
 

 

 

                                    

Az önkormányzat közéleti, kulturális lapja 
2020. április 

 
 

Tisztelt Buzsáki Lakosok! 

 

A 2020. évben nem csak évet, hanem évtizedet is 

váltottunk. Számos megmérettetés, kihívás, 

megoldandó feladat, szorgalmas, munkával teli év 

van mögöttünk és áll előttünk. 

Egy fontos, megszívlelendő gondolat Brian Tracy 

tollából: „Írd le a céljaidat, készíts terveket ezek 

elérésére, és minden áldott nap tégy valamit 

ebben az irányban”. Ezt a magam részéről 

kiegészíteném azzal, hogy a siker érdekében 

nagyon fontos megtalálni a tervek eléréséhez 

szükséges segítőket, társakat. 

Célunk közös, hiszen a közös értékek gyarapítása, 

az értékteremtő munka, hagyományaink 

megőrzése valamennyiünk érdeke, melyet 

szorgalommal, kitartással, emberséggel, 

összefogással képesek leszünk elérni. 

Korábban kitűzött terveink nagy részét sikerült 

megvalósítani, hiszen a képviselő-testülettel 

közösen, a lakossággal karöltve évről évre 

teljesíteni tudtuk az aktuális évben 

meghatározott feladatokat.  

A 2019-es önkormányzati választásokat követően 

nagy örömünkre és meglepetésünkre szolgált,  

 

hogy Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy kiválik a Lengyeltóti  

Közös Önkormányzati Hivataltól és csatlakozni 

kíván a Buzsáki közös Önkormányzati Hivatalhoz. 

Így már három település feladatait látja el a 

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal. Úgy 

gondolom, hogy ez elismerés a korábban is jól 

együttműködő Buzsák Szőlősgyörök közös 

hivatalának, az eddigi közös munkánknak. 

Köszönjük Kisberény döntését és bizalmát. 

Az elmúlt év sok tekintetben mérföldkőnek 

számított, hiszen több nagy értékű beruházás, 

felújítás is megvalósult. Gondolok itt többek 

között a teljes körűen felújított konyhára, 

melyhez hozzányitottuk a szolgálati lakást, ahol az 

új raktárak kerültek kialakításra, kibővítettük a 

főzőteret, így megnövekedett főzőkapacitással, 

modern eszközökkel, új gépekkel látjuk el a 

feladatot. A konyha a jogszabályi előírásoknak és 

higiéniai követelményeknek megfelelően került 

felújításra. 

Az elmúlt év legnagyobb beruházása a Faluház 

épületének energetikai felújítása volt, a 

legnagyobb kihívást jelentő munkánk. Tető és 

homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, 

felújításra került a vizesblokk, egy 

mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakításával. 
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Beépítésre került egy nagy teljesítményű 

faaprítékos kazán, így a fűtési költségeinket a 

korábbi négymillió forintról, szinte nullára tudjuk 

csökkenteni. Klíma berendezésekkel is elláttuk az 

épületet, ami ugyan nem volt a pályázat része, de 

a korábbi évek időjárását figyelembe véve, 

hasznosnak találtuk a nyári rendezvények 

biztosításához. Örömmel tölt el, hogy ezek 

kivitelezésében a helyi vállalkozók is szép 

számban kivették részüket, de nagy segítséget 

nyújtottak az önkormányzat dolgozói is. A 

felújításra nyert 150 millió forinton felül a 

Képviselő-testület további 30 millió forint forrást 

biztosított. 

A hivatali épületünk belső felújítása már 2016. 

évben elkészült, 2019. évben sikerült a külső 

felújítást is elvégezni, és a környezetét is rendbe 

tenni. Homlokzati hőszigetelés, a nyugati szárny 

teljesen új tetőt kapott, járdát     építettünk, 

területet rendeztünk. A hivatal épületét, az 

irodákat is klimatizáltuk. 

Természetesen voltak kisebb volumenű 

beruházások is, folytattuk a járdák építését, 

Balaton utca nyugati oldal teljes hosszában (800 

m), mely saját kivitelezésben készült el. Az 

általános iskola fenntartója a Klikk, de a 

tulajdonosa továbbra is az önkormányzat. A 

Képviselő-testület döntése alapján az iskolaudvar 

(600m²) térkövezése a nyári szünidőben 

megtörtént, melynek költségét mintegy 9 millió 

forintot az önkormányzat biztosította.   

A játszóterünk is megszépült. Felújítottuk a régi 

játékokat, vásároltunk további hat játékot, 

valamint a játékok esés zónáinak teljes területét 

ütéscsillapító gumilapokkal fedtük le, 

gyermekeink biztonsága érdekében. A játékok 

között járdát építettünk. A játékok elhelyezése 

kivételével minden munkát az önkormányzatunk 

dolgozói végeztek el, a költségeket pedig 

költségvetésünk terhére 8,5 millió forint 

összegben a testület vállalta.  

Elkészült a csisztafürdői bejárat előtti park, 

játékelemekkel, köztéri bútorokkal, így a fürdőző 

vendégek és a nyaralók igényes környezetben 

pihenhetnek. 

Óvodába vásároltunk öltözőszekrényeket és egy 

teljes csoportszobányi bútorzatot. 

Pályázati forrásból kerítést építettünk a 

zsidótemetőnk köré, és rendbe tetettük az ott 

található síremlékeket. 

Az elmúlt évben megkezdtük a Május 1. utcai 

szolgálati lakás és a volt takarékszövetkezeti 

épület felújítását. A belső felújítások elkészültek, 

külsőleg szigetelés, tető felújítás, területrendezés 

folyamatosan, szabad munkaerő kapacitás 

függvényében tervezzük a jövőben. 

Örömmel osztom meg Önökkel, hogy 

megkezdődött a fürdő területén a Berek 

Látogatóközpont építése. A korábban pályázaton 

nyert 440 millió forint támogatási összeghez 

sikerült további 65 millió forint támogatást 

nyernünk, így a megemelt összegből bízunk 

abban, hogy meg tudjuk építeni az épületet. 

Tervezés alatt van a Csisztapuszta- Somogyvámos 

kerékpárút.  

Amikor az engedélyes és kiviteli 

tervdokumentáció elkészül és a hivatalos építési 

engedélyek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásra kerül, a nyertes kivitelezővel 

szerződést kötünk, akkor kezdődhet az építés. 

A 2002. évben lezárt Balatonfenyves-

Csisztapusztai vasútvonalon megkezdődött a 

felújítás. Jelenleg a bontási munkák folynak, 

melyet április végéig kell befejezni, a jövő 

szezonra, 2021. áprilisra ígéri a MÁV, hogy az új 

nyomvonalon megindul a közlekedés a 

kisvonattal. A kormány döntése értelmében 2,1 

milliárd forint fejlesztési támogatást különített el 

a kisvasút újjáépítésére. 
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Balatonfenyves önkormányzatával közösen 650 

millió forintból újíthatjuk meg a vasútállomás 

épületeinket, mely a mi esetünkben azt jelenti, 

hogy egy teljesen új vasúti megálló épületet 

fogunk építtetni. A pályázati összegből Buzsák 290 

millió forintot kap. 

Több telket, fejlesztésre alkalmas területet is 

vásároltunk, így egyrészt értékálló befektetést 

végeztünk, másrészt lehetőséget teremtettünk a 

további fejlődésre a beépítésre alkalmas területek 

megvásárlásával. 

 Megvásároltuk a volt gázcsere telep területét, az 

óvoda bővítéséhez és a bölcsőde építéséhez 

vásároltunk a szomszédos területekből, az orvosi 

rendelő és a hivatal közötti területet 

visszavásároltuk, két telket vettünk a csisztai 

részen szennyvízátemelő építéséhez, a fürdő 

körül 2,3 Ha-t, a csisztai üdülőtelepen utakat stb. 

A 2020. évi terveink között szerepel az óvoda 

épületének bővítése, egy új csoportszoba, 

tornaszoba kialakítása és a hozzá tartozó szociális 

helyiségek, ezen kívül minibölcsőde kialakítása, 

de újabb szolgálati lakásfelújítás, ebédlő bővítés 

is. Közvilágítás bővítését terveztettük meg a 

sportpálya és a konyha felé vezető útra. Elkezdtük 

a Május 1. utcai járda felújítását. 

Csisztafürdőn sok minden elkészült már, de 

jelenleg is folynak felújítási és építési munkák az 

idelátogató vendégek számának és a vendégek 

komfortérzetének növelése érdekében. 

Az elmúlt évben is nagy sikerrel szerveztük meg 

hagyományossá vált rendezvényeinket.  A 

jövőben is kiemelt hangsúlyt kívánunk fektetni 

hagyományaink megőrzésére, rendezvényeink 

színvonalasabbá tételére. Ehhez a munkához 

Önökre is szükség van, hiszen a tehetséges, segítő 

kezek, az összefogás és a tenni akarás a 

legfontosabb tényező. 

Itt szeretném a civil szervezeteink, intézményeink 

vezetői és dolgozói, önkormányzatunk dolgozói, 

községünk lakói által nyújtott segítséget, 

támogatást megköszönni! 

Köszönöm, hogy az önkormányzati választás 

alkalmával mind nekem, mind a képviselő-testület 

tagjainak bizalmat szavaztak.  

Egy pillanatra sem állhatunk meg, hiszen a rohanó 

világ mindig újabb kihívások elé állít bennünket, 

de ahogy Yehuda Berg mondta: 

 „A kihívások azért vannak, hogy tanítsanak 

nekünk valamit, erősebbé tegyenek és 

megingassák azzal kapcsolatos hiedelmeinket, 

hogy mit vagyunk képesek legyőzni és mit nem. 

Amikor megértjük, milyen célt szolgál az előttünk 

álló kihívás, akkor feltárul előttünk az igazság: 

akadályok nem léteznek, csak lehetőségek, 

melyek által fejlődni tudunk.” 

Mint ahogy az elmúlt évben, évtizedben, a 

jövőben is számítok, számítunk mindannyiuk 

segítő támogatására.  

Ehhez kívánok minden Kedves Buzsáki Lakosnak jó 

egészséget, erőt, kitartást, tenni akarást és sikeres 

együttműködést! 

                                                            Kara Lajos 
                                                         polgármester 
 

Kedves Buzsákiak! 

A legaktuálisabb téma ma a koronavírus, és a 

megelőzéséért folytatott küzdelem. 

Hangsúlyoznám, hogy a megelőzés! Előzzük meg, 

tegyünk érte, hogy minél alacsonyabb legyen a 

megbetegedések száma. Tegyünk magunkért, 

családjainkért, barátainkért, szűkebb és tágabb 

környezetünkért, a hazánkért, a világért!  

Mert tehetünk érte, MI tehetünk érte, Te, Én, 

Mindenki! MARADJ OTTHON! Vegyük elejét a 

tömeges megbetegedéseknek! 

Magyarországon jelenleg a csoportos 

megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor 

közösségben, személyes érintkezések útján 

terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol 

és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított 
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koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a 

tényleges vírushordozók száma, akik 

fertőzhetnek.  

A tömeges fertőzés lelassításához nagyon 

fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről 

hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, 

továbbá mindenki tartsa be a szabályokat és az 

ajánlásokat. 

Ha szükséges elhagyni az otthonaikat 

(élelmiszer, gyógyszer vásárlás, munkavégzés), 

akkor fontos, hogy betartsuk a higiéniai és egyéb 

szabályokat (ne csoportosuljunk, tartsuk a 

megfelelő távolságot ember társainktól, 

mossunk kezet és fertőtlenítsünk). 

Köszönöm, hogy betartod, hogy betartja a 

kormány intézkedéseit, és a veszélyhelyzetben 

előírt szabályokat! 

      

   Kara Lajos polgármester 

 

TÁJÉKOZTATÓ A BUZSÁKI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 

 

Tisztelt Lakosság! Kedves Buzsákiak! 

Pár dologban szeretném tájékoztatni Önöket! 

A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal, melynek 

vezetője vagyok, 2020. január 1. napjával 

Kisberény Községi Önkormányzat hivatali 

teendőit is ellátja. Választások évében ad a 

jogszabály lehetőséget arra, hogy a Képviselő-

testületek döntést hozhatnak arról, hogy melyik 

közös hivatalhoz szeretnének tartozni. Kisberény 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

határozott arról, hogy a Lengyeltóti Közös 

Önkormányzati Hivatal helyett a Buzsáki Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz kíván csatlakozni. 

Buzsák és Szőlősgyörök Képviselő-testülete 

fogadta a csatlakozási szándékot, így január 1. 

napjától Kisberény Községi Önkormányzat hivatali 

feladatainak ellátásával bővült a feladatkörünk. 

Kiosztásra került a szociális célú tűzifa. A szociális 
célú tűzifa támogatással kapcsolatosan elfogadott 
rendeletünk alapján szociális célú tüzelő, annak a 
kérelmezőnek járt, aki a rendeletben foglalt 
feltételeknek megfelelt!  
 
Helyi adókkal kapcsolatosan változás nem történt. 
A fizetési értesítők kiküldésre kerültek.  
 
Az értesítésben foglaltak alapján az adót két 
részletben március 16-ig és szeptember 15-ig 
lehet pótlékmentesen megfizetni. Lehetőség van 
az adó kiegyenlítésére az értesítőn az adónem 
megnevezés melletti számlaszámra történő 
utalással is a csekken történő befizetés helyett. 
 
Lerágott csontnak tűnhet, hiszen minden évben 
visszatérő probléma a közterületen kóborló 
kutyák ügye.  
 
Szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy minden kutyatulajdonos felelősséggel 
tartozik házi kedvencéért, és ezzel együtt 
kötelessége a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendeletben foglaltak betartása. Minden 
kutyatulajdonos, aki a felügyelete alatt álló kutyát a 
közterületre kiengedi, vagy kóborolni hagyja 5000-
150000 forintig terjedően bírságolható. A kutya 
szökésének megakadályozása az állattartó 
kötelezettsége! Amennyiben a kutya 8 napon túl 
gyógyuló sérülést okoz, a tulajdonos 
bűncselekményt követ el.  
Csak az legyen ebtartó, aki képes felelősségteljesen 
gondoskodni a kutyájáról. 
 
 
Elkészült a 
településen a 
Kossuth, Balaton és 
a Petőfi utcában a 
járda, de már 
megkezdtük a járda 
építést a Május 1 
utcában is.  
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Szeretném kérni a Tisztelt Lakosságot becsüljék meg 
és tiszteljék meg azokat az embereket, akik 
dolgoztak a járdaépítés során, illetve azokat az 
embertársaikat is, akik a mindennapokon használják 
a járdákat azzal, hogy rendben és tisztán tartják 
azokat, gyomtalanítják, síkosság mentesítik, 
lesöpörik.  
Természetesen ez vonatkozik a már korábban épült, 
„régi” járdákra is.  
 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és megszegésük 
jogkövetkezményeiről szóló 18/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelete alapján az 
ingatlantulajdonos, használó, köteles 
gondoskodni: 

a) az ingatlana, és az ingatlana 
előtti járdaszakasz (járda hiányában egy 
méter széles területsáv), illetőleg 

b) a járda melletti zöldsáv, az úttestig 
terjedő teljes terület, illetve a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai tisztán tartásáról, e területen 
az időjárás figyelembevételével 
szükségszerűen gyomtól, gaztól való 
megtisztítástól, a 30 cm-es magasság 
elérését megelőzően rendszeresen a fű 
kaszálásáról,  

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló 
egyes épületek gyalogos megközelítésére 
és körül járására szolgáló terület 
tisztántartásáról, zöldfelületének 
kezeléséről, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról,  

d) a telekingatlanáról a gyalogjárda és az 
úttest fölé nyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyeséséről – úgy, hogy azzal 
biztosítsa a gyalogos-, valamint a közúti 
forgalom, illetve tábla láthatóságát,  

e) az épülete tetőzetéről az esővíz, a hólé 
járdára csorgásának megakadályozásáról, 
annak saját, vagy közterületen való 
elvezetéséről, a hó és jég okozta 
balesetveszély elhárításáról, 

f)  az épületek csapadékvizeit 
közterületekre kivezető, közterületen 
megépült csapadékvíz elvezető rendszere 
– járdába épített tisztítóaknák, 
folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt 
folyókák – karbantartásáról, 

g)  az ingatlan tulajdonosa vagy 
használójaként az ingatlanon az aktuális 
növényápolási feladatokat (pl. károkozók 
és kártevők elleni védekezés), 
elvégzéséről. 

Aki a fent felsorolt feladatokat nem végzi el, azzal 
szemben bírságot lehet kiszabni, melynek felső 
határa – a jogsértő személyétől függően – 
természetes személyek esetén kétszázezer forint, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint 
lehet. Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a 
közösségi együttélés alapvető szabályait 
megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, 
akkor vele szemben ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot lehet kiszabni. 

Füvet nyírni, fát kivágni, vagy egyéb zajjal járó 
tevékenységet munkanapokon 7:00 óra és 20:00 
óra között, szombaton 8:00 óra és 20:00 óra 
között, vasárnap és ünnepnapokon 8-12 óra 
között lehet végezni. 

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jó idő 
beköszöntével egyre több ember megy ki a 
kertekbe, és gyűjti össze, az ott keletkezett avart, 
kerti hulladékot. Településünkön a kerti hulladék 
égetésének vannak szabályai, mely mindenkire 
nézve kötelezően betartandó, kivéve, amikor a 
katasztrófavédelem elrendeli az általános 
tűzgyújtási tilalmat, akkor egyáltalán nem lehet 
tüzet gyújtani. Buzsák Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének az avar és növényi 
hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2015. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelete rendelkezik arról, hogy 
mikor lehet a településen a kerti növényi 
hulladékot elégetni. Az 5.§ (2) bekezdés alapján az 
ingatlantulajdonosnak a nem komposztált avar 
és növényi hulladék nyílttéri égetése hétfői 
napon (kivéve ünnepnap) 0800-1900, szombati 
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napon (kivéve ünnepnap) 0800-1000 óráig, illetve 
1600-1900 óráig megengedett. 

Felhívom a figyelmet a 25. évnél korábban 

megváltott sírhelyeket újra meg kell váltani. Aki 

ezt még nem tette meg, 2020. június 30. napjáig 

tegye meg. Azok a sírhelyek, amelyeknek az újra 

váltása a fenti határidőig nem történik meg, a 

hozzátartozó költségére felszámolásra kerül. 

     

 Tisztelettel:  

                                       Mezriczky Tünde 

                                               jegyző 

 

 

 

 

Tisztelt Olvasó, Kedves Buzsákiak! 

 

Mozgalmas év volt 2019. a Faluház életében, 

hiszen nem csak  rendezvények, hanem  épület 

felújítási munkák is zajlottak. 

Az elmúlt évben is a Faluházban voltak a civil 

szervezetek próbái, rendezvényei, de 

önkormányzatunk is megtett mindent azért, hogy 

mind a falubeliek, mind az idelátogatók 

tartalmasan töltsék szabadidejüket, jól érezzék 

magukat a különböző programokon. 

 

Év elején megszerveztük a disznóvágást, mely 

hagyományosan a horvát testvértelepülés 

vállalkozó szellemű küldöttsége és a helyi 

hozzáértők aktív részvételével valósult meg.  

Ezen a napon hagyományos disznótoros 

vacsorával láttuk vendégül a segítőket és 

mindazokat, akik más rendezvények 

lebonyolításából is aktívan kiveszik részüket.  

A tavalyi évben is megemlékeztünk nemzeti 

ünnepeinkről, emellett számos – civilek által 

szervezett – rendezvény is volt. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is 

megrendeztük a Buzsák Maraton elnevezésű 

futóversenyt Martina és Roger Heck 

támogatásával.  

A versenyen zömmel a helyi általános iskola 

tanulói vettek részt, de felnőttek is szép számban 

indultak a megmérettetésen. 

 

A Buzsáki Pünkösd az a rendezvényünk, amely 

talán a legtöbb embert vonzza településünkre. 

Legutóbb is mintegy 50 főzőcsapat indult a 

főzőversenyen, 74 féle ételt készítettek. A 

benevezett borok száma 45 volt és egyre többen 

minősíttetik a szakértő zsűrivel pálinkájukat is.  

 

Ezt követően megkezdődött a Faluház felújítása, 

hiszen az épület állaga az átadása óta eltelt 22 év 

során jelentősen romlott.  

A szakszerűtlenül felrakott tetőszigetelés és a 

rosszul kiválasztott tetőcserép, a korszerűtlen 

fűtésrendszer miatt óriási költséget emésztett fel 

évről évre az épület fűtése, arról nem is beszélve, 

hogy lehetetlen volt a nagy légteret ilyen 

körülmények között felfűteni. 

Állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás 

segítségével június hónapban került sor a 

tetőszerkezet bontására, ezt követően a tető 

fóliázására, hőszigetelésére és új héjazat 

elhelyezésére.  

A bontás során derült ki, hogy a helyzet rosszabb 

mint amire számítani lehetett, ezért a költségek is 

magasabbra rúgnak majd a tervezettnél. El lehet 

mondani, hogy a kivitelező kiválasztása telitalálat 

volt, hiszen szinte éjt nappallá téve dolgoztak 

azon, hogy minden időben elkészüljön.  

A tető és a bádogos munkák mellett zajlottak a 

nyílászárók cseréi is.  

 

Ez idő alatt szerveztük az elszármazottak 

találkozóját és az 50. 

alkalommal 

megrendezett Buzsáki 

Búcsút.  A régi idők 

emlékére ismét az 

általános iskolában 
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rendeztünk be 

kiállítást a legszebb 

buzsáki hímzésekből, 

fafaragásokból és 

ismét helyet kapott a 

vadászkiállítás is, 

mely a búcsú napján 

nagy látogatottságot 

kapott.  

 

A tájháznál tartottuk 

a folklórműsort és itt 

került lebonyolításra 

egy igazán nagy volumenű és látogatottság 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű program, 

a Honfoglalás  című színházi előadás a Nemzeti 

Lovasszínház művészeinek közreműködésével. 

 
 

Visszazökkenve a hétköznapokba, tovább 

folytatódott a Faluház épületének felújítása, 

hiszen időközben megkezdődött az épület külső 

szigetelése is.  

Aki ismeri az épületet sejtheti, hogy a rengeteg 

ívelt felület, az üvegfal közötti oszlopok feladták a 

leckét a kivitelezők számára, hiszen a munka 

jelentősen elhúzódott. 

Mindeközben nagy figyelmet szenteltünk  

következő rendezvényünknek, a Szüreti Napnak 

is. Itt a helyi csoportok mellett a horvát 

testvértelepülés dalköre is felvonult és fellépett.  

 

A Faluházban a munkálatok ez idő alatt is 

folyamatban voltak, november elején 

megkezdődött a mosdó helyiségek bontása és – 

mivel mozgáskorlátozottak részére biztosítani kell 

– az újak kialakítása.  

November 16-án sor került a Buzsákért – 

Somogyért Alapítvány báljára, erre az időpontra 

már elkészültek az új mosdók, felszerelték a 

klímaberendezéseket és lebontották az épületet 

körülvevő állványok egy részét is.  

 

November 30-án a Templomban adventi 

ünnepségen vehettek részt, ahol a falu apraja-

nagyja kivette részét az ünnepi előkészületekből. 

A műsort követően mindenkit vendégül látott a 

Buzsákért-Somogyért Alapítvány egy pohár forralt 

borra, teára, forró csokira és süteményre. 

Utóbbiért köszönet illeti mindazokat, akik a 

finomságokat felajánlották.  

Télapó ünnepséget is szerveztünk a védőnővel 

karöltve, a faluház ünnepségén a legkisebbek, a 

három év alattiak kaptak ajándékot, a műsort 

pedig óvodásaink adták.  

 

Minden óvodás és általános iskolás gyermek is 

kapott külön ajándékcsomagot, melyet az 

intézményekben adott át a Mikulás.  A minden 

gyermek által kapott csomagot önkormányzatunk 

és az alapítvány közösen finanszírozta. 

 

A fűtés korszerűsítésére is sor került, a faaprítékos 

kazán üzembe helyezésével szinte ingyen 

fűthetjük a Faluházat. 

 

Időközben az önkormányzat dolgozói nekiláttak 

az épület mögött egy féltető építésének, amely 

részben az épület északi frontjának időjárási 

viszontagságok elleni védelmét szolgálja, részben 

pedig parkolási lehetőséget kínál a kisebb 

járművek számára. 

 

Úgy gondolom, az önkormányzat vezetősége a 

dolgozókkal karöltve mindent megtett azért, hogy 

a Faluház működése folyamatos, takarékos és 

eredményes legyen, ezért köszönet illeti 

mindazokat, akik a munkában részt vettek. 

Köszönöm  a helyi civil szervezeteknek, hogy 

segítő együttműködésükkel  munkánkat 

segítették. 
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A Faluház jelenleg zárva van, a tavaszi időszakra 

tervezett programjaink – többek között az április 

4.-re tervezett Idősek Napja és a Húsvéti bál - 

elmaradnak, de reméljük, hogy a nyár folyamán 

már ismét fogadhatjuk az idelátogatókat és 

zavartalanul megtarthatjuk rendezvényeinket. 

 

                                                 Kovács Józsefné 

                                                     Faluház vezető 

 

Tájékoztató a Buzsák Térségi Konyha 

2019. évéről 

 

Tisztelt Olvasó, Kedves Buzsáki lakosok! 

 

  

 

 

 

 A Buzsák Térségi Konyhát 2017.01.01-jén 

alapították meg, melyhez csatlakozott 

Szőlősgyörök, Táska, Öreglak, illetve 

Somogyvámos község Önkormányzata is. Az 

együttműködés azóta is sikeres az alapító 

településekkel. 

2019. a változás éve volt a konyhán. Sikeres 

pályázaton belül megkezdődhetett a konyha 

teljes felújítása. 

Az iskolai tanév végén külön engedéllyel, 

ideiglenesen Csisztapusztára a Nádas csárdába 

költözött a konyha, szeptemberben a tanév 

kezdésekor már az új konyhában tudtunk főzni. 

Ennyi idő állt rendelkezésünkre a teljes felújítás 

elvégzésére. Amely során a szolgálati lakást 

összenyitották a konyhával. Itt kaptak helyet a 

száraz áru raktárak, valamint 2 db szociális 

helyiség és a dolgozók számára nagyobb öltöző, és 

egy tisztítószer raktár.  

A minőség biztosítás előírásainak megfelelően 

került kialakításra a konyha egész épülete, mint a 

főzőtér, mint az előkészítő helyiségek, valamint a 

raktárak. 

Első lépésként kiépítették a teljes vízhálózatot, 

kicserélték az összes elektromos vezetéket, új 

fűtési rendszer készült, új kazánnal és 

fűtőtestekkel. Új csúszásmentes burkolatot 

kapott minden helyiség. 

A pályázat részeként vásároltunk eszközöket, 

főzőüstöt, zsámolyokat, rozsdamentes asztalokat, 

rozsdamentes székeket, illetve szekrényeket. 

Kiépítésre került egy teljes elszívó rendszer is.  

A régi sütőket modern kombi párolókkal váltottuk 

fel. Hűtőszekrényeket energiatakarékos 

berendezésekre cseréltük. Vásároltunk még olyan 

konyhai eszközöket, melyek a dolgozók napi 

munkáját, a főzési és előkészítési feladatokat 

könnyítik meg: dagasztógép, mosogatógép, 

burgonyakoptató, aprító, szeletelő, húsdaráló, 

mérlegek stb. 

Buzsák község Képviselő testülete 2020.01.01. 

napjától hatályos rendelete alapján változtak a 

térítési díjak. A megnövekedett alapanyag árak, 

közüzemi díjak és közszolgáltatási díjak, a 

munkabérek növekedése indokolták az emelést. 

Egy vendég ebéd ára 665 Ft. A kiszállításnak külön 

díja nincs, ez ezután is ingyenes a falu lakosainak. 

A szociális étkezés térítési díját a Pogányvölgyi 

Alapszolgáltatási Központ határozza meg. 

A konyha fő profilja a gyermekétkeztetés, de ezen 

kívül szociális és felnőtt étkezést is biztosítunk.  

Konyhánk magában foglalja a hagyományos 

üzemi étkeztetést, tehát a menza minden elemét, 

kiegészítve azonban a változatos ételek és a 

modern, egészséges étkezési trendek rendre 

szem előtt tartott igényével. 

Az étkezők létszáma napról napra emelkedik. 

Most már nem csak a falu gyermekeit és felnőtt 

lakosságát látjuk el, hanem a környező 

településekről is egyre többen választanak 

minket. Jelenleg 146 fő óvodás, 270 fő iskolás és 

300-330 fő felnőtt étkezést biztosítunk naponta. 

Ez köszönhető annak, hogy egy nagyon jó csapat 
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dolgozik a háttérben. Ide értem a szakácsokat, 

konyhai kisegítőket, irodai dolgozókat vagy akár a 

beszállítóinkat. A konyhán jelenleg az 

intézményvezető, 3 fő szakács, 4 fő konyhai 

kisegítő, 2 fő közfoglalkoztatott, 1 fő 

adminisztrátor, 1 fő gépkocsi vezető dolgozik. 

A Buzsák Térségi Konyhának telephelye működik 

Szőlősgyörökben. Szőlősgyörökben 2 fő szakács,2 

fő konyhai kisegítő és 1 fő élelmezésvezető látja el 

a mindennapi teendőket. Naponta 180-200 adag 

ételt készítenek el. Az étlapok összeállításában 

törekszünk minden igényt kielégíteni, fő 

szempont a változatosság és az idény zöldségek 

használata. Beszállítóink napi rendszerességgel 

ellenőrzött és friss, minőségi alapanyagokkal 

látják el konyhánkat, ahol házias jellegű ételek 

készülnek nap mint nap. Előnyben részesítjük az 

őstermelőket, illetve a helyi vállalkozókat a 

beszerzés folyamán.Egyre több megrendelésünk 

van rendezvények lebonyolítására. Bármilyen 

jellegű rendezvény étkezési elemét sokszínű, 

látványos, minőségi ételsorral tesszük 

emlékezetessé. Keressen miket bizalommal. 

Konyhánk rendszeresen vesz részt a falu és a 

környékbeli települések rendezvényein, amely 

során próbáljuk bemutatni a konyha fő profilját. 

Az idei évre előre tekintve is vannak 

elképzeléseink, amiket szeretnénk megvalósítani. 

Iskolánkban egyre több gyermek jár, ezáltal kicsi 

nekik az étkező helyisége, amelyet bővíteni 

szeretnénk. Az étkezés az egyik legfontosabb 

dolog az életünkben, ezért fontos, hogy amit 

elfogyasztunk az jó és egészséges legyen. Mi erre 

törekszünk minden nap. 

Végezetül szeretném megköszönni mindenki 

munkáját, aki valamilyen formában részt vett a 

konyha épületének felújításában.  

 Köszönjük szépen, hogy minket választottak!             

 

         Takács Itala 

     intézményvezető 

     Buzsáki Tulipán Óvodánkról 
 

 
 
„Minden csoda a tiéd lehet, a legmerészebb álmaidat 

is megépítheted – de lassan. Téglánként. Minden 

tégla lerakásához türelem kell, kitartó szorgalom, s 

főleg hit, hogy ebből végül kész lesz. Minden egyes 

téglánál látni kell a házat! Ez a hit.”                                                                                          

Müller Péter 

Óvodánk a település középpontjában helyezkedik 

el. Az intézmény infrastrukturális környezete 

ideális.  

Faoszlopos tulipánmintás léckerítés utal egyrészt, 

a népi értékek közvetítésére, másrészt az 

intézmény elnevezésére. Az épület keleti és 

nyugati oldala dekoratív jellegű fa teraszai, jó 

lehetőséget kínálnak a gyermekek különböző 

szabadidős tevékenységeihez. Csoporttermeink 

száma három.  

Az épület a minőség és szakszerűség biztosítása 

jegyében, helyet ad két csoportszobának, egy, 

melegítő-tálalókonyhának, vezetői irodának, 

felnőtt öltözőnek, valamint raktárnak, és 

fejlesztőszobának.  

A csoportszobák tágasak, melyek világosak. Az 

épület esztétikus bútorokkal, játékokkal van 

felszerelve. Csoportjainkhoz tartoznak a 

mosdóhelyiségek.  

Az intézmény településszerkezeti elhelyezkedése 

nagymértékben meghatározza céljainkat, 

feladatainkat, hiszen gyönyörű környezetben 

helyezkedik el. 

Az óvodánk két részben osztott csoporttal 

működik, amelyben 50 gyermek jár. Nem csupán 

Buzsákról, hanem a környező településekről is 
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érkeznek hozzánk gyermekek. Mindez pozitív 

visszajelzés intézményünk megítélésére. 

A nevelőtestületünket négy óvodapedagógus 

alkotja, akik kellő pedagógiai felkészültséggel 

rendelkeznek a szakmai, innovatív fejlesztések 

megvalósításához. 

A nevelőmunkát segítő dajkák szakképzettek. 

Szerves részeik a csoportok életének. Az 

önkormányzat által biztosított közmunka 

programban dolgozó személy is segítségünkre van 

a technikai feladatok ellátásában. 

Pedagógiai munkánkat logopédus, 

gyógytestnevelő és egy gyógypedagógus is segíti.  

Csoportközi tevékenységeink mellett néptánccal 

színesítjük egész tevékenységrendszerünket.  

A foglalkozások mellett ebben a nevelési évben 

térítésmentesen, új elemként bevezetésre került 

a „Játékos német nyelv” , mely Dr Kuzma Dóra 

PhD tanárnő munkájának köszönhető. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink helyes 

nemes tudattal bíró felnőtté váljanak, ennek 

érdekében már kicsi gyermekkorban kell az 

alapokat lerakni. A népművészet egyszerűsége 

tisztasága miatt alkalmas arra, hogy vele induljunk 

el a művészettel való ismerkedés útján.  

Elsődlegesnek tartjuk az egyetemes kultúra 

értékeinek, helyi környezet hagyományainak, 

valódi viszonyoknak az én-élmények megélését 

komplex módon.  

E komplex tevékenység pozitívan befolyásolja az 

óvodás gyermekek társas fejlődését, kreativitását, 

kommunikációs készségét. 

Meghatározó az élményszerzés, 

tapasztalatszerzés. Az ünnepnapok, a szokások 

keretet adnak életünknek.  

A jeles napok ritmikusan ismétlődnek, a 

gyermekek megszokják, hogy minden ünnepnek 

meg van a maga ideje, s van egy sajátos 

hangulata, s meg van a maga tartalma és 

jelentése.  

Az óvodánkban a tanulás folyamatos, jelentős 

részében utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenységek, amely a gyermekek teljes 

személyiség fejlődését, támogatják. Nem szűkül le 

az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap 

folyamán adódó helyzetekben, természetes és 

szimulált környezetben, kirándulásokon, az 

óvodapedagógusok által kezdeményezett 

tevékenységi formákban, szervezeti és 

időkeretekben valósulnak meg. 

Az idei évben az eddigi éveknél még 

változatosabb programokkal színesítettük a 

gyermekek óvodai életét. 

A tartalmas pedagógiai munka, az esztétikus 

óvodai környezet, Buzsák szépsége hozzájárult 

kapcsolatrendszerünk bővítéséhez, ugyanis 

érdeklődéssel fordulnak felénk az óvodák, melyek 

közül néhányan ellátogattak hozzánk.  

Tárgyi feltételrendszerünk költségvetési forrásból 

valamint támogatásokból is bővült. Az óvodánk 

partnereivel, -fenntartó, szülők, szakmai 

intézmények- és a közvetlen célcsoporttal - 

alkalmazottak- az eddigi együttműködés, munka 

alapján, továbbra is azonosak céljaink, 

elképzeléseink, melyben kiemelkedő helyen a 

gyermekek mindenek felett álló érdekeinek 

tiszteletben tartása, harmonikus fejlődésük 

biztosítása áll. 

Az óvodaközösség nevében köszönöm 

Polgármester Úrnak, és Jegyző asszonynak, akik 

egész évben segítőként álltak mellettünk, 

valamint a Képviselő-testület tagjainak, a 

Szülőknek és minden Támogatóinknak az egész 

éves támogatását, mellyel elősegítették 

intézményünk eredményes működését, 

fejlődését. 

Intézményes nevelésünkkel a családi nevelést 

kiegészítve alkothatunk egy egységet a 

gyermekek személyiségfejlesztése érdekében. 

Küldetésünk az óvodai környezetet és életet a 

gyermekeknek olyanná alakítani, ami építőileg 

hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, 
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magatartásukra, és egészséges életmódjuk 

kialakítására. 

Óvodánkban a nevelés-fejlesztés, a gyermeki 

szükségletek kielégítése családias, érzelmi 

biztonságot nyújtó, óvó-védő, gondoskodó 

légkörben, következetes, rugalmas 

szokásrendszer keretében folyik, ahol a felnőttek 

magatartásukkal sugározzák a feltétel nélküli 

elfogadást, a szeretetteljes odafordulást, 

megbecsülést és bizalmat, mely optimális 

feltételeket biztosít a gyermekek fejlődéséhez és 

neveléséhez.  

Olyan pedagógiai környezet kialakításán 

munkálkodunk, ahol a befogadó attitűd 

természetessé válik az óvodapedagógusok, a 

nevelőmunkát segítő munkatársak, a szülők, és a 

gyerekek számára egyaránt. 

Arra törekszünk, hogy szeretetteljes, boldog 

gyermekkort biztosítsunk a ránk bízott 

gyermekeknek, és elnyerjük a velünk 

kapcsolatban állók elégedettségét is. 

Hisszük, hogy felelősséggel átgondolt céljainkat 

elérjük, értékeinket megőrizzük. 

 

„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az 

életben- kötelességén belül, vagy azon felül is talán-, 

mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az 

emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult 

szerkezetű gép, melyben minden ember egy 

fogaskerék szerepét tölti be. Minden embernek kell, 

legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől 

való.”                                                                                               

(Vass Albert) 

                    

  Tisztelettel: 

                                                

       Hertelendy Andrásné 

           intézményvezető 

        köznevelési szakértő 

                                           

                                         

 

 

 

 

  „Az őszinte dicséretnek mágikus hatalma van.  

   Ha azt akarod, hogy a másik fejlődjék,  

   dicsérd őszintén. Ez mindig lehetséges.  

   Vizsgáld a másikat, lásd meg tehetségét,  

   képességeit,   világíts rá azokra.” (Michel Quoist) 

 

 

Intézményünk tanulóifjúsága, pedagógustársaim, 

az iskola dolgozói nevében tisztelettel köszöntöm 

a Buzsáki Körkép olvasóit, településünk 

lakosságát. Bár újév már elmúlt, annak kezdetén 

tartunk.  

A tanévkezdetre, a nyár folyamán tankerületi 

forrásból kívül-belül rendbetettük épületünket, 

határidőre felkészültünk tanulóink fogadására.  

A helyi önkormányzat saját erejéből, igen jelentős 

ráfordítással a több évtizedes, balesetveszélyessé 

vált, udvarunkat letérköveztette, biztonságossá 

tette, a szülők pedig udvari padokat készíttettek a 

gyerekek részére.  

A tanítói munkaközösség gyermek ügyességi 

játékokat festett fel az új burkolatra, segítve a 

gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztését. 

Környezetünk mellett, humán erőforrásaink is 

változtak. 

 Pedagógusok távoztak, újak érkeztek. Zakariásné 

Ágoston Krisztina gyermekének adott életet, 

Jilling Tiborné hosszú és sikeres, kiemelkedő 

nevelő-oktatómunkája lezárásaként 2020. 

március elsején nyugdíjba vonul.  

Új pedagógusunk szeptember elsejétől Nagyné 

Gájer Orsolya Klára tanító és 2020. január 2-tól 

Ágoston Beáta tanító. Köszönöm a Siófoki 

Tankerületi Központ igazgatójának, dolgozóinak, 

hogy a félév során igyekeznek iskolánkat jó 
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gazdaként segíteni, támogatni, biztonságosan 

működtetni. 

  Az iskolánkat választó diákjaink száma 

örömtelien tovább nőtt, jelenleg 153 fő. A 

második félévtől újabb szülő-tanuló jelezte 

felvételi kérelmét. Jelenleg hat településről járnak 

iskolánkba gyerekek.  

Buzsák község önkormányzata négy településről 

továbbra is térítésmentesen gondoskodik a 

bejáró tanulók szállításáról, de a különböző 

versenyekre, uszodába, tanulmányi 

kirándulásokra történő utazásért sem kell a 

szülőknek térítést fizetni.      

Ezúton is köszönöm községünk 

polgármesterének, jegyzőjének, a képviselő-

testület tagjainak, a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak hogy a tanulószállítást nagyon 

jelentős forrásokkal segítik, ezzel is hozzájárulnak 

iskolánk vonzóképességéhez.  

 Az idáig vezető út sok-sok munkával, új 

feladatokkal, kihívásokkal telt. Mi pedagógusok a 

szülőkkel együttműködve, megtanultunk „papír 

nélkül”, a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszer) rendszerben, 

elektronikus naplóval dolgozni, megtanultuk 

partnereinkkel ápolt kapcsolatainkat a 

korszerűség szellemében újragondolni (E-

ügyintézés).  

A bevezetett új rendszer a jövőben további 

opciókkal bővül majd. A tanítás-tanulás mellett 

gyermekeinkkel több EFOP pályázat 

bevezetésével, fenntartásával sikerült pénzügyi 

forrásainkat, taneszközeinket az intézményünket 

fenntartó Siófoki Tankerületi Központ segítő 

támogatásával bővíteni, kiegészíteni. Ezek 

eredményeként tanévkezdés előtt az 1-2. 

osztályosok napközis táborban, a felső 

tagozatosok balatoni bentlakásos táborokban, 

valamint három napos szlovákiai tanulmányi 

kiránduláson, számos külsős programon 

(könnyűzenei koncerteken, bűvész előadáson), 

fejlesztő foglalkozásokon vehettek részt. A 

bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása 

mellett nem feledkeztünk meg tehetségeinkről 

sem.  

Településünk által szervezett rendezvényeket, 

ünnepélyeket részvételünkkel, színvonalas 

műsorokkal igyekeztünk segíteni (Szüreti 

felvonulás, Október 23, Adventi készülődés, 

Karácsonyi ünnepély). Ápoltuk, ápoljuk Buzsák 

község élő néphagyományait, törekszünk azok 

átörökítésére is. Öregbítettük intézményünk jó 

hírnevét járási népdaléneklési verseny 

megszervezésével is, a résztvevők (7 iskola 27 

diákja) aktív bevonásával megismertettük 

népdalkincsünket a Fonyódi járás 

tanintézményeivel.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy mindezt olyan 

nagyszerű környezetben tehettük, mint a község 

Faluháza.  

Köszönjük a tankerületi központ, a szülői 

munkaközösség, a Faluház vezető, a 

diákönkormányzat és Vaszilkó Nóra 

önkormányzati képviselő rendezvényhez nyújtott 

segítségét, támogatását.  

Ugyancsak a művészeti nevelést segítve, 

újraélesztettük és immár már harmadik éve zajlik 

iskolánkban a kihelyezett zeneiskolai képzés.  

A zeneiskolában tanulók száma a félévben tovább 

nőtt, évről-évre több gyermek sajátítja el helyben 

a komoly zenélés alapjait, emelik fellépésükkel 

rendezvények-ünnepélyek színvonalát. Az 

ingyenes úszásoktatást is biztosítjuk továbbra is 

tanulónk részére első félévben 2-4, a második 

félévben felső tagozatos évfolyamokon.  

December hónapban megkezdődött a végzős 

növendékek felkészülése a továbbtanulásra is. 

Ellátogatott iskolánkba több középiskola vezetője, 

pedagógusa, részt vettek tanulóink nyílt napokon, 

írásos tájékoztatókat, elektronikus 

elérhetőségeket kaptak.  

Valamennyien továbbtanulnak, többen a fonyódi 

Mátyás Király Gimnáziumot, a kaposvári Táncsics 
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Mihály Gimnáziumot, a környező 

szakgimnáziumokat, néhányan a 

szakközépiskolákat jelölik meg.  

A középiskolák többségükben szívesen fogadják 

növendékeinket.   

Mire a Körkép megjelenik, tanulóink túl lesznek az 

írásbeli felvételiken is. 

Tisztelt Olvasók! 

A mottóul választott Michel Quoist idézetet akár 

iskolánk pedagógiai hitvallásának is tekinthetem. 

Számomra a hosszú évek alatt többször 

bebizonyosodott: csak kritikával, 

elmarasztalással, negatív hozzáállással, 

büntetéssel (természetesen ismétlődő 

fegyelemsértés esetén az nem maradhat el) szinte 

lehetetlen egy ma még kiforratlan, számos 

feldolgozatlan, negatív hatással érintett, 

kialakulóban lévő gyermeki személyiséget 

fejleszteni, egyszóval eredményesen nevelni. 

Sokkal inkább sikeres, hatékony lehet mindez 

személyes példamutatással (szülők, 

pedagógusok), sok-sok segítő, őszinte 

beszélgetéssel, megkeresve-megtalálva minden 

tanulónak azt az erősségét, amelyben a 

legjobbnak véli magát, amely területen bármely 

kis tehetséget árul el, és segítséggel képes e 

tehetségét kibontakoztatni.  

Megkeresni, megtalálni, kiemelni mindezt és 

dicsérettel, pozitív megerősítéssel megértetni azt: 

mennyire fontos napi verejtékes munkával e 

képességek fejlesztése, az ezt elősegítő napi 

helytállás, a szorgalmas tanulás, helyes 

viselkedés. 

 Természetesen az így kivívott és megérdemelt 

bizalom, a jól elvégzett munka elismerése 

ugyancsak feltétele az elvárt hosszú távú, jó 

teljesítménynek. 

                                       Góz Mihály 

                   intézményvezető, mesterpedagógus,     

               tanügy-igazgatási és köznevelési szakértő 

 

                      

                         

 

 

 

HÍREK A BUZSÁKI BOSZORKÁNYOS 

NÉPTÁNC EGYESÜLET 

HÁZATÁJÁRÓL 

 

„Mi csak ápolni, őrizni akarjuk a régi kincset, és  

ha olykor megadatik nekünk, gyarapítani.”  

(Kodály Zoltán) 

 

Már több mint 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 megismerik a helyi 

hagyományokat, a még élő népszokásokat és azok 

közösségmegtartó szerepét, aktívan részt vesznek 

ezek továbbéltetésében, ápolásában. 

 

Egyesületünknek jelenleg 52 tagja van, melyből 30 

aktív táncos dolgozik azon, hogy településünk 

nevét és kulturális értékeit minél több helyen és 

minél több emberrel megismertessük.  
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2019 szeptemberében az utánpótlás csoportból a 

14. életévüket betöltött fiatalok átkerültek a 

Boszorkányos csoportba.  

Nagy örömmel fogadtuk őket, hiszen ők a jövő 

táncosai. Szívesen teszünk eleget a felkéréseknek. 

A tánc, számunkra öröm, sőt mindig egy újabb 

próbatétel, hogy vajon még mindig át tudjuk-e 

adni azt a vidámságot a közönségünknek, ami 

fellépéseinket eddig jellemezte.  

Azért dolgozunk, hogy jókedvet adhassunk az 

embereknek, mosolyt, derűt csalhassunk az 

arcukra ebben a rohanó világban.  

Az elmúlt évben 7 helyi előadáson, 10 vidéki 

fellépésen és 2 külföldi rendezvényen mutattuk 

be táncainkat.  

Utánpótlás csoportunkban, a Katykaringó 

csoportban ismételten 30 gyermek (7-14 éves 

korosztály) tanulja a néptánc alapjait.  

Tavaly a gyerekek 6 fellépésen vettek részt, amire 

mindannyian büszkék lehetünk.  

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 

önkormányzatunk és képviselőtestületünk 

számára a támogatásért, mellyel lehetővé teszik 

és segítik működésünket. 

2019 évben a Somogy Megyei Közgyűlés döntése 

alapján a Buzsáki Népi Együttes  Örökségünk 

Somogyország Kincse kitüntető címet kapott 

melyre méltán lehet büszke mindenki akinek 

része volt ezen cím elérésében.   

Ez alatt a több mint tíz év alatt tagságunk 

folyamatosan nőtt,  nemcsak táncoltunk, hanem 

együtt báloztunk, szilvesztereztünk.  

A közös bográcsozások már „kötelező” 

programként szerepelnek életünkben. Olyanok 

lettünk, mint egy nagycsalád.  

Elhatározottságunk, s a csoporton belüli mind 

erősebbé váló baráti kötődések segítenek 

legyűrni az előttünk álló nehézségeket.  

A lépések melyekkel előre haladunk a népi tánc 

világában, másoknak oly kicsinek tűnhetnek, 

számunkra azonban öles lépéseknek hatnak.  

Próbáinkon a zene és a tánc varázsa alá kerülünk, 

mely kiragad bennünket a hétköznapok fárasztó, 

hajszolt rohanásából. 

Felhívás !!!!! 

Egyesületünkbe szeretettel várjuk kezdők, 

félprofik, 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 

                                        B.B.N. E. Elnöke 
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Bokréta Hagyományőrző Együttes 

 

Tisztelt Olvasó! 

Az együttes tagjaival az elmúlt évben heti 
rendszerességgel tartottunk próbát a Faluházban, 
illetve annak felújításakor a Tájház udvarán.  
 
Készültünk az előttünk álló feladatokra, 
fellépésekre, megünnepeltük az aktuális 
névnapokat, születésnapokat, amelyek még 
inkább közelebb hoztak bennünket egymáshoz. 
Aktív, összetartó csapat vagyunk, akik örömben, 
bánatban egyaránt a társak mellett állunk.  
 
2019-ben is aktív részt vevői voltunk a falu 
rendezvényeinek.  
 

 febr. 23 disznóvágás napján (horvát 
testvértelepüléssel közös rendezvény) 
Húshagyó címmel szerepjátékot adtunk 
elő 

 márc. 14 ünnepi megemlékezés a 
Faluházban ált.isk.4. osztályával együtt, 
amit a táskai ünnepély előzött meg 

 jún .10 pünkösdi főzés, az 
elmaradhatatlan marhapörkölttel és vörös 
boros nyúllal 

 aug .10  elszármazottak napján két 
tag (Parragh Márta, Péterfi Istvánné) 
Szülőfalum c. dalt, az együttes dalcsokrot 
adott elő Csalódi Ferenc szólójával. 

 aug. 11 a hagyományos Buzsáki búcsún 
buzsáki dalokat énekeltünk 

 aug. 31  Ceriai búcsú alkalmából a 
Fehér kápolnánál bordalokkal 
szórakoztattuk a megjelenteket  

 szept. 29  szüreti felvonuláson részt 
vettünk az azt követő műsorban 
bordalokat adtunk elő, a szombathelyi 
énekegyüttessel kezdődő kapcsolat 
alakulásaként közösen énekeltünk buzsáki 
dalokat, megismertettük velük a falunk 
nevezetességeit. 

 okt. 22  nemzeti megemlékezés a 8. 
osztályos ált. isk. tanulóival 

 nov. 30  Adventi gyertyagyújtás 
alkalmából karácsonyi dalcsokorral 
szerepeltünk a templomban. 
 

 Képviseltük a falut más rendezvényeken 
is  

 ápr 27  Marcali Expon  

 jún 2  Gyugyi búcsún 

 jún 29  Hajtóka fesztivál   

                                       Somogyváron 

 aug 4  Lellei Borhéten 

 szept 7  Lengyeltóti Diófesztiválon 

             okt 19  Balatonfenyves(Imremajor)       

                                       Töpörtyű fesztiválon, ahol                

                                       egy első, két második, két  

                                       harmadik helyezést ért el a  

                                       csoport 

 

Csapatépítő programjaink :  
 
 április 12.   Budapest Operett 
Színházban a  Maya című operettet néztük meg, 
mely mindenkinek nagyon tetszett, felejthetetlen 
élményben volt részünk. 
 
 december 20.  Évzáró kiránduláson 
vettünk részt. Megnéztük a méltán híres 
betlehemet Vörsön. A keszthelyi és a hévízi 
adventi vásárban gyönyörködtünk. a napot közös 
vacsorával fejeztük be a Csillagvár étteremben. 
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Ebben az évben elkészültek az együttes pólói, 
köszönjük szépen Vaszilkó Nórának.  
Ezúton is köszönjük a Polgármester úr, a 
jegyzőasszony és a képviselő testület egész éves 
támogatását! 
 
Végezetül, szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
aki egy vidám, összetartó csapathoz szeretne 
tartozni. 
 

                Jilling Tiborné 
              együttesvezető 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

A Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete 

2019.évi tevékenységéről.  

 

Tisztelt Buzsákiak! 

 
Az alábbiakban bemutatom az egyesület 2019. évi 

tevékenységét, kérem szíveskedjenek 

megismerni. 

Az egyesület létszáma 2019. január 1.-én 33. fő 

volt. A létszám évközben  változatlan maradt. Az 

egyesületen belül működik a népdalkör. A dalkör 

létszáma: 16. fő. Az év folyamán 14. fellépés volt 

és 40. felkészülési próbát tartottunk. 

A teljes tagság részére havonta / első csütörtök / 

megbeszélést tartottunk ahol az aktuális témákat 

beszéltük meg. A tagság részére négy alkalommal 

közös kirándulást, illetve színházlátogatást 

szerveztünk. 

A 2019.-es évet a január 3.-án megtartott Újév 

köszöntő ünnepi gyűléssel kezdtük. 

Január 17.-én a tagság igénye alapján 

megtekintettük a Vörsi Betlehemet 19. fő 

részvételével. A vörsi program 

Balatonszentgyörgyön a „Csillagvár” étteremben 

zárult. 

Február 23.-án az énekkar fellépésével részt 

vettünk a Faluházban megrendezett 

hagyományos magyar-horvát disznótoros 

vacsorán. 

Március 5.-én a „Hársfa” étteremben nőnapi 

ünnepséget tartottunk, ahol köszöntöttük női 

tagjainkat, valamint meghívott vendégeinket 

Mezriczky Tünde jegyzőasszonyt és Vaszilkó Nóra 

önkormányzati képviselő hölgyet. 

Ünnepségünket megtisztelte Kara Lajos 

polgármester úr és Megyesi István önkormányzati 

képviselő úr, akik virággal köszöntötték a jelen 

lévő hölgyeket. 

Március 14.-én a községi ünnepségen a dalkör 

Kossuth nóták előadásával járult hozzá az ünnepi 

hangulathoz. 

Március 31.-én 20. fő részvételével megnéztük 

Kaposváron a „Csiky Gergely” 

színház előadásában a „Tanulmány a nőkről” című 

vigjátékot. 

Március hónapban pályázatot nyújtottunk be a 

Nemzeti Együttműködési Alaphoz /NEA 2019/ 

200.ezer Ft. értékben működési támogatásra. 

A pályázat eredményes volt. Az elnyert összegből 

fellépő ruhát vettünk és varrattunk  az énekkar 

részére, valamint irodaszerekre és könyvelési 

költségekre használtuk fel a pályázati kiírásnak 

megfelelően. A sikeres pályázat elkészítésében 

nagy segítséget kaptunk Vaszilkó Nóra 

önkormányzati képviselő hölgytől. 

Elismerés és maximális köszönet illeti Nórit az 

önzetlen szívélyes, profi segítségéért. 

Április 4.-én egyesületi közgyűlést tartottunk, 

ahol a szokásos évi beszámoló mellett új 

alapszabályt fogadott el a tagság. 

A közgyűlésen meghívottként jelen volt Kara Lajos 

polgármester úr és  Vaszilkó Nóra önkormányzati 

képviselő mint jegyzőkönyvvezető. 

Április-Május hónap a megyei nyugdíjas szövetség 

által szervezett kistérségi kulturális bemutatókra 

való felkészülés jegyében zajlott. 

Május 17.-én Lengyeltótiban volt a kistérségi 

kulturális bemutató, ahol a dalkör buzsáki 

népdalokat adott elő. 

Június 1.-én Gadányban a helyi polgármester úr 

meghívására kórustalálkozón szerepeltünk 

sikerrel, ahol szintén a buzsáki népdalokból 

mutattunk be egy csokorral. 
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Június 10.-én főzőcsapattal részt vettünk a 

pünkösdi ünnepségen a Tájháznál. 

Június 22.-én a dalkör Zselickisfaludon részt vett 

megyei nyugdíjas szövetség és a helyi 

önkormányzat által szervezett népművészeti 

bemutatón. A népdalok mellett bemutattuk a 

buzsáki népi hímzések értékeit is. 

Augusztus 10.-én részt vettünk a buzsáki 

elszármazottak találkozóján a Tájháznál, ahol a 

dalkör népdalok előadásával szórakoztatta a 

megjelenteket. 

 

Augusztus 31.-én a szőlősgazdák búcsúján 

szerepeltünk a Fehér Kápolnánál. A dalkör az 

alkalomhoz illő szüreti dalokat énekelt. 

Szeptember 8.-án az egyesület 17. tagja ünnepi 

szabadtéri szentmisén volt jelen az andocsi 

kegytemplomnál. A szentmise végén elénekeltük 

az „Ima a Hazáért” kevésbé ismert egyházi 

éneket. A jelen lévő mintegy 200-250. hívő 

áhítattal és meglepetten hallgatta énekünket és a 

gratulációk özönével köszöntöttek bennünket. 

Szeptember 19.-én az egyesület 19. tagja 

kiránduláson volt Zirc-Badacsony- Balatonújlak 

útvonalon. Zircen megnéztük az apátság 

nevezetességeit, majd ezt 

követően Badacsonyban egy pihenő és 

borkóstolás következett. A kirándulás 

Balatonújlakon a „Kukorica Csárdában” 

vacsorával zárult. 

Szeptember 28.-án a községi „Szüreti Napokon” 

vettünk részt. Az énekkar bordalokkal 

szórakoztatta a közönséget. 

Szeptember 29.-én a megyei nyugdíjas szövetség 

szervezésében Taszáron katonadalos találkozón 

szerepelt az énekkar. Szereplésünket a 

honvédelmi miniszter által adományozott 

emléklappal ismerték el. A sikeres szereplést a 

„Nyera Csárdában” ünnepeltük meg. 

Október 19.-én Tabon voltunk a nyugdíjasok 

megyei művészeti gáláján a már megszokott 

sikeres énekkari szerepléssel. 

Együttesünket elkísérte Kara Lajos polgármester 

úr és Mezriczky Tünde jegyző-asszony. Ezen az 

ünnepségen vette át a polgármester úr a 

nyugdíjas szövetség „Disz Tagja” kitüntető 

oklevelet. 

Október 22.-én az 56.-os forradalom emlékére 

rendezett községi ünnepségen az énekkar a 

Taszáron sikert aratott katonadalok előadásával 

járult hozzá az ünnep méltóságához. 

November 9.-én Nagyatádon a „Hotel Szolár” 

szervezésében kulturális fesztiválon szerepeltünk. 

Az énekkar fellépésén előadtunk egy a nyugdíjas 

életről szóló ének paródiát, kirobbanó sikert 

aratva a hallgatóság körében. 

November 16.-án 2 db ajándék csemegekosárral 

támogattuk a buzsáki alapítványi bál 

tombolaválasztékát. 

November 30.-án a községi hagyományos adventi 

ünnepségen vettünk részt a templomban. A 

„Szentcsaládjárás” adventi népszokás énekeiből 

adtunk elő egy csokorral. 

 

A 2019.-es év megkoronázása volt, hogy 

népdalkör meghívást kapott a NYOSZ 

/Nyugdíjasok Országos Szövetsége/ évzáró 

Karácsonyi ünnepségére. Az ünnepség 

helyszíne Budapest XIII. ker. „József Attila” 

Művelődési Központ. 

A Somogy megyei nyugdíjas szövetség 

elnökségének javaslatára az országos szövetség a 

népdalkör munkáját országosan egyedüli 

közösségként DISZOKLEVÉL adományozásával 

tüntette ki. 

A dalkör népviseleti ruhákba öltözve buzsáki 

népdalok előadásával köszönte meg az 

elismerést, nagy sikert aratva a budapesti 

közönség előtt. 

Köszönet a „Boszorkányos Néptánc Egyesület”, és 

Hagyományőrző Együttes azon tagjainak akik 

önzetlenül kölcsön adták a népi hímzésű ruháikat, 
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hogy így segítették nyugdíjas népdalkör sikeres 

budapesti fellépését. 

 

Budapesti ünnepséget megtisztelte jelenlétével 

Kara Lajos polgármester úr és Mezriczky Tünde 

jegyzőasszony, osztozva nyugdíjas egyesület 

örömében, és meghívták a csapatot egy 

hangulatos vacsorára egy neves Bp.-i étterembe. 

Az eseményről a Somogyi Hírlap január 2.-i 

számban tudósított. 

A Díszoklevél mellé egy nagyméretű 

csemegekosarat is kaptunk ajándékba, amit a 

dalkör december 17.-én karácsonyi énekek 

kíséretében szétbontott és a tartalmát 

elfogyasztotta megünnepelve az egész év 

munkáját. 

Megköszönöm Kara Lajos polgármester úrnak, 

Mezriczky Tünde jegyzőasszonynak, Vaszilkó Nóra 

önkormányzati képviselő hölgynek, az 

önkormányzat képviselő testületének, a Faluház 

dolgozóinak, a buszok gépkocsivezetőinek a 

2019.-évben nyújtott anyagi és nem anyagi jellegű 

támogatást, amivel segítették egyesületünk 

eredményes működését. 

 

                              Tisztelettel:  

                                                            Hajas Lajos                                                                                                                     

                                                       egyesületi elnök 

 

 

Kedves   Buzsákiak!  

A Dél-Balatoni Turisztikai 

és Kulturális Egyesület 

2018. november végén 

alakult, Buzsák székhellyel.  

Az egyesület önkéntes és 

szakmai alapon létrejött, 

az önkormányzatiság elvén 

működő, önszervező, 

egyeztető, érdekvédelmi és érdekképviseleti 

társadalmi szervezet. 

Jómagam 2019. május 1-től koordinálom az 

egyesület tevékenységét.  

 

Mára közel 40 taggal rendelkezünk, köztük 

környékbeli települések, szálláshelyek, 

borászatok, múzeumok, különböző turisztikai 

attrakciók. 

 

Az egyesület szakmai kérdésekben 

együttműködik az azonos célokra létrejött összes 

egyesülettel. 

Alaptevékenységeink: turisztikai attrakciók, 

hagyományos értékek népszerűsítése, programok 

összehangolása, szállások felkutatása, kiadványok 

készítése. 

 

Az egyesület fő célja és feladatai; a Balaton 

kiemelt üdülőkörzet és a hozzá tartozó 

települések turisztikai attrakcióinak, 

szálláshelyeinek bemutatása, programok 

összehangolása, egységes arculattal történő 

bemutatása. Olyan kiadványok, filmek elkészítése 

mellyel igyekszik mind szélesebb körben 

terjeszteni, népszerűsíteni a térség értékeit mind 

belföldön, mind pedig külföldön. 

 

Ösztönzi a térség idegenforgalmi kínálatának 

feltárását, a látnivalók számbavételét, a 

vendéglátóhelyek feltérképezését, rendezvények 

szervezését. 

Közreműködik az országos és helyi szervekkel a 

térség turizmusfejlesztésének ügyében. 

Kiemelten együttműködik a legfontosabb helyi és 

térségi idegenforgalmi szervezetekkel.  

 

Folyamatosan szakmai kapcsolatot tart a 

turisztikai szolgáltatókkal, szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel a térségi 

idegenforgalom élénkítése érdekében, 

összehangolja az érintett gazdasági szereplők 

tevékenységét.  

 

Az egyesület fontos feladata a térség turisztikai 

fejlesztése, a vendégéjszakák számának növelése, 

a turisztikai termékfejlesztés ösztönzése, a  

minőségi és fenntartható turizmus erősítése,  
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továbbá helyi és térségi turisztikai csomagok 

kialakítása, piacra vitele térségi 

marketingtámogatással. 

 Ezen kívül ösztönzi a térséget bemutató 

kiadványok megjelentetését, terjesztését, 

turisztikai marketingjét. 

Az egyesület a célok megvalósítása érdekében 

részben kulturális, részben pedig a kulturális 

örökség megóvása érdekében fejt ki 

tevékenységet. 

Egyik kiemelt célunk az érdekképviselet ellátása 

helyi, regionális és országos szinten. 

 

Az egyesület céljai elérése érdekében 

munkaszervezete útján az egyesületi cél 

megvalósításával közvetlenül összefüggő 

gazdasági tevékenységet végezhet, alapítványi, 

állami támogatást vehet igénybe, pályázatokon 

vehet részt, támogatásokban részesülhet. Az 

egyesület vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 

Az egyesület nem zárja ki – sőt kifejezetten 

kívánja és szorgalmazza – hogy tagjain kívül más 

is, a lakosság széles köre részesülhessen a 

közhasznú szolgáltatásaiból és részt vegyen 

tevékenységében. 

 

Az egyesület tevékeny részese kíván lenni a helyi 

közélet formálásának is. 

További cél a külföldi kitekintéshez és 

megjelenéshez szükséges feltételek és 

lehetőségek keresése, megtalálása és 

felhasználása.  

Az egyesület munkájával segíti és támogatja a más 

hasonló célokért dolgozó szervezeteket, 

magánszemélyeket. Együttműködik minden 

turisztikai területen működő, üzemeltető 

szervezettel.        

                                      Posza Krisztina  

            turisztikai manager 

Buzsákért Somogyért Alapítványról 

Alapítványunk 2005-ben 

alakult, célul tűzte ki, 

Buzsák község és térsége 

sorsáért felelősséget érző 

lakosok összefogását, 

segítését, 

önkormányzattal, civil 

szervezetekkel történő együttműködését. 

Immár 15 éve munkálkodunk a kitűzött céljaink 

megvalósításán, elért eredményeinket tekintve 

sikeresnek mondható működésünk, mely 

tevékenységünket tagjaink társadalmi munkában 

végzik. 

Több ízben nyújtottunk be pályázatot, melyek 

révén segíthettünk községünk életterét szebbé 

jobbá tenni. Több társadalmi munkában részt 

vettünk, minden buzsáki rendezvényen 

megjelenünk, sütünk, főzünk, segítünk a 

vendégeink kiszolgálásában. 

Minden év novemberében megrendeztük 

alapítványi bálunkat, ahol továbbra is támogattuk 

a felsőoktatásban tanuló diákjainkat, az 

érettségizőket és a technikus 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 rendezvénye. 

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, a Buzsákon lakó gyermekeknek 

mikuláscsomagot készítettünk az 

Önkormányzattal közösen. 

Sajnos az utóbbi években pályázati lehetőségek 

nem voltak, de ennek ellenére folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, 

amennyiben lesz olyan pályázat amiben részt 

vehetünk továbbra is pályázni fogunk. 
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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 tisztelet díjukat, köszönjük és 

továbbra is számítunk támogatásukra.  

 Szeretnénk meg köszönni a személyi 

jövedelemadó 1%-át, melyből évente 250,000,-ft-

ot meghaladó összeg gyűlt össze, ez az összeg is 

része a diákok támogatásának. 

Kérjük támogassa idén is adója 1%-ával 

alapítványunkat.  

Adószámunk: 18780305-1-14 

 

„Minden ember egyforma, s annyit ér amennyit a 

közösség érdekében dolgozik. 

Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem 

lehetetlen.” 

 

                            Misetáné Kara Éva 

                                       elnök                

 

Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

2019. évi tevékenysége 

A Buzsáki Tűzoltó és 

Polgárőr Egyesület nevében 

köszöntöm Önöket! 

Egyesületünk 2019. évben 

is aktívan részt vett a 

település rendezvényein. A Pünkösdi Napokon 

tagjaink, a Marcali Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség csapatával együtt kiváló pörkölttel 

fogadták a sátrunkat meglátogató vendégeket. A 

szüreti felvonuláson járműveinkkel vettünk részt 

a felvonuláson, ezzel színesítve a rendezvényt.   

Egyesületünk eredményes pályázatot nyújtott be 

az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra. 

Az elnyert eszközök - 4 pár tűzoltó védőcsizma, 2 

pár tűzoltó védőkesztyű, 3 db „B” tömlő és 2 db 

„C” tömlő - átadására 2019. november 28-án a 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságon került sor. A fentieken kívül 

egyesületünk kapott 2 db Motorola típusú EDR 

rádiót, melynek átvétele 2019. december 19-én 

történt a Marcali Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségen. Az elnyert eszközök összértéke 

1,4 millió forint.     A tavalyi év sem múlt el 

esemény nélkül, 4 esetben kérték segítségünket. 

A Lengyeltóti nyugati temetőnél avartűznél – 

mely lakóházakat veszélyeztetett – kellett 

beavatkozni a Marcali Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség kérésére. Ezen helyszínről vonultunk 

Csisztafürdő és Fonyód között avartűzhöz, mert 

a terepviszonyok miatt a hivatásos tűzoltó 

kollégák nehezen tudták a helyszínt megközelíteni 

és ehhez nyújtottunk segítséget.     Bejelentés 

érkezett (Kovács Péter képviselő) hogy a táskai 

szőlőhegyen ég egy pince tetőszerkezete. Egy 

járművel vonultunk a helyszínre, és megkezdtük a 

beavatkozást, majd a marcali hivatásos 

tűzoltóknak átadtuk a helyszínt és a további oltási 

munkához biztosítottuk a szükséges 10.000 liter 

vizet, közben Kovács Péter családja pedig 

biztosította az oltásban résztvevők részére az 

ivóvizet és szendvicset.   Május 5-én érkezett a 

bejelentés, hogy a Buzsák és Táska közötti 

útszakaszon egy kidőlt fa akadályozza a 

közlekedést. A helyszínre 2 fő vonult ki (Dumity 

Roland és Jángli János) 1 járművel az akadály 

megszüntetésére.  Ezen események is bizonyítják, 

hogy milyen fontos szerepe van egyesületünknek 

a település lakosságának biztonságérzetének 

növelésében, hogy ha segítségre van szükség, 

akkor rendelkezésre állunk. 

Végül szeretném köszönetemet kifejezni a 

település vezetőségének, az itt élő külföldi 

állampolgároknak és az egyesület aktív tagjainak, 

akik hozzájárultak az egyesületünk eredményes 

működéséhez.           

                                 Megyesi István 

       Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke 
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SPORTHÍREK 

 

Tisztelettel és 

Szeretettel 

köszöntöm Buzsák 

község lakosságát! 

Kérem engedjék meg, hogy röviden ismertessem 

Önökkel a Buzsáki Községi Sportegyesület 2019-es 

évi tevékenységét és eredményeit. 

2018/19-es bajnoki évben is részt vettünk a Bozsik 

utánpótlás programban, U7, U-9, U-11, U13-as 

korosztályú csapatokkal. Továbbra is a hévízi 

régióba tartozunk Marcali körzetbe, ezért a 

mérkőzéseinket Marcaliban és Hévízen játszunk.  

A gyermekek felkészítéséről továbbra is Iváncsics 

László gondoskodott. 2019-es évben is 

lehetőségünk adódott Bozsik utánpótlás tábor 

szervezésére, ahol 12 gyermek vett részt, 

amelyről mind a gyermekek mind a szülők 

részéről pozitív visszajelzést kaptunk. Ezt idén már 

a szövetség nem támogatta  ezért engedjék meg, 

hogy hálámat és köszönetemet fejezzem ki Kara 

Lajos Polgármester Úrnak és Mezriczky Tünde  

Jegyző asszonynak, hogy meg tudtuk valósítani 

idén is a tábort.  

Az U19-es csapatunkról: Az ő felkészítésükről 

továbbra is Gelencsér Zoltán gondoskodott, ők a 

lengyeltóti tornateremben kezdték meg a 

felkészülést a tavaszi bajnokságra, ahol is 18 

mérkőzéssel, 10 győzelemmel, 2 döntetlennel, 6 

vereséggel, 76 lőtt és 39 kapott góllal 32 ponttal a 

6. helyen zárták. Felnőtt csapatunk a 2019-es évet 

január utolsó hetétől 4 hétvégén át az MLSZ 

Somogy Megyei Igazgatósága által szervezett 

műfüves bajnoksággal kezdte Kaposváron. 

Felkészítőjük továbbra is Fazekas Krisztián.  

Ekkor volt az átigazolási időszak is, melyben 

játékos mozgás nem történt. Így a 2018/19-es 

bajnoki évet 20 lejátszott mérkőzéssel 17 

győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 102 lőtt és 18 

kapott góllal 52 ponttal 2. helyen zártuk, 3 ponttal 

lemaradva a bajnoki címről, ezért a megye II. 

osztályba való feljutás esélye elszállt. Felkerestek 

ugyan bennünket a nyáron, hogy volt csapat aki 

nem vállalta a feljutást ezért mi lennénk a 

következőz, de vezetőséggel és játékosokkal 

megbeszélve, közös nevezőre jutva úgy 

döntöttünk, hogy a feljutásunkat ne íróasztal 

mögül döntsék el hanem magunknak szeretnénk 

kiharcolni.  

Ezért a 2019/20-as bajnoki évet a Megye III-as 

bajnokságban kezdtük, ahol a tavalyi 

átszervezéseknek köszönhetően annyira kevés 

csapat maradt, hogy 3 fordulós bajnokság lett.  

A nyári átigazolási szezonban eligazolt 

csapatunkból Valkó Dávid Fonyódra,  Kackstadter 

Máté Somogyvárra, érkezett Gyurákovics Zsolt 

Somogyvárról és Károlyi Nándor Osztopánból. Így 

futottunk neki a bajnokságnak, ahol az őszi idényt 

11 mérkőzéssel, 6 győzelem, 2 döntetlen és 3 

vereség mérleggel 21 lőtt és 10 kapott góllal  20 

ponttal a 2. helyen zártuk, innen várjuk a 

folytatást, ahol is a kitűzött cél a visszajutás a 

Megye II-es bajnokságba. U19-es csapatunk. Az 

őszi idényt 11 mérkőzéssel, 6 győzelem, 2 

döntetlen, 3 vereség, 24 lőtt és 7 kapott góllal 20 

ponttal a 2. helyen zárták.  

Gratulálunk nekik! 2019-ben is nyújtottunk be 

pályázatot TAO-ra, melyet az MLSZ 05.23.-án kelt 

határozatával 9.549.166 Ft összegben 

jóváhagyott. Sikerült a 2018-as TAO összegeket 

feltöltetni, melyen damilos fűnyírót, fűnyíró 

traktort, laptopot, nyomtatót, valamint a 

csapatoknak mezgarnitúrát, utazó 

felszereléseket, edző felszereléseket vásároltunk. 

Egyesületünk tagjai 2019-ben is aktívan részt 

vettek a Horvát-Magyar disznóvágáson. 

Pünkösdkor csapatunk indult a főzőversenyen, 

marhalábszár és birka pörköltet főztek a fiúk.  

Szeretném megköszönni mindenkinek az év 

folyamán nyújtott mindennemű segítségét, akik 

az egyesületünk munkáját elősegítették, a 
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szurkolók türelmét, bíztatását, a faluban lakó 

németek támogatását. Gyuricza Ferencnek, Nagy 

Péternek és Nagy Péterné Marcsinak az áldozatos 

munkáját, hogy ifistáinkat, Bozsikos játékosainkat 

az idegenbeli mérkőzésekre szállították. 

Köszönjük szépen az Önkormányzatnak, Kara 
Lajos Polgármester Úrnak, Mezriczky  Tünde 
Jegyző Asszonynak, a képviselő testület tagjainak, 
szurkolóinknak az egész éves támogatását. 

                                            Hajrá Buzsák!!! 

Tisztelettel:          

                                             Miseta Andrea  

                                                 KSE Elnök 

 

                                 

FŐ AZ EGÉSZSÉG! 
  

    Globális változás  
 

Sajnos nem csak a klímában, de 

a vírusokban, fertőzésekben, 

az emberi társadalomban, az 

emberek ellenálló 

képességében, azaz az immunitásukban is. 

Előző években már sokat olvashattunk ezekről: 

„megint influenza…” „oltások”, stb.  

Most leginkább arra szeretnék kitérni, hogy mit 

tehetünk mi saját magunk, hogy előzzük meg, 

hogy optimalizáljuk az ellenálló képességünket, 

ha már elkaptuk mit igen, mit ne tegyünk. 

 

Nyílván a legjobb lenne elkerülni, távol maradni 

tőle, az ellenálló képességünket megfelelően 

felerősítve megelőzni, hogy áldozatul ne essünk. 

Először is, mik azok amik immunrendszerünket 

jelentősen ronthatják, így esendőbbé válva a 

fertőzéseknek.  

Az immunrendszer legádázabb ellenfele a stressz, 

a szorongás, a testi-lelki kimerülés. 

 Ilyenkor szinte elkerülhetetlen, ha például 

bemegyünk egy 4x4 méteres váróterembe, vagy 

vegyünk egy hasonló belméretű közlekedési 

eszközt, ahol több ember is tele köhögi, tüsszögi 

az adott helységet /sajnos intelligencia hiányában 

kevesen teszik kezüket a megfelelő helyre./ 

 

Tudni kell, köhögés, tüsszentés alkalmával min. 3-

6 méterre is a légtérbe kerülnek kórokozók milliói, 

ott lebegve akár 20-30 percig.  

 

Ilyenkor közös együttlét alkalmával, mivel 

lélegeznünk kell – a többi már elképzelhető. 

Tehát ha tehetjük, kerüljük az ilyen helyeket. 

Sokat tartózkodjunk friss, tiszta levegőn, már napi 

fél óra kényelmes séta jót tesz a tüdőnek, a 

mozgással a friss oxigén minden sejtünknek. 

Immuncsökkentők még a rengeteg 

tartósítószerek, védőgázos táplálékok bevitele, 

ezt fokozva a túltáplálás, a bőséges étkezés. 

Egyszer egy bölcs butha elmondta: az emberek 

azért halnak korán, mert a bőségesen bevitt 

folyamatos táplálék emésztése egy életen át, 

rengeteg energiát vesz el a szervezetünktől, ami  

immuncsökkenés és további megbetegedésekhez 

vezet. 

Tehát, táplálkozás, testmozgás, frisslevegő és 

fontos megemlíteni a bőséges folyadékbevitelt, 

mely segíti a méregtelenítést, a bevitt 

méreganyagok mihamarabbi kiürülését. 

A hamis médiareklámok és fals információkkal 

ellentétben, mik azok amik valóban segítik 

immunrendszerünk erősítését.  

Két részre bontanám: táplálék kiegészítők és 

valódi táplálékok. 

 

Az előzőekhez valóban csak néhány hatásos szer 

tartozik, legfontosabb D3 vitamin, recept nélkül 

kapható /Vitagamma D3, Oliva D3, stb. napi dózis 

1x 1500-3000 egység/.   

 

A Béres cseppnek nagyon jó az összetétele, napi 

2x 20 csepp. Lecitin 1200 mg napi egyszeri 

dózisban, szintén kiváló immunerősítő. 

Ezek a szerek valóban képesek fokozni 

ellenállásunkat, s a vírusok nagyon nem szeretik 

őket.  
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Táplálékaink:  

 

Első helyen a cékla /s ebből a szempontból nem a 

citrom, ez valahol a sor végén van/, a cékla 

festékanyaga erős rák- és vírusölő hatással bír. 

Fontos azonban, hogy ne főzzük szét, így a főző 

lével sokat veszítünk, azonban alufóliában sütve 

lesz a legértékesebb, zamatosabb, s akkor 

salátákhoz is hozzákeverhetők. 

 

A második a sorban a fokhagyma, ezt követően a 

vörös és fekete áfonya, búzafű, búzacsira, majd 

minden más gyümölcs és zöldségféle. 

Változott sajnos, az influenza megbetegedés 

lefolyása is.  

 

A szezonja megszűnni látszik, szeptembertől a mai 

napig folyamatos. Ennek több oka is van, a vírusok 

mutációja, tartós túlélésük fagyok hiányában, 

behurcolt, számunkra idegen vírusok, túlhajszolt 

társadalmunkban az emberek energiái jelentősen 

csökkentek és csak kevesen figyelnek oda a 

megfelelő életmód követésére.  

 

Napjainkban jellemző, a terápia ellenére, fennálló 

makacs, tartós, kínzó köhögés, torokfájás. 

Szerencsére ezek csak a felső légutakban és a 

légcsőben jelentkeznek, tüdőszövődmények csak 

nagyon ritkán fordulnak elő.  

Másik jellemzője a hányás, hasmenés, szédülés, 

ízületi fájdalmak.  

 

A vírusfertőzések legtöbb esetben hírtelen 

kezdődnek, sok ember elmondja „mintha 

rádobták volna”.  

 

Jellemző még hogy, a betegek igen nagy része ki 

van száradva, nem kívánják a folyadékot, nem 

isznak eleget. Ez nem hogy nem segít, 

ellenkezőleg, rontja az állapotot, anyagcserét, 

méregtelenítést.  

 

Mit tegyünk?  

 

Ne ragaszkodjunk minden áron már az elején az 

antibiotikumokhoz /ezek csak baktériumokra 

hatnak, nem beszélve arról, hogy szedésük alatt 

csökken a saját immunitásunk/.  

 

Ezt az orvos akkor rendeli, ha 3-4 nap tüneti 

terápia után nincs javulás és legyengült 

szervezetben felülfertőzés tapasztalható.  

 

 

Mit NE tegyünk?  

 

Ne terheljük a kimerült szervezetet, főleg 

szélsőségeknek kitéve, pihenjünk, aludjunk 

többet e pár napban.  

 

Fontos, fogyasszunk bő folyadékot és tüneti 

terápia, azaz ha van láz, csillapítás, ha száraz 

köhögés, csillapítás /elképzelhető a gyulladt 

nyálkahártyájú légcsőben, garatban köhögéskor 

30-40 km/óra sebességgel és nagy nyomással 

préselődik ki a levegő, felsértve ott a gyulladt 

területet/ ördögi körként gátolja a gyógyulást.  

 

Orr spray-vel segíthetjük az üregben pangó 

váladékok eltávolítását, esetleg gőzölhetünk és 

nagyokat izzadva, megfelelő folyadékbevitel 

mellett elősegíthetjük a gyógyulásunkat. 

 

Tipp: jó köhögés csillapító a vöröshagyma lepergő 

száraz héjainak teafőzete, mézzel keverve napi 

2x2 dl fogyasztása. 

 

Mindenkinek jó egészséget, akinek pedig 

szükséges, jobbulást kívánok. 

 

 

                                            Dr. Szűcs Tibor 

                                               háziorvos 
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FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK 
 

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal külső szigetelése, járda készítése 

 

 

 

 

 

 

Faluház tető-, és nyílászáró csere, külső  szigetelés, fűtéskorszerűsítés, mosdó kialakítás 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Buzsák Térségi Konyha teljes körű felújítása 
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Játszótér – új játékok és 

gumiszőnyeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balaton utca – járda építés 

 

 

 

 

 

Coop üzlet előtti járda építés 
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MEGKEZDETT MUNKÁINK 
 

Május 1. utca – járda építés 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Csisztafürdő – Látogató centrum építése 
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RENDEZVÉNYEK 
Disznóvágás 

 

 

 

 
 

                                     Buzsák Maraton 

 

 

Pünkösd – főzőverseny, bor- és pálinkaverseny 

 
 

                                                                  

                                                                    

                                                                   

 
Buzsáki Búcsú 
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Buzsáki Szüret 

 

 

 

 
Adventi gyertyagyújtás, télapó ünnepség, karácsonyváró 

 

 

 

 

TÁRSADALMI  MUNKÁK 
2019. április 4. – Berektűz oltása          

 (buzsáki önkéntes tűzoltók) 

                                                      Ceria – út kövezése 

 

 

 

 

 
Buzsáki Körkép – 2020. április hó    
Az  önkormányzat  közéleti, kulturális lapja 
Kiadja:         Buzsák Község Önkormányzata 
Felelős szerkesztő: Kara Lajos polgármester 
                                   Mezriczky Tünde jegyző 
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