 

berekkel viccelni nem lehet” ! A Fehér-vízi láp 

felett a kisvonat robogó zakatolása tölti meg az 

oly nyugodt léget néha-néha, majd ahogy 

minden zaj elhalkul, a Martinosban meg-

megállva a fürkésző tekintettel a magasban 

kerengő réti sas pár ragadja meg s a fülünknek 

éles hangú vijjogásuk hallható a természetben 

figyelmesen, azt tisztelő ember számára! A 

táskai határ már idelátszik a Medvogya-patak 

égerláp-völgye, ahol a vízimalmok romjai 

tövében a tavasz első hírnöke fog nyílni a 

szunnyadó avarból előbújva a nők tiszteletére 

Tavaszi Tőzike. Ekkorra már a nádkévékből 

rakott kúp a pincesorokon fog emelkedni, a 

kocák, suták, szarvas tehenek vezetgetik 

malacaikat, borjaikat és a faluban kezd kifogyni 

a kamra a felfüstölt sonkából, szalonnából, 

borból… De addig még a berekben vonuló 

szarvas rudli, gyepet feltúró vadkanok és a dűlő 

utak felrepülő rikácsoló fácánkakassal 

találkozhat össze a buzsáki környéket járó 

kiránduló… 

 

MIKICS NORBERT
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   Egy család életében az adventi készülődés, a 

Karácsony az év egyik legfontosabb ünnepe.  

   A Buzsáki Faluház Karácsony címmel 

rajzpályázatot hirdetett meg az általános iskola 

felső tagozatos gyermekei számára.  

A gyerekek különböző technikákat alkalmazva 

elevenítették meg az ünnepet és az ahhoz 

kapcsolódó eseményeket, helyszíneket, 

tárgyakat. 

A hat győztes munka látható most itt: 

  

  

RAJZVERSENY 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

a) Misák Kitti - 8. osztály; b) Nagy Kitti - 7. osztály;  

c) Pintér Alexa - 7. osztály; d) Orsós György Dávid - 7. osztály;  

e) Proity Rajmund - 7. osztály; f) Zenko Várvárá - 8. osztály 
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A nagymama megkérdezi a nagypapától: 

- Szerinted vegyek fel melltartót? 

A papa nézi egy darabig, majd így szól: 

- Hát, elég nagy sár van odakint. 

 

 

A polgármester összefut a Gazsival és kérdezi 

tőle: 

- Te Gazsi, hát miért nem segítesz a 

többieknek és mégy ki a gátra dolgozni? 

Hamarosan mindnyájunkat elönt a Tisza! 

- Drága polgármester úr, mondja már meg 

nekem, hogy ez közügy vagy magánügy? 

- Közügy ez bizony! 

- Na látja polgármester úr, ettől vagyok én 3 

évre eltiltva! 

 

 

Egy öreg hölgy ül a kandallója előtt a 

kandúrjával, és törölget egy öreg lámpát, amit 

a padláson talált. Egyszer csak egy szellem 

tűnik elő, és felajánlja, hogy három kívánságát 

teljesíti: 

- Szeretnék gazdag lenni, szeretnék fiatal lenni, 

és szeretném, ha a kandúrom átváltozna 

királyfivá! 

Abban a pillanatban egy kastélyban találja 

magát, fiatalon és kívánatosan, előtte egy 

királyfi, mosolyogva és a karját széttárva.  

A hölgy a karjaiba simul. Ekkor a királyfi a 

fülébe súgja: 

- Ugye most nagyon bánod, hogy két éve 

kiheréltettél. 

 

 

A rendőrök a halmazállapot változásról 

tanulnak. Így az őrmester: 

- Szabó fiam, tudja-e, mit értünk halmazállapot 

változáson? 

- Őrmester uram, jelentem, nem tudom. 

- Na ide figyelj! Te most itt vagy, de egy nap 

meghalsz, eltemetünk, sírodon virág nő, jön egy 

tehén, lelegeli, majd kirak egy lepényt, én arra 

járok, és így szólok: 

- Szabó fiam, de megváltozott. Na, most érted? 

- Őrmester uram, jelentem, értem. 

- Akkor ismételd meg! 

- Az őrmester uram most itt van, de egy nap 

meghal, eltemetjük, sírján virág nő, jön egy 

tehén, lelegeli, majd kirak egy nagy lepényt, én 

arra járok, és így szólok: 

- Őrmester uram, maga semmit sem változott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICCEK 
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A Somogyvári Szent László Napokon a 

Bokréta tagjai 

Álatlános iskolánk tanulói és kísérőik  

horvát testvértelepülésünk iskolájának 

vetélkedőjén 

Nyári harmónika-koncert a Faluházban 

A Buzsák Maraton 2017 legfiatalabb 

indulói 

Somogy Megyei Értéknap Kaposváron 

A székely kapu áthelyezése 

Járdaépítés a település utcáiban és a 

temetőn 

Advent 2017 

Majorkai Töpörtyűfesztivál - Bokréta 

              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 
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A BEREK LÁTOGATÓKÖZPONT LÁTVÁNYTERVEI 


