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A Gyöngyösbokrétás
csoport
A Gyöngyösbokréta mozgalom szele
Buzsákon is egybefújta a táncos kedvű
embereket. Az első néptánccsoportot Kollár
Péter és felesége Máté Teréz szervezte meg
az 1930-as években.
Fellépéseiken buzsáki lakodalmast adtak
elő.
1934. szeptember 23-án Kaposvárott, a
Városi
Színházban
rendezték
meg
Somogyország Bokrétáját, ahol a buzsákiak
körtánccal léptek fel, a programot a
Bokrétások Lapja is közölte.
A csoport csak vidéki megmozdulásokon
vett részt, budapesti bemutatón nem járt.
Kollár Péterék elköltözése után vezető
nélkül maradtak a táncosok.
A II. világháború után a Gyöngyösboréta
mozgalom is megszűnt.

Buzsáki Gyöngyösbokrétás csoport 1935.

Buzsáki Népi Együttes
A tánccsoport történetének egyik meghatározó időszaka Frais Olga
tanítónő vezetése idején volt, aki hősi korszaknak nevezte.
Az országban több helyen szerepeltek, így Pécsett, Szegeden,
Budapesten, Kaposváron, Balatonbogláron, Marcaliban és nem utolsó
sorban Gyulán is.
Táncoltak karikázót, libegőst, kopogóst. Jártak kanásztáncot szólóban,
kettesben, bottal, bot nélkül, vagy ostorral. A lányok üveges táncát
mindig csodálkozás kísérte. Az együttes szóló tánca a disznóölő tánc
volt.
Proity József (Pácó) citerajátékával kísérte a táncosokat.
A csoport életében a legkiemelkedőbb esemény az 1948. április 9–11.
között Gyulán megrendezett „Centenáriumi néptáncverseny” volt. A
győztesek között buzsáki táncosokat is hirdettek. Parasztcsoport
kategóriában első helyet értek el. A párosok versenyében Bogdán
József és felesége Mikity Rozália, Varga Ferenc és felesége Jancsekity
Mária, valamint magántáncos kategóriában Tóth Sándor kapott első
díjat.
Frais Olga tanítónő elköltözéséig, 1957-ig vezette a Buzsáki Népi
Együttest. Munkája gyümölcseként tovább öröklődtek a buzsáki táncok
és a község neve kitörölhetetlenül beíródott a magyarországi néptánc
mozgalom történetébe is.
Olga néni figyelemre méltó üzenete a jelen és a jövő generációi
számára:
„Egy biztos.
Az utánam jövők ne csak ott lakjanak, hanem igyekezzenek a sok jót,
tehetséget, rátermettséget, a sok szépet, ami ennek a falunak
embereiben van, megtartani, ne hagyjuk elveszni.”

Bokréta Együttes
Knézics korszak
1957. szeptember 5-én egy újabb fejezet kezdődött a népi együttes
életében. A falu vezetése két fiatal tanítót Knézics Istvánt és feleségét
Nagy Annát bízta meg, hogy szervezzék újjá a tánccsoportot, melyet
Bokréta Együttesnek neveztek el utalva a buzsáki hímzések
bokrétaszerű virág motívumaira. Ők 1974-ig vezették a csoportot.
Gyűjtéseik alapján feldolgozták a falu jellegzetes hagyományait:
„Varró est”, „Víg szüret”, „Lakodalmas”, „Este a fonóban”, „Tengeri
hántás”, „Tollfosztóban”, „Májusfa kitáncolás”. Táncolták a jellegzetes
buzsáki táncokat, kanásztáncot, üvegest, párnástáncot, cigánytáncot.
Színpadra állították Szende Báró balladáját.
A „Buzsáki KISZ lakodalmas”-ról rádiófelvétel is készült.
1960-ban az együttes, munkája elismeréseként megkapta a Szocialista
Kultúráért jelvényt.
Koreográfusaik Pálfi Csaba, Balogh Kati, és Vásárhelyi László voltak.
Elsőként utazhattak külföldre, 1963-ban az ausztriai St. Veit an der
Glan-i táncegyüttes vendégeiként.
1965-ben elnyerték a Kiváló Együttes címet.
Az érsekújvári táncosokkal is csere kapcsolatot alakítottak ki.
1971. augusztus 15-i Buzsáki Búcsún bemutatott párnás leánytáncot és
az általános iskolások táncát a tv nézők is láthatták.
Az együttesben több mint negyven táncos járta a táncokat. Tagjaik
között a 6 évestől a 79 évesig több korosztály megtalálható volt.
Zenészeik kezdetben helybeliek voltak. 1959-től Tengerdi Győző lett
az együttes zenei vezetője.
A Knézics házaspár és a Bokréta csoport áldozatos munkájának
köszönhetően tovább folytatódott a buzsáki táncos hagyományok
megőrzése.

Polgárdi Erika korszaka
1974 – 1978. között Polgárdi Erika, a buzsáki
Művelődési Ház akkori igazgatónője vezette a táncegyüttest.
Ebben az időszakban Csíkvár József, Együd Árpád,
Ureczky Csaba és Takács László állította színpadra az eredeti,
archaikus táncokat bemutató koreográfiákat az együttes számára.
A zenekar vezetője Oláh József volt.
Sok országos és helyi rendezvényen mutatták be táncaikat.
A Röpülj páva sorozat IX. elődöntőjében 1978. február 24-én
került adásba Csíkvár József összeállítása a Somogyi Búcsú,
melyben a buzsáki táncosok is láthatók voltak.

Buzsáki Népi Együttes

A Németh házaspár korszaka
Polgárdi Erika távozása után Németh Géza az általános
iskola igazgatóhelyettese és felesége Hajba Irén vették át az
együttes irányítását a pávakörök mozgalmának idején
megalakult Buzsáki Asszonykórus vezetése mellett.
A táncok betanításában Csíkvár József,
majd Ureczky Csaba segített.

Ureczky korszak
Az 1980-as évek elején az együttes szinte haldoklott. Az általános
iskola fiatal tanárai Nadrai Mária, Molnár Katalin, Tschepen Zoltán,
Góz Mihály, Bodrogi Erzsébet elhatározták, hogy újjáélesztik az
egykor híres csoportot. Ureczky Csaba szakmai irányítása mellett újult
meg az együttes, ismét szervezettebb keretek közt folyt a munka.
A táncok betanításában gyakran segített édesapjának ifjabb Ureczky
Csaba is.
Koreográfiáik között buzsáki hagyományokra épülő táncok kerültek
színpadra, mint a libegős-kopogós a „Hej, te kedves kicsinyem…”
dallamára, volt páros és fiú tánc, valamint leánykarikázó is.
1981-ben munkájuk gyümölcseként Nívódíjat kaptak.
Hosszú idő után a buzsáki táncosok ismét utazhattak külföldre, két
alkalommal szerepeltek Csehszlovákiában. A zenekar vezetője
Bakonyi Károly volt.
Ureczky Csabának „sikerült megőriznie a falu hagyományainak
folyamatosságát.”

Üveges tánc

Buzsáki Hagyományőrző Együttes
Németh Márta korszaka
Ureczky Csaba távozása után Németh Márta vette át az együttes
igazgatását.1985-től a csoport hagyományőrző együttesként dolgozott
tovább, nevet változtattak, Buzsáki Hagyományőrző Együttes néven
folytatták tovább a munkát.
Tudatosan kezdték gyűjteni a helyi szokásokat és hagyományokat.
Szokásjátékként
színpadra
állították
a
„Nyársdugás”,
a
„Pásztorfogadás”, a „Húshagyó” hagyományát, melyek több
alkalommal részesültek ezüst és arany minősítésben.
Az együttes szakmai munkáját továbbra is Ureczky Csaba, majd
Csíkvár József és Vásárhelyi László segítette a tanácsaival.
Táncoltak országhatáron belül és kívül. Jártak Szovjetunióban,
Olaszországban, Jugoszláviában, Hollandiában.
1988-ban hagyományőrző együttesként Nívó-díjat vehettek át, ami az
együttes munkájának legnagyobb elismerése volt.
1989-ben a rádió és a televízió is készített róluk felvételt.
A szokásjátékok mellett táncoltak üveges táncot is.
Az együttes tagjai ekkor már nemcsak helybeliek voltak, több fiatal járt
át a szomszédos településekről.
A zenekart Bakonyi Károly és Tengerdi Győző vezette.
Németh Márta elévülhetetlen eredményt ért el a buzsáki szokások
megőrzésében.

Nyársdugás

Buzsáki Istvánné korszaka
1989-1999 között Buzsáki Istvánné vezetésével folyt tovább a
szokások megőrzése.
Műsort készítettek az „Ádomásivás”, az „Aratás”, a
„Virágvasárnaptól Pünkösdig”, és a „Lucától Újévig” tartó
szokásokból. A szokásjátékok mellett szükségét érezték táncos
koreográfiák összeállítására, így a fiatalok buzsáki párnás-üveges
táncot, simonfai táncokat és kanásztáncot tanultak.
A szakmai munkát Vásárhelyi László, Merczel István, Farkas Zoltán
(Batyu) segítette tanácsaival.
Öregbítették a falu hírnevét országos és külföldi szereplések
alkalmával is. Táncaikat bemutatták az olasz, a francia, az osztrák és
hollandiai közönségnek is.
Arany és kiváló minősítésekkel lettek gazdagabbak.
A csoport zenekari kíséretét Bakonyi Károly által vezetett zenekar
biztosította. 1998-ban a Hagyományőrző Együttes vehette át az első
„Buzsák Községért” kitüntető címet.

A Hagyományőrző Együttes élete
1999-től napjainkig
Rövid ideig Bakonyi Károly az együttes zenekarának vezetője
irányította az együttest.
Majd a helyi általános iskola egyik pedagógusa, Jilling Tiborné
folytatta elődjei munkáját. A régi szokásjátékok szerepeltek
repertoárjukban. Az együttes tagsága jelentős mértékben kicserélődött.
2003-2006 között a Knézics házaspár visszatért az együttes
vezetőjeként. Ekkor a Hagyományőrző Együttesek Minősítő Versenyén
arany minősítést értek el. A szólisták, Miseta Lajosné, Skrinyár
Lászlóné és Kanizsai Lászlóné dicsérő oklevélben részesültek.
2006 novemberétől ismét Jilling Tiborné vezeti az együttest.
Jelenleg munkájuk szinte két szálon halad. Az iskolás korosztállyal
kanásztáncot és ugróst adnak elő, míg a nyugdíjas korosztály jó részt,
népdalcsokrokat mutat be. Valamint az együttes egésze különböző
alkalmakhoz kötődő szokásjátékokkal is szerepel itthon és külföldön
egyaránt. Ezen alkalmakkor több ízben arany minősítéssel jutalmazták
szereplésüket.

A fiatalok táncegyüttese
Buzsáki Éva által vezetett Hagyományőrző Együttesben táncoló
fiatalokban felmerült az igény, hogy más magyar nyelvterület táncait
is megismerjék a buzsáki táncok és szokásjátékok mellett. 1995-ben a
fiatalok kiváltak a Hagyományőrző Együttesből.
1996-ban Knézics István polgármester felkérésére Dr. Szücs Gáborné
vállalta a fiatalok vezetését. Takács László János koreográfus
irányításával szatmári táncokat, Rábaközi verbunkot, dél-alföldi
táncokat, tolnai lánykarikázót, buzsáki lánykarikázót, buzsáki párnásüveges táncot, kanásztáncot és a simonfai verbunkot is tanultak.
Fellépéseiken a Hagyományőrző Együttes zenekara kísérte őket
1998-ban rövid időre Madarász Attila Csaba vette át a fiatalok
vezetését.
A Buzsáki Népi Együttes 50 éves jubileumi műsorán ők is átvették a
Buzsák Községért kitüntető címet.
1998 őszén megszűnt a koreográfus megbízása, a csoport tagjai nem
látták biztosítottnak a további hiteles szakmai munkát, ezért közös
döntés alapján egyszerre leadták fellépő ruháikat és így megszűnt a
fiatalok csoportja.

Buzsáki Ifjúsági Táncegyüttes
2000-ben a falu vezetése felkérte Takács Gábort, hogy szervezze újjá
a fiatalok együttesét. Tagjai többnyire vidéki fiatalok voltak.
Koreográfiáik nagy része is más tájegységek táncaiból állt össze. A
somogyi mellett táncoltak szatmári, mezőségi, kalotaszegi,
székelyföldi, méhkeréki, bodrogközi táncokat. 2005-ben részt vettek az
Országos Fülöp Ferenc Hagyományőrző Szólista versenyen.
Ugyanebben az évben a XX. Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági
Néptáncegyüttesek versenyén arany oklevelet nyertek. A táncosok
kíséretét a Pejkó és a Patkó zenekar biztosította.
2006 decemberében ez a csoport is megszűnt.

Az utánpótlás
A tánccsoportok utánpótlása kezdetektől fogva az általános
iskolában működő gyermek együttes tagjainak bevonásával történt.
Vezetőik Németh Gézáné, Knézics Istvánné, Buzsáki Istvánné,
Gelencsérné Proity Mária, Dr. Szűcs Gáborné voltak.
Az általános iskolapedagógiai programja kiemelten foglalkozik a
hazafiságra neveléssel, ezen belül a helyi élő néphagyományok
ápolásával, átörökítésével. A gyerekek két korosztályban
ismerkedhetnek meg a népi hagyományokkal, Góz Mihályné és
Ágoston Krisztina tanítja szakköri keretek közt az iskolában a táncot.
Az alsó tagozatosok csoportjának fontos feladata a néptánc
alapjainak, a népi játékoknak az elsajátítása, illetve új népdalok,
tánclépések megismerése. A tanulóknak bemutatják a népviseleti ruhák
típusait, gondozását is.
A felső tagozatosok megtanulják a buzsáki táncok alaplépéseit: a
csárdást, a cifrát, a libegőst és a kopogóst, a leggyakoribb
szokásjátékokat: a lakodalmast, a lucázást, a buzsáki dalokat és a többi
évszakhoz kötődő játékokat. Utánpótlást biztosítanak a többi falusi
együttes számára.
Vallják Váci Mihály gondolatait:
” Kit bármilyen szél eltéphet a tőtől,
s amelyen lombja kivirult - a földből,
- csak lenge gyom, mely az avarból nőtt föl.”
1987-ben az Együd Árpád emlékére rendezett Gyermek
Néptánccsoportok megyei versenyén kiemelkedő munkájukért
különdíjban részesültek.
A gyerekcsoportok repertoárjában az évtizedek során megtalálható volt
a karikázó, a kanásztánc, a gyermeklakodalmas, gyermekjáték
összeállítás, tavaszi játszó, pünkösdi királyné-választás.

A Buzsáki Boszorkányos
Néptánc Egyesület

2008-ban a Buzsáki Népi Együttes megalakulásának 60.
évfordulójára rendezett ünnepi műsorra az egykori fiatal táncegyüttes
is újjászerveződött.
Ugyanebben az évben az első Magyarországi Néptáncfesztivál 60
éves jubileumi évfordulóján is képviselték a községet.
Mindig jönnie kell valami újnak, ami előre visz. 2009. óta egyesületi
formában dolgoznak. Elnökük Madarász Attila Csaba. A szakmai
munkát Takács László János irányítja.
Táncaikkal nemcsak itthon öregbítették Buzsák hírnevét, hanem
külföldi szereplések alkalmával is.
A helyi táncok mellett más tájegységek táncait is táncolják. Eredeti
ritmikával állították színpadra a jellegzetes buzsáki libegőst és
kopogóst.
Rendszeres résztvevői a Somogy Megyei Néptánc Antológiának.
Nagyon büszkék Katykaringó utánpótlás csoportjukra, melyet 2016ban hívtak életre. Fontosnak tartják, hogy átadják tudásukat a jövő
generációi számára.

Knézics Istvánné Anci néni visszaemlékezése
Buzsáki Népi Együttes 70. évfordulójára
Emlékezés a múltra, avagy életem legmeghatározóbb korszakának élményei,
eredményei, örömei
Vallom, hogy ahhoz, hogy értékeljük a jelent ahhoz emlékeznünk kell a múltra.
Úgy mondják „Aki nem ismeri a múltját, nem igazodik el a jelenben, és nem tudja
a jövőjét sem építeni”. - J. J. Stalter. Az élet egyaránt tartogat sikereket,
kudarcokat, eredményeket, amikor dolgozunk, de az élet engem megtanított arra,
hogy az elért eredményeimet megbecsüljem és értékeljem. Örülök annak, hogy az
álmom teljesült, életem célja volt, hogy tanítónak tanulhassak, és taníthassak.
Amikor 1955-ben Buzsákba kerültem nem is sejtettem, hogy életem
meghatározó falujába kerültem. Párommal Knézics Istvánnal, akivel 1956-ban
esküdtünk meg, igazán sokat tettünk az iskolai oktató-nevelő munka
fejlesztéséért, javításáért, jobbításáért, és fontos volt számunkra –társadalmi
munka keretében – a falu hírnevének öregbítése a falu hagyományainak
felkutatása és fenntartása.
Élénken emlékszem, hogy 1957-ben Vida Árpád a buzsáki iskola igazgatója az
alakuló augusztusi gyűlésen megbízott engem és a férjemet, hogy – Frais Olga
tanítónő távozását követően - mi vegyük át a tánccsoportot és újítsuk meg, építsük
újjá. Az együttest teljesen új alapokról kellett újra szervezni, mert a korábbi
vezetés a kötelező katonaság, nősülések és férjhez menetelek miatt felbomlott.
Természetes volt, hogy tanítóknak kell e nemes feladatot átvenni, hiszen
tulajdonképpen akkoriban minden kultúrmunkát – pl.: ünnepélyek szervezése – a
pedagógusok végeztek, tekintettel arra, hogy akkoriban nem volt kultúrház,
kultúrigazgató. Nagyon jelentős feladatot kaptunk a csoport vezetésének
megbízásával, hiszen a táncegyüttes igen sikeres volt, számos városban felléptek
a táncosok, sőt az 1948-as I. Parasztfesztiválon, Gyulán I. helyezést nyertek el. A
feladat komolyságát mutatta az is, hogy nagy elvárás volt a korábbi színvonalas
munka, és hírnév fenntartása, továbbá a falu hagyományainak, értékeinek
öregbítése. Ezért igazán megtisztelő volt, hogy ifjú párként – én 20, a férjem 22
éves volt – a férjemmel együtt közösen kaptunk meg e feladatot. Ugyanakkor
mindehhez az is hozzátartozik, hogy sok-sok álmatlan éjszakánk volt, hogy
hogyan is kezdjük el a munkát, miként vezessük a csoportot, hogy az
elvárásoknak megfeleljünk. Szerencsére azonban a Tanítóképzőben mindketten
népi táncosok voltunk így testhezállónak éreztük a küldetést. Sokat köszönhetünk

férjem rokonainak, és szüleinek is, akik buzsákiak voltak, ezért sokat tudtak
segíteni és támogattak is bennünket, amiben csak lehetett. A déd papa és apósom
sokféle buzsáki dalt ismertettek meg velünk, köszönhetően annak, hogy apósom
dalárda tag volt. Olsvai Imre, Wolly István népdalgyűjtők is számos népdalt vett
fel tőlük, amelyek Tengerdi Győző könyvében is megtalálhatók.
Esténként magnóval családokhoz jártunk és kutattuk a múltat, a szokásokat, éjt
nappallá téve igyekeztünk Buzsákot minél jobban, szélesebb körben megismerni,
a falu hagyományaiban rejlő kincset megtalálni. Folyamatosan gyűjtöttük a
népdalokat, kutattuk a hagyományokat, szokásokat, tanultuk a rigmusokat és
gyakoroltuk a tánclépéseket. Így került a gyűjteményünkbe a Szende báró
balladája, a Lakodalmas, Este a fonóba, Majális szokások stb. Tanultunk
tánclépéseket és táncokat Pálfi Csaba és Balogh Kati koreográfusoknak
köszönhetően, akik Budapestről érkeztek Buzsákra havonta egy alkalommal.
A férjemmel együtt szerveztük a csoportot, egészen 1957-től 1974-ig szívvellélekkel dolgoztunk az együttesért és a tagokért. A „Bokréta Együttes” nevet
adtuk a tánccsoportunknak. A férjem aktívan táncolt is a csoportban, az én
feladatom volt a koreográfiák pontosítása, a zenekar vezénylése, a ruhák
rendezése. Első fellépésünk Fonyódon a Vízfesztiválon volt, amelyen nagy
közönségsikert aratott (amit jól mutat az is, hogy visszatapsolták az előadásunkat)
a csoport kopogós, libegős és kanásztánca. Ez az első siker igazán nagy hajtóerőt,
motivációt adott a munkához és a kitartásunkhoz. A lendület bátorságot és
szereplési kedvet adott a fellépőknek.
A buzsáki búcsú mindig a csoport szívügye volt, mert akkor mindig a
legszebbek, a legügyesebbek akartak lenni. Rendszeresen jártunk a csoporttal a
minden évben megrendezésre kerülő Balatonlellei Földműves Szövetkezeti
Fesztiválra, és a kaposvári augusztus 20-i ünnepségekre, amelyek szintén a
sikerek, a derű és a jókedv napjai voltak. Úgy gondolom ez az időszak volt a népmozgalom csúcspontja. A Lakodalmas szokásunk olyan sikeres lett, hogy 1960ban a Wolly István rádiórendezésében a rádió is közvetítette. A Szüretes
előadásunkkal még televízióban is szerepeltünk, igaz, akkor még fekete-fehérben.
A sok próbának, akaratnak, nehéz és fárasztó munkának meg lett az eredménye
és az édes gyümölcse, amire a mai napig büszke vagyok és boldogan emlékszem
vissza. A fesztiválokon a táncegyüttesek össze-össze súgtak, ha a buzsákiak
megérkeztek, mert mi mindig az első helyezést nyertük el. Minden tánccsoport
tagnak és az asszonykórusnak dicséret jár és köszönetet mondok, mert igazán
példaértékű volt az, hogy a napi munkájuk után vállalták a nehéz próbákat.
Minderről eszembe jut az is, hogyha a mai napig elmesélem az ismerősöknek,
családtagoknak, hogy milyen körülmények között dolgoztunk nap mint nap,

mindenki csodálkozva és meglepődve hallgatja a régi idők történeteit. A
Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) helyiségében tartottuk a próbákat, volt,
hogy este 11 óráig is. A próbahelyiségünk 2 szoba volt, amelyben egy olajos
hordó állt, ami a kályhát helyettesítette. A próbák előtt szedtünk ágakat, illetve
mindenki hozott magával otthonról fát, papírt, hogy a fagyos ablakok
felolvadjanak és ne fázzunk.
De mindehhez motivációt adott – a tagoknak és nekünk is – a siker és a lehetőség
az ország megismerésére, hiszen aligha lett volna más mód feljutni Budapestre,
Sztálinvárosba (mai nevén Dunaújváros) a Jubileumi Táncfesztiválra, Szegedre,
Kalocsára, Esztergomba a Földműves szövetkezeti Népi együttesek Országos
Találkozójára és még jó néhány neves rendezvényre. Az elsők között voltunk,
akiknek lehetőségük volt külföldre menni, 1963-ban három alkalommal utaztunk
Ausztriába. A St. Veit-i csoport itt Buzsákon szerepelt a szüreti felvonuláson és
műsoron. Volt kapcsolatunk az akkori Csehszlovák csoporttal is, akik szintén
szerepeltek Buzsákon, és mi is felléptünk Érsekújváron.
Az első fellépésünkkor mindenki kölcsön ruhában lépett fel, mivel a csoportnak
sajnos nem volt saját népi ruhája. A kölcsön ruhákért, csizmákért a csoport
tagjainak munkával kellett fizetni a kölcsönadóknak (pl.: kapálás, aratás). Soksok kilincselés és patronáló keresgélést követően, a jelentős sikereinknek és az
egyedülálló bemutatóinknak köszönhetően sikerült a megye támogatását elnyerni.
Így örök hálával tartozunk Dévai Zoltánnak, Szován Károlynak a Földműves
Szövetkezet elnökének és a szövetkezet vezetőségének a támogatásért.
A szövetkezet Lengyeltótiból meghozatta az anyagokat és Buzsákon az
asszonyok megvarrták a fellépő ruhákat. Először a nagykötényes rátétes ruhákat
készítették el a buzsáki ügyeskezű asszonyok. A mi időnkben lett először
téglalapos rátétes kötényünk, majd mi terveztettük meg a zsinóros, a vézás, és a
boszorkányos hímzéssel készült ruhákat a nők, férfiak részére. Mivel a
repertoárunkat folyamatosan bővítettük – verbunkkal, osztrák tánccal,
karikázóval – így azokhoz is készültek népviseleti ruhák. A kanásztánchoz
bőgatyát, a verbunkoz csizmanadrágot, piros és fekete csizmát használtunk.
A zenekarunk először buzsákiakból tevődött össze, így az eleinte nem hivatásos
zenészekből állt, hanem a falu muzsikához értő embereiből: Kondor József
prímás, Dörnyei István kontrás, Zakariás István cimbalmos és Skrinyár József volt
a bőgős. A Lakodalmasunkat 1960 őszén a rádióban Boros Lajos népi zenekara
kísérte. A megye támogatását jelezve akkor Lengyeltóti Földműves Szövetkezet
Buzsák Népi Együttese néven mutattak be minket. Lakodalmasunk létszáma 5060 személy volt. Az életkor összetételét tekintve 6-tól a 65 éves korig, minden
generáció képviselve volt.

Nagyon sok képeslap jelent meg a csoportról, igyekeztem akkor is és most is
mindegyik fajtából megőrizni egy-egy darabot. Eddig 33 db képeslapom van,
amelyet nagy örömmel, és meleg szívvel szoktam nézegetni. Mikor
visszagondolok az elmúlt időkre, akkor a könnyem is kicsordul, hiszen nem csak
a fiatalságunkra emlékszem vissza ilyenkor, hanem a munkánk eredményeire,
sikereire, nehézségeire és örömeire is egyaránt.
A sikereket jól mutatja, hogy a csoport megkapta 1965-ben a Szocialista
Kultúráért jelvény mellé a „Kiváló Együttes” címet is, jól megérdemelten. Az 50
éves évforduló igen megható élmény volt, sok mindenkinek könnyet csalt a
szemébe, hiszen az eredeti alapító táncosok is megjelentek a színpadon. A nagy
sikert mutatta, hogy háromszor tapsolták vissza az alapító tagokat a színpadra.
Nekem a szívemhez leginkább közel álló és legkedvesebb emlékem, amikor a
férjem a 8 éves unokánkkal eltáncolták a kanásztáncot, és őket is háromszor hívta
vissza a közönség.
Nyugdíjas korunkban 3 évig, 2013-2016-ig szintén sikereket értünk el a
„Hagyományőrző” csoporttal, pl.: megkaptuk az „Arany oklevelet” is. De annak
örülök igazán, hogy az utánunk jövők is mindent megtettek, megtesznek, hogy a
falu hagyományai fennmaradjanak, és a falu kincset-érő múltja tovább éljen.
Örvendetes, hogy a képeslapok mellett a Buzsáki Boszorkányos Néptánc
Egyesület szívügye, hogy évente megjelenő naptár készüljön. Most is öröm, de
20 év múlva még nagyobb értéke lesz.
A sikereink közös áldozatos, kemény munka eredménye, amiért mindenki
szívvel lélekkel együtt dolgozott. Boldogság és büszkeség számomra, hogy soksok éven át a férjemmel együtt részt vehettem a csoport újjáalakításában és
felépítésében.
63 éve élek Buzsákon, a szívem is Buzsákért dobog, hiszem, hogy Buzsák egy
gyémántköve Somogy megyének. Kívánom, hogy ez a falu éljen, viruljon!
Szeretném, hogy ápolják a hagyományokat, a szokásokat, a falu kultúráját, és
hogy büszkék legyenek Buzsákra, akik itt élnek a faluban. Hiszen ilyen szép
népviselete, varrása (vézás, rátétes, boszorkányos), faragásai, dalai nem sok
falunak van. Szeretném, hogy emlékezzenek majd, hogy volt egy úttörő házaspár,
akik sokat áldoztak azért, hogy a falu hírneve fennmaradjon, és sokat tettek azért,
hogy Buzsák erős, szilárd hagyományait a népi táncegyüttes tovább vigye az
országon belül és kívül egyaránt. Hiszem, hogy akkor vagyunk igazán hű polgárai
a falunak, ha vigyázunk értékeire, és ápoljuk azokat!

A rendezvény résztvevője továbbá a

Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete
Buzsákon 1994-ben Tóth Pálné nyugdíjas tanárnő kezdeményezésére
és az idősek igénye alapján nyugdíjas klub alakult 47 fővel.
A klub 1996. február 8-án egyesületté alakult. Az egyesület jelenlegi
létszáma 36 fő. Az alapítók közül öten ma is aktív tagjai az
egyesületnek. A megalakuláskor fontosnak tartották a népi
hagyományok ápolását, bemutatását és továbbadását a fiatalabb
generációknak. A község népdalkincseinek megőrzése céljából már a
kezdetekkor dalkör alakult a klub, illetve az egyesület működése alatt.
A dalkör létszáma változó, 8-15 fő. Rendszeresen fellépnek a
nyugdíjasok megyei szövetsége által szervezett kistérségi, megyei
művészeti bemutatókon. A szülőktől, nagyszülőktől még gyerekkorban
megtanult helyi népdalkincsből mutatnak be egy-egy csokrot. A dalkör
fellép a községi ünnepségeken, rendezvényeken. Ezen rendezvényeken
az alkalomnak megfelelő dalokat, verseket adnak elő.
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