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TISZTELT BUZSÁKI LAKOSOK,  

KEDVES OLVASÓK! 

 

   Beléptünk a 2019-es esztendőbe. Ismét 

számot vetünk az elmúlt év eseményeiről. Wass 

Albert mondta, hogy „A múlt (...) szerves és 

elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a 

jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdete.” Ezen 

gondolatokra alapozva dolgozunk azért, hogy 

amikor visszatekintünk, akár egy-egy év 

távlatából is, azt lássuk, hogy településünk 

múltja, az elvégzett munka biztos alapot teremt 

a jövőre nézve. 

   A 2018-as év biztos alapot teremtett az 

elkövetkezendő munkás éveknek. Ez az alap 

nem csupán fejlesztésekből, újításokból tevődik 

össze, hanem szerves részét képezik a 

különböző események, rendezvények.  

   A tavalyi év rendezvényekben bővelkedő 

esztendő volt. A három nagy rendezvényen 

kívül (a Buzsáki Pünkösd, Buzsáki Búcsú, 

Buzsáki Szüret) számos, már hagyománynak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

számító kisebb rendezvényt is tartottunk; a 

horvát testvér településünkkel és horvát 

barátainkkal közösen megrendezésre kerülő téli 

disznóvágást, a két évente megrendezésre 

kerülő Idősek Napját, a Buzsák Maratont, az 

Adventi forgatagot, az év utolsó napján pedig 

egy szilveszteri bállal búcsúztattuk az óévet és 

köszöntöttük az újat. Rendezvényeinken az 

intézmények és az önkormányzat dolgozói, civil 

szervezetek, baráti közösségek, a német-svájci 

buzsáki lakosok közössége, mind aktívan részt 

vesznek, segítik minél eredményesebbé, 

színesebbé tenni a programjainkat. 

   A 2018-as évben egy kiemelkedő évforduló is 

megünneplésre került.  A Buzsáki Népi 

Együttes fennállásának 70. évfordulója 

alkalmából egy magas színvonalú rendezvény 

keretében emlékeztünk meg és tisztelegtünk 

mindazok előtt, akik létrehozták és éltették 

néptáncos hagyományunkat. Szeretném 

ismételten kifejezni köszönetemet 

mindazoknak, akik segítettek, vagy részt vettek 

az ünnepség megszervezésében és 

lebonyolításában. Külön köszönöm a Buzsáki 

Az önkormányzat közéleti és kulturális lapja 
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Boszorkányos Néptánc Egyesületnek, 

vezetőiknek, tagjaiknak és Takács László János 

úrnak az együttes koreográfusának. 

 

   Fontos esemény volt továbbá településünk 

életében a Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület tűzoltóautó átadó ünnepsége, mely az 

egyesület újra alakulásának ünnepe is volt. Jelen 

voltak az egyesület fő támogatói, az egyik 

gépjármű adományozója – Hans Peter Kern úr 

Mechernich városából –, valamint Wéber Antal 

tű. dandártábornok igazgató, a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól és a Marcali 

Tűzoltóság parancsnoka, Tompos Gábor tű. 

őrnagy úr. 

  Településünk adott helyet a Szépkorúak 

Somogy Megyei Szövetsége által megrendezésre 

kerülő gálaműsornak is, melyet a helyi nyugdíjas 

egyesületünk tagjai profi módon szerveztek meg 

és bonyolítottak le. 

   2018-ban azonban nem a szórakozásé volt a 

főszerep, hanem nagyon komoly munka folyt 

településünkön. 

   Számos fejlesztés ment végbe a településen, 

melyekre jelentős pályázati forrásokat nyertünk, 

melyhez a falu vezetősége, a képviselő-testület 

megfontolt és takarékos gazdálkodása 

eredményeként jelentős összegeket tudott 

biztosítani önerőként.  Volt arra is példa, hogy 

pályázati pénz nélkül csak saját forrás 

bevonásával készült el a feladat. 

   Megjavíttattuk a Tájház épületegyüttes 

épületeinek nádfedelét, a főépület kontya is 

helyreállításra került. 

   Pályázatokat nyertünk a zsidó- és a köztemető 

kerítéseinek megépítésére, mellyel szerettük 

volna méltó módon kifejezni őseink iránti 

tiszteletünket. A köztemető kerítésére 

pályázatból csak egy minimális összeget 

kaptunk, de a képviselők egyöntetű döntésük 

alapján a saját forrást biztosították.  

Felújításra került az óvoda melegítő konyhája is, 

mely felújításnak köszönhetően a mai kornak és 

elvárásoknak megfelelő helyiséget alakítottunk 

ki. 

   Felújítottuk az önkormányzat tulajdonában 

levő, két üresen álló szolgálati lakást. Az 

anyagköltség egy részét a közmunka 

programból biztosítottuk, a munkálatok nagy 

részét pedig a közfoglalkoztatottjaink végezték.  

   Pályázati forrás bevonásával kerül sor az 

önkormányzati hivatal épületének külső 

felújítására is. A tetőszerkezet felújítása a tavalyi 

évben megtörtént, az idei évben pedig a külső 

homlokzat és az épületet körülvevő járda készül 

el. 

   Csisztafürdőn is igyekeztünk kisebb-nagyobb 

fejlesztéseket véghez vinni. Ennek keretében 

készült el a bejárat előtti park egy kisebb 

játszótérrel. Pályázati forrásból sikerült 

felújítanunk három csisztai utcát, melyet 

természetesen szeretnénk folytatni további 

pályázati tőke bevonásával. 

   A Berek Látogatóközpont megépítése 

kivitelezőre vár, a napokban ismételten 

elindítjuk a közbeszerzési eljárást. Folynak a 

tervezési munkálatai a kerékpárút építésének, 

mely Buzsák-Csisztafürdőtől Somogyvámosig, 

a Fonyódról érkező, Csisztafürdőig épített 

kerékpárút folytatásaként fog lehetőséget 

biztosítani a kerékpározás „szerelmeseinek”, 

csatlakozva a „Balatoni Bringakörúthoz”. Jó hír, 

hogy nyertes lett a kisvasút felújítására 

benyújtott pályázat és 650 millió forint 

támogatást nyert el a Csisztafürdőig tartó 

szakasz felújítására. Sok éve dédelgetett álmunk 

teljesülhet azzal, ha újból közlekedik a kisvonat. 

   Önkormányzatunk nyert egy közel 150 millió 

forintos pályázatot a Faluház energetikai 

korszerűsítésére is, mely fejlesztés a tervek 

szerint május elején veszi kezdetét. Ennek 

keretében az épület új nyílászárókat kap, 

megújul a vizesblokk, a gázfűtést felváltja egy 

sokkal takarékosabb faaprítékos fűtési rendszer, 

a tető és az épület szigetelése is elkészül.  

   Pályázatunk a konyhánk felújítására, melyből 

eszközöket, gépeket fogunk vásárolni és a 
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főzőkonyha gépészetét és burkolatát cseréljük 

ki. A Képviselő-testület döntött arról is, hogy 

saját forrásból bővítjük az ebédlőt és a 

hozzáépítés során egy szociális helyiség is 

megépítésre kerül. Ezzel a beruházással 

lehetőséget teremtünk arra, hogy kisebb 50-100 

fős rendezvények, családi összejövetelek 

megrendezését biztosítani tudjuk a lakosság 

számára.   

   Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a 

településünkön működő tánc csoportjaink, 

dalköreink azon túl, hogy fellépnek 

rendezvényeinken, színesítik és emelik azok 

színvonalát, számos helyen, szerte az országban, 

és határon túl is viszik hírnevünket, és 

megismertetik hagyományainkat, értékeinket. 

Ezt a munkásságot elismerve és megköszönve a 

Somogy Megyei Közgyűlés döntése alapján 

2019-ben a Buzsáki Népi Együttes megkapta az 

Örökségünk Somogyország Kincse kitüntető 

címet. 

   Köszönjük mindenkinek, aki ebben részt 

vállalt vagy bármi módon részt vett évtizedeken 

keresztül. 

   Felvételre került a Somogy Megyei 

Értéktárba, mint „Somogyi Érték” a buzsáki 

piros bélű dió, mely településünkről származik 

(Tájház utcában található az anyafa) és melyet a 

világ számos országában ismernek, kedvelnek és 

termesztenek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Virágos Magyarországért Környezetszépítő 

versenyen való szereplésünk és a „kulturált és 

virágos környezetet igényesen alakító és ezzel 

maradandó értékteremtést megvalósító 

munkásságunk elismeréseként” kaptuk meg a 

Város- és Faluvédők Szövetsége díját, mely 

további motivációt jelent számunkra ahhoz, 

hogy folytassuk településünk szépítését, a 

környezetünk szebbé és élhetőbbé tételét.  

   Abban, hogy a 2018-as esztendőt 

eredményesen zárhattuk, nagy szerepe volt a 

dolgozóinkon kívül a település civil 

szervezeteink, szerveződéseinek, a segítő 

lakosságnak, az itt élő külföldieknek, egy szóval 

élve, a közösségnek. Somin Sinek gondolatát 

idézve: „A közösség olyan emberek csoportja, akik 

egyetértenek abban, hogy közösen fognak növekedni”. 

   Szeretném megköszönni az eddigi támogatást, 

és bízva abban, hogy továbbra is ennyire 

szívükön viselik településünk jövőjét, kívánok 

mindenkinek egy sikerekben, boldogságban és 

egészségben bővelkedő esztendőt. 

          

   Tisztelettel: 

KARA LAJOS 

Buzsák község polgármestere 
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TISZTELT BUZSÁKI LAKOSOK! 

 

   Mint a település jegyzője szeretném felhívni a 

figyelmüket néhány fontos információra. 

   Még mindig sok esetben tapasztaljuk, hogy 

sok a közterületen felügyelet nélkül kóborló eb. 

A kutyatulajdonosok figyelmét írásban felhívtuk 

arra, hogy az ebeket zárt helyen tartsák, 

megakadályozva a közterületre való kijutásukat. 

 Ezúton felhívom minden ebtulajdonos 

figyelmét, hogy amennyiben kutyája a 

közterületen, utcán, kertekben kóborol, 

kiszökik, úgy a kutyatartó ellen 

szabálysértési eljárás kezdeményezhető az 

eljárásra illetékes járási hivatal előtt.  

   A rendszeres szociális ellátásokkal – 

gyermekvédelmi támogatással és a lakhatási célú 

települési támogatással (áramszámla 

támogatással) – kapcsolatosan felhívom az 

ellátásban részesülőket, hogy kövessék 

figyelemmel a megállapított támogatás 

lejáratának határidejét és amennyiben a 

jogosultsági feltételekben változás nincs, 

nyújtsák be újra kérelmüket. 

   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!  

   A Kormány 1602/2018.(XI.27.) Korm. 
határozata értelmében a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, 
előzetes igénybejelentéssel érintett 
háztartások számára egyszeri 
természetbeni támogatást biztosít 12 000 Ft 
összegben. Csak azok a háztartások 
részesülhetnek a támogatásból, és abban a 
formában (fa, palackos gáz, szén), amiben az 
igénybejelentéskor (2018. október 15.) kérték. 
Az érintett háztartások részére 2019. 
december 15-éig kell biztosítani a 
tüzelőanyag átvételének lehetőségét. A 
támogatás nem használható fel a tüzelőanyag 
jogosulthoz történő szállítási költségeinek 

fedezésére, annak biztosítása a támogatásban 
részesülőt terheli. 

   Helyi adókkal kapcsolatosan változás nem 

történt. A fizetési értesítők kiküldésre kerültek. 

Az értesítésben foglaltak alapján az adót 

kétrészletben március 15-ig és szeptember 16-ig 

lehet pótlékmentesen megfizetni. Lehetőség 

van az adó kiegyenlítésére az értesítőn az 

adónem megnevezés melletti számlaszámra 

történő utalással is a csekken történő befizetés 

helyett. 

Hulladékszállítással kapcsolatosan a 

következőkről tájékoztatom Önöket: 

   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 
31.) Korm. rendelet 7. § (1) alapján:”A vegyes 

hulladék szabványos gyűjtőedényben történő 

gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell 

azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 

különböző űrmértékű gyűjtőedény közül 

választhasson.  

(1a) *  A közszolgáltató a vegyes hulladék 

gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű 

gyűjtőedény közül 

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használó természetes személy ingatlanhasználó 

részére legalább egy olyan gyűjtőedény 

választásának lehetőségét biztosítja, amelynek 

űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. 

(1b) *  Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti 

jogosultságot az ingatlanhasználó csak 

abban az esetben veheti igénybe, ha annak 

tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 

életvitelszerűen használja, a települési 

önkormányzat által kiadott igazolás útján a 

közszolgáltató részére bizonyítja.”(hatályos 

2015. VII.01-től.) 

   A jogszabály értelmében 60 literes 

gyűjtőedény választásának a lehetősége 

csak annak biztosított, aki a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használja, és 

erről a jegyző által kiállított igazolást a 

közszolgáltatónál (PELSO-KOM) leadja. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400385.KOR#lbj9id6686
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400385.KOR#lbj10id6686
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   Buzsák Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a köztemető 

használatának rendjéről szóló  

12/2018. (X.25.) önkormányzati 

rendeletében szabályozta a temetési helyek 

megváltásának, újra váltásának feltétleit és 

díjait. A rendelet 34. § alapján: „(1) A 

temetési helyeket – a díszsírhelyek, valamint a 

köztemetés céljára szolgáló sírhelyek kivételével 

– az elhunyt hozzátartozójának, illetve az 

eltemettetésre kötelezettnek meg kell váltania és 

ezért megváltási díjat kell fizetnie. 

(2) Temetési helyet megváltani – a kétszemélyes 

sírhely üresen maradó részének kivételével – 

csak a haláleset bekövetkezése miatt lehet, 

kivéve egyenesági hozzátartozó hiányában 

kérelemre korábban is megváltható. 

 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog – 

megváltás – időtartama: 

a) sírhelyek esetén a koporsós temetés, illetve a 

rátemetés napjától számított 25 év; 

b) urnafülke esetén 50 év; 

c) urnasírhely esetén 25 év; 

d) sírbolt esetén 60 év; 

(4) A megváltási idő letelte után a temetési 

helyek – a (3) bekezdés szerinti időtartamra – 

újra válthatók. 

A megváltás és újra váltás díjai azonosak! 

 

 

 

 

 

 

A temetési helyek megváltási/újra váltási 

díjai 

Temetési hely jellege    

1. Egyszemélyes felnőtt sírhely 

(megváltási/újra váltási idő 25 év)  10.000,-Ft 

Rátemetés esetén                             5.000,-Ft 

2. Kétszemélyes felnőtt sírhely 

(megváltási/újra váltási idő 25 év)  20.000,-Ft 

3. Gyermek sírhely  

(megváltási/újra váltási idő 25 év)    5.000,-Ft 

4. Négyszemélyes urnasírhely  

(megváltási/újra váltási idő 25 év)  10.000,-Ft 

5. Urnafülke (ravatalozó homlokzatában-

megváltási/újra váltási idő 50 év)  500.000,-Ft 

6. Kétszemélyes sírbolt  

(megváltási/újra váltási idő 60 év)   40.000,-Ft 

7. Négyszemélyes sírbolt  

(megváltási/újra váltási idő 60 év)   60.000,-Ft

  

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a 

falugazdász ügyfélfogadási ideje 

megváltozott, minden páratlan pénteken 8-

10 óra között várja ügyfeleit.  

   A települési ügysegéd továbbra is hétfői 

napokon 8-12 óra között, keddi napokon 13-

16 óra között tart ügyfélfogadási időt. 

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink! 

   A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyintézői ügyfélfogadási időben, ill. halasztást 

nem tűrő ügyek esetén ügyfélfogadási időn kívül 

is szívesen állnak az ügyfelek rendelkezésére. 

Munkájukat a településért, a településen élőkért 

végzik. Keressék őket bizalommal, 

lehetőségeikhez és tudásukhoz mérten szívesen 

segítenek. 

 

       Tisztelettel:  

   MEZRICZKY TÜNDE 

             jegyző 
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A BUZSÁKI TŰZOLTÓ ÉS 

POLGÁRŐR EGYESÜLET 2018. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

 

 

 

 

   A Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

nevében köszöntöm Önöket! 

   Egyesületünk megalakulása óta tagjaink közül 

23 fő 2018. március 24. napjától 2018. április 6. 

napjáig a 40 órás Tűzoltó Tanfolyamot 

elvégezte. A tanfolyam elvégzésével olyan 

alapismeretekre tettek szert, melynek 

ismeretében a hivatásos tűzoltóegységek 

kiérkezéséig az elsődleges intézkedéseket meg 

tudják tenni. 

   2018. május 19-én került sor a két 

gépjárműfecskendő ünnepélyes átadására. Az 

ünnepségen részt vett Wéber Antal tűzoltó 

dandártábornok, a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, 

Tompos Gábor tűzoltó őrnagy, a Marcali 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, 

valamint Hans Peter Kern úr, az egyik tűzoltó 

gépkocsi adományozója. Az ünnepségen jelen 

volt településünk vezetése és egyesületünk 

tagjai. 

    Az ünnepségen a járművek adományozóinak, 

azok haza hozatalában segítőknek, valamint az 

egyesület pénzügyi indulásához hozzájáruló 

adományozók részére ajándéktárgyak átadására 

került sor.  

   Egyesületünk eredményes pályázatot nyújtott 

be az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóságra, különböző eszközökre. Az 

elnyert eszközök – kézilámpa, tűzoltó 

védőkesztyű, védőcsizma, nyomótömlő „B”, 

nyomótömlő „C”, mászóöv, védőkámzsa – 

átadására (2018. december 11.) a Somogy 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 

került sor. Az átadáson Kara Lajos polgármester 

úr és Vaszilkó Nóra, az egyesület titkára vett 

részt. 

   Egyesületünket az Országos Polgárőr 

Szövetség felvette tagjai közé, így megnyílt a 

lehetőség a Somogy Megyei Rendőr-

főkapitánysággal az együttműködési 

megállapodás megkötésére, ezt követően 

kerülhet sor a polgárőrök képzésére. 

   A tűzoltó szakterült önkéntesei két tűzeset 

helyszínén vettek részt tűzoltásban, majd az azt 

követő utómunkálatokban. 

Az egyik esetben az önkormányzat 

kazánházában keletkezett a tűz, a másik esetben 

pedig egy családi ház egyik lakószobájában 

lángra gyúlt berendezési tárgyak oltását 

végezték. 

   Mindkét alkalommal mire a marcali hivatásos 

tűzoltók a helyszínre értek a tüzet eloltották. 

A két esemény is azt bizonyítja, hogy milyen 

fontos egy ilyen önkéntes szervezet a 

településen. 

   Végül ezúton szeretnék köszönetet mondani 

mind a település vezetésének, mind a civil 

személyeknek, akik valamilyen módon 

hozzájárultak egyesületünk munkájához, 

életéhez, fenntartásához.  

 

Üdvözlettel: 

       MEGYESI ISTVÁN 

Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr  

        Egyesület elnöke 
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BUZSÁKI TULIPÁN ÓVODÁNKRÓL 

 

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, 
akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a 
szépért, s jóért, amit tehetünk.” 
                                                  Széchenyi István 

 
Tisztelt Olvasók, Kedves Buzsákiak! 

 

   Óvodánk két részben osztott csoporttal 

működik, amelyben jelenleg 50 gyermek jár. A 

gyermekek mindennapjait igyekszünk 

otthonossá, örömtelivé tenni. A gyermekek 

mindenek felett álló érdekeinek érvényesítése 

az elsődleges célunk. 

   Az elmúlt évtizedben, az óvodánkban a 

gyerekek létszámának alakulásában jelentős 

változás következett be. Nem csupán Buzsák 

településről, hanem a környező településekről 

Öreglakból, Lengyeltótiból, Nagytatárvárról, 

és Pusztaszentgyörgyről is érkeznek hozzánk 

gyermekek. Örömmel fogadjuk, Őket is, és 

egyre több igény lenne óvodánk 

szolgáltatásának igénybevételére. Mindez 

pozitív visszajelzés Intézményünk 

megítélésére. 

   A nevelőtestületünket négy 

óvodapedagógus és egy pedagógiai 

asszisztens alkotja, akik kellő pedagógiai 

felkészültséggel rendelkeznek a szakmai, 

innovatív fejlesztések megvalósításához. 

   A nevelőmunkát segítő dajkák szintén 

szakképzettek. Szerves részeseik a csoportok 

életének. Pozitív hozzáállásukkal, 

odafigyelésükkel aktívan segítik pedagógiai 

munkánkat. 

„A néphagyomány tart meg minket 
magyarnak.” 

                                    Győrffy István 

   Nem véletlen az óvodánk névválasztása, 
hiszen a tulipán az egyik legősibb népművészeti 
jelképünk, elválaszthatatlan a magyar kultúrától, 
népművészettől. Az óvodás korú gyerekek egyik 
legkedveltebb virágábrázolási formája. 

   Néphagyomány éltető óvodánkban a 
néphagyomány ápolás beépül az óvodai nevelés 
teljes folyamatában, és érzelmekre hatóan 
színesíti a gyermeki tevékenységeket. A népi 
dalos gyermekjátékok, mondókák, ügyességi 
játékok mára elvesztették természetes 
közegüket. Amit régen megörököltek a 
gyerekek, azt most tanítanunk kell. 

   A hagyományéltetést nem külön témaként 
alkalmazzuk, hanem az óvodai nevelés komplex 
részeként. Ez alapján játszunk, tevékenykedünk, 
éneklünk, mondókázunk, mesélünk, táncolunk, 
mozgunk, természetesen a gyermekek 
képességének figyelembe vételével. Főként a 
természethez, a természetes anyagokhoz való 
kötődést helyezzük előtérbe. 

   Kodály Zoltán szerint:” amit hallunk, azt 

könnyen elfelejtjük, amit látunk és hallunk, 

az már jobban megmarad, de amiben 

tevékenyen részt veszünk, az 

kitörölhetetlenül megmarad bennünk.” 

   Intézményünkben a rugalmas napirend 

keretei között, a játék elsődleges szerepének 

szem előtt tartásával utat keresünk minden 

kisgyermekhez. Tevékenységi és értékelési 

rendszerünkkel, kommunikációnkkal erősítjük a 

gyermekek szociális kompetenciáit: erkölcsi 

tulajdonságait, értékrendjét, akarati életét, 

valamint segítjük szokás, és normarendszerük 

megalapozását. Megteremtetjük az egészséges, 

biztonságos környezetet az óvoda helyiségei és 

az udvar megfelelő kialakításával. 

A pedagógiai munkánk feltételrendszerében 

évről évre jelentős javulás tapasztalható. Az 

előző nevelési évben az elhasználódott 
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berendezési tárgyak cseréje folyamatosan 

történt. A Fenntartó segítségének 

köszönhetően megvalósult az intézmény előtti 

járda burkolása, valamint parkoló tér kialakítása. 

Az udvari játékokat bővítettük. A vasszerkezetű 

terasz tetőcseréje elkészült. A terasz fém 

oldalelemei helyett fából készült apácarácsot 

készítettünk. Az épület aljzatának felújítása is 

megtörtént- gumitéglával lett lerakva-, mely jó 

lehetőséget kínál a gyermekek biztonságosabb 

mozgásfejlesztésére. Az udvari épületekre fából 

készült boltíves ajtók kerültek. A téli szünet 

idején a tálalókonyhánk teljes körű átalakítása, 

felújítása is megtörtént a higiéniai előírásoknak 

megfelelően. Tárgyi felszeltségünk 

támogatásokból is bővült. 

   Az óvodaközösség nevében köszönöm 

Polgármester Úrnak, és Jegyző asszonynak, 

hogy egész évben segítőként álltak mellettünk, 

valamint a Képviselő-testület tagjainak, a 

Szülőknek és minden Támogatónknak az egész 

éves segítségét mellyel lehetővé tették 

intézményünk eredményes működését, 

fejlődését. 

   Büszkék vagyunk arra, hogy a Buzsáki 

Tulipán Óvoda 2018 őszén első alkalommal 

nyerte el a ZÖLD ÓVODA  megtisztelő címet 

a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának 

pályázatán.  

   Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a 

környezettudatos nevelésre. 

   Az óvoda a család mellett a legalkalmasabb 

helyszín arra, hogy kialakuljon a 

gyermekeinkben a környezethez való pozitív 

viszonyulás. Fontosnak tartjuk, hogy a 

legkisebbekkel is megismertessük a 

környezetünk védelmének fontosságát. 

   Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája 
nyomon követi, a mai kor pedagógiai elvárásait.  

   Alkalmazkodik a gyermekek, csoportok 
egyéni képességeihez, érdeklődéséhez. 

   A játékban és a tanulásban egyaránt kiemelt 
szerepe van az együttes óvodai élményeknek, 
hiszen ezekből mindkettő egyaránt táplálkozik. 
Szeretetteljes légkörben olyan rugalmas 
programot igyekszünk megvalósítani, amely 
miden gyermekben, akár tehetséges, átlagos 
vagy szociálisan hátrányokkal küzdő, kialakítja 
azokat a képességeket, amelyek alapján örömöt 
jelent számára a későbbi tanulás. 

   "Ha segítik a gyereket abban, hogy 
harmóniában legyen a természettel és 
önmagával, ha a gyereket minden 
lehetséges módon támogatják, táplálják, 
bátorítják, hogy természetes legyen és hogy 
önmaga legyen, hogy önmaga fénye 
lehessen, akkor a szeretet egyszerű dolog. 
Akkor az ember egyszerűen szeretetteljes!"       
Osho  

 

Tisztelettel:  

HERTELENDY ANDRÁSNÉ 

             Óvodavezető, Köznevelési szakértő 
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ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL… 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Buzsákiak!  

 

“A nevelés célja tehát a kultúra, mert a kultúra 

segítségével képes az ember emberhez méltó 

magasabb rendű életet élni, a kultúra segítségével 

képes magasabb élethivatását fölismerni, célokat 

kitűzni, s ezeket a célokat elérni”.  /Weszely 

Ödön/ 

/

W 

 Településünk Általános Iskolájának 

tanulóifjúsága, pedagógustársaim, az intézmény 

dolgozói nevében tisztelettel köszöntöm 

Önöket, köszöntöm a kedves olvasókat. A 

Körképben jelentkezés óta ismét eltelt egy év, 

iskolánkban egy új félév. Már jeleztük a tanulók 

és szüleik felé, hogy hol tartunk az év végi 

követelmények teljesítésében, a tantárgyi 

ismeretek, készségek elsajátítása, a képességek 

kialakítása terén. Az alapfokú nevelés-oktatás 

legfontosabb humán és tárgyi erőforrásai 

biztosítottak. Örülünk, hogy a tanulók száma az 

elmúlt tanévhez viszonyítva tovább nőtt, 

jelenleg 149 fő. A pedagógusok folyamatos 

nyugdíjba vonulása ellenére a szaktanári 

ellátottság helyi és másik iskolából áttanító 

pedagógusokkal biztosított (96,8 %). Új 

pedagógus Dénes Gábor magyar-történelem 

szakos általános és középiskolai tanár. Az 

integrált nevelés-oktatás is zökkenőmentesen 

folyik. A tantestület életpálya rendelet iránti 

elhivatottságát, a szakmai felkészültség 

fontosságának elismerését is mutatja, hogy a 15 

fő pedagógus 87 százaléka (12 fő) minősített, P 

II és mesterpedagógus besorolású. Két fő 

mesterpedagógus, köznevelési szakértő, egy fő 

PhD. doktor, egy fő mesterképzést végzett 

tanár, hat fő szakvizsgázott pedagógus.  Sajnos 

egyre magasabb a különleges gondozást igénylő 

SNI, tanulási, magatartási, beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő gyerekek száma, aránya.  

Nagyon jelentős a - Táskáról, Nikláról, 

Lengyeltótiból, Fonyódról, Kisberényből - 

bejáró tanulók aránya is. A napi iskolába 

járásukat önkormányzatunk iskolabuszával 

segíti, jelentősen könnyítve a szülők - tanulók 

terheit. Működésünk takarékos gazdálkodással 

biztosított, a félév során új hangszerrel, 

elektromos zongorával gazdagodhattunk. A 

2016-ban az elfagyás miatt működésképtelenné 

vált gázfűtés megjavításra került, ezzel minden 

tanteremben, a tanári szobákban, reggel is 

megfelelő hőmérsékletet tudunk a tanulóknak, 

pedagógusoknak biztosítani. Ezúton is 

köszönjük a fenntartó tankerület támogatását. A 

napi nevelés-oktatás, a tanórák mellett számos 

olyan feladatot is végez tantestületünk, melyek a 

színvonalasabb oktatást, a vonzóképességet is 

segítik. A napközi, tanulószobai ellátás továbbra 

is szerves része a napi nevelő-oktató 

munkánknak. A kihasználtság jónak 

értékelhető, az első félévben  négy csoportban, 

110 fő vette igénybe a foglalkozásokat. Az 

integrált oktatás, inkluzív nevelés keretében 

továbbra is segítjük a sajátos nevelési igényű 

tanulóinkat is, ehhez két saját és egy utazó 

gyógypedagógus, gyógytestnevelő, logopédus 

áll rendelkezésre. Tehetséges tanulóink is 

kiemelt figyelmet élveznek. Ők a különböző 

tanulmányi és sport versenyeken, 

tehetségfejlesztő szakkörökön (néptánc, 

kézműves, német és angol nyelv) mutatják meg 

felkészültségüket, fejlesztik képességeiket. Idén 

is kiváló eredményeikkel öregbítették 
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intézményünk jó hírnevét a népdaléneklés, a 

történelem tantárgy, testnevelés - úszás 

területén. Az értelmi, erkölcsi nevelés kiemelt 

feladata mellett nagy hangsúlyt fordítunk a 

művészeti nevelésre is. 19 tanuló kihelyezett 

zeneiskolai képzésben vesz rész szolfézs, fúvós, 

zongora tanszakokon. Tudásukról többen 

számot adtak már iskolai rendezvényeken, félévi 

és év végi tanszaki bemutatókon. Félévenként 

az alsó tagozatosok részére három alkalommal 

színházlátogatást szervezünk Kaposvárra. A 

testnevelés tantárgyba integrálva tankerületünk 

továbbra is biztosítja 1-8. évfolyamosok 

úszásoktatását, a tanuszoda igénybevételét. 

Önkormányzatunk ingyenes szállítással, 

autóbusz biztosításával segít eljutni a szervezett 

programokra. Színvonalas és élménygazdag 

iskolai és iskolán kívüli rendezvényeink a félév 

során is hozzájárultak a gyerekek pihenéséhez, 

feltöltődéséhez, identitásuk, településhez 

kötődésük erősbítéséhez, képességeik 

fejlődéséhez (október 23-i ünnepély „Tök jó” 

délután, sportnap, adventi készülődés, Mikulás 

délutánok és a karácsonyi ünnepély). Az alsó 

tagozatos gyerekek osztály kirándulásokon, 

túrákon is részt vehettek a félévben a tanító 

nénik szervezésében. 

 Működési bevételeink növelése 

érdekében sikeres pályázatokat nyújtottunk be a 

fenntartó tankerület támogatásával (EFOP-

3.1.8-17, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017, 

TÁMOP-3.1.4. C-14), és számítástechnikai 

tanfolyamot is szerveztünk rendszergazdánk 

vezetésével. Az elnyert projektek bevezetési, 

fenntartási szakasza jól halad, számos élményt 

biztosító programokkal, fejlesztő 

foglalkozásokkal gazdagodhatnak tanítványaink 

anyagi hozzájárulás nélkül. Végzős 

növendékeink valamennyien továbbtanulnak 

majd, túl vannak már közös írásbeli felvételi 

vizsgákon, február 17-ig kellett jelentkezniük a 

középfokú iskolákba. Közülük az egyik 

tehetséges leány tanuló a következő tanévben az 

Arany János Tehetség Program (AJTP) 

keretében, a Kaposvári Táncsics Mihály 

Gimnáziumban tanul majd tovább. Kiválóan 

tanuló és viselkedő tanítványainknak 

köszönhetően, szinte minden tanévben eljut 

valaki ebbe a nagyon fontos programba. 

 

Örömmel tájékoztathatom önöket arról 

is: törekvéseinkben, nevelő-oktatómunkánkban 

idén sem maradtunk magunkra. Kiváló 

együttműködő, elhivatott partnerünk a szülői 

munkaközösség. A rendezvényeken, szülői 

értekezleteken, nyílt tanítási napokon történő 

aktív részvétellel, a kezdeményezések, 

programok támogatásával hozzájárulnak 

gyermekeink eredményesebb neveléséhez, 

fejlődéséhez. Egy táskai lakos 

közreműködésével például 11 tanulói laptophoz 

is hozzájuthattunk egy nemzetközi támogatási 

program segítségével. További 11 gép várható 

még. Köszönjük a figyelmet, a segítséget. De 

szívesen segít bennünket megkeresés esetén 

több kiváló szakember, vállalkozó a 

működésünket, épületünket veszélyeztető hibák 

elhárításában, kisebb javításokban is. A 

községben működő civil szervezetekkel is 

együttműködünk. A Bokréta Hagyományőrző 

Egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek 

nemzeti ünnepi műsorainkban, a Katykaringó 

Gyermek Néptáncegyüttesben ott táncolnak 

tehetséges, szakkörünkből „kinőtt” 

tanítványaink, ügyes futballistáink pedig Buzsák 

Községi SE utánpótlását erősítik. Helyet adva, 

számítástechnikai tanfolyamnak, vendégül 

láttuk a Nyugdíjas Egyesületet is. 

 

Tisztelt Olvasók! 

 

Az újév kezdetén kívánok mindenkinek 

sikeres, eredményekben gazdag, békés, boldog 

újesztendőt! Kívánom, hogy terveik váljanak 

valóra, településünk fejlődésében, 

vonzóképességében, élhetőségének 
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megőrzésében legyenek elhivatottak, járuljunk 

továbbra is hozzá Buzsák község 

lakosságmegőrző erejéhez, jó hírnevének 

öregbítéséhez. 

Kívánok mindenkinek bizalmat, hitet, 

optimizmust munkájában, hivatásában, a jövő 

nemzedékében, gyermekeinkben.  

 

Ne felejtsék Rudolf Steiner gondolatait:  

„Az a feladatunk, hogy a gyermek 

környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy 

egészen a gondolatokba és érzületekbe menően 

a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó 

lénnyé lehessen.” 

 

 

 

GÓZ MIHÁLY 

intézményvezető, mesterpedagógus,        

köznevelési és tanügyigazgatási szakértő 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

  

 

2019. ÉV  

RENDEZVÉNYEI 
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A BUZSÁK TÉRSÉGI KONYHA  

2018-AS ÉVE 

 

 

 

Kedves Olvasó! 

   Buzsák község Önkormányzata 2017. január 

1-i dátummal hozta létre új intézményét, mely a 

Buzsák térségi Konyha nevet kapta. 

   A konyha az alapítás évéhez hasonlóan 2018-

ban is feladatellátási megállapodás keretein belül 

működött. 

   Az intézményi gyermekétkeztetésen kívül 

munkahelyi és szociális étkeztetést biztosítunk 

az igénylők részére, de egyre több a megrendelés 

az úgynevezett vendég ebédre is. 

   Utóbbiak növekvő létszámát jelentősen 

befolyásolta, hogy míg korábban 

Somogyvámos, Öreglak, Táska és Buzsák 

községből voltak ebédrendelések, a tavalyi év 

közepétől egyre nagyobb számban igénylik 

környékbeli települések lakói az étkezést. 

   Az ételek kiszállítását saját, kifejezetten erre a 

célra vásárolt és speciálisan – a HACCP 

előírásainak megfelelően – kialakított belső 

térrel rendelkező gépkocsinkkal végezzük. 

   A jelenlegi étkezői létszám a tanévben a 

vendég és szociális étkezéseket is figyelembe 

véve ebéd vonatkozásában 650-730 fő között 

mozog, ezen kívül napi közel 800 kisétkezést 

biztosítunk a gyermekétkeztetésben részt vevők 

számára, ez az adagszám a tízórait és az 

uzsonnát foglalja magában.  

   Ez naponta átlagosan 1500 adag ételt jelent, 

melynek elkészítése és adagolása a buzsáki 

konyhán dolgozók feladata. 

   Hozzánk tartozik továbbra is a szőlősgyöröki 

konyha, ahol naponta 180 ebéd elkészítése és 

tálalása, valamint a kisétkezések biztosítása az 

ott dolgozók feladata. 

   A felnőtt ebéd térítési díja nem változott, 

továbbra is 565 Ft-ért rendelhető mindazon 

települések lakói számára, akik a feladatellátási 

megállapodásban vállalták az ezzel járó 

előnyöket és kötelezettségeket. Ezek a 

települések: Buzsák, Táska, Öreglak, 

Somogyvámos, Szőlősgyörök. 

   Buzsák község Képviselő-testülete 2018. 

évben határozatot hozott ettől eltérő összegű 

vendég ebéd térítési díjáról, ezt 665 Ft-ban 

állapította meg fentebb fel nem sorolt 

települések megrendelői számára. 

   A szociális étkezés térítési költségét a 

Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 

határozza meg az ellátottai részére, ez az összeg 

esetükben természetesen egyénenként változó. 

   A konyha dolgozóinak létszáma összesen  

19 fő közalkalmazott (1 fő 

intézményvezető/élelmezésvezető, a buzsáki 

konyhán: 3 szakács, 5 konyhai kisegítő, 1 

gépkocsivezető, 1 fő 4 órás konyhai 

adminisztrátor, a szőlősgyöröki konyhán: 1 fő 

élelmezésvezető, 2 szakács és 1 konyhai 

kisegítő, az öreglaki iskolai tálalókonyhán 3 fő 

konyhai kisegítő, közülük 1 fő helyi 

adminisztrációs feladatokat is ellát, valamint 1 

fő konyhai kisegítő az öreglaki óvoda tálalással 

kapcsolatos feladatait látja el egy jelenleg 

GYES-en lévő dolgozónk helyett.) A buzsáki 

konyhán jelenleg 4 fő, a szőlősgyöröki konyhán 

1 fő önkormányzati dolgozó is besegít a 

feladatok ellátásába, ezért nagy köszönettel 

tartozunk mind a buzsáki, mind a szőlősgyöröki 

önkormányzatnak. 

   Az étlapok összeállításánál továbbra is fontos 

számunkra a változatosság és az idényszerűség, 

de a megengedhető mértékig igyekszünk a helyi 

igényeket is figyelembe venni. 

   A közétkeztetésről szóló szabályozás nagyon 

szigorú előírásokat tartalmaz mind a 

korcsoportonkénti tápanyagszükséglet és annak 
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biztosítása, mind a kötelezően biztosítandó 

élelmiszerek körét tekintve, különös tekintettel 

például a hal, csirke és egyéb (27 %-ot meg nem 

haladó zsírtartalmú) hús, belsőségek és 

tésztafélék gyakoriságára, valamint a só, fehérje, 

szénhidrát és zsírtartalom mértékére. 

   A főzéshez szükséges alapanyagokat 

elsősorban nagykereskedőktől szerezzük be, de 

az elmúlt időszakban több alkalommal is éltünk 

a helyi, illetve környékbeli őstermelők által 

kínált lehetőséggel és tőlük vásároltunk 

zöldséget, gyümölcsöt frissen, kedvező áron. 

   A konyha fejlesztése az elmúlt évben is 

folyamatos volt. 

   Új nyílászárók beépítése mellett több kis- és 

nagy értékű eszköz beszerzésére is sor került, 

többek között termoládákat, tepsitartó állványt, 

600 literes hűtőszekrényt, evőeszközöket és 

tálaláshoz szükséges edényeket vásároltunk. 

   Ezek kihasználása maximális volt, hiszen több 

alkalommal főztünk különböző helyi és 

környékbeli rendezvényekre, bálokra, 

lakodalomra is. 

   Reméljük, hogy az ilyen jellegű 

szolgáltatásokra a jövőben is igény mutatkozik.  

   A konyhán jelenleg is kisebb építési 

tevékenység folyik, a korábbi szolgálati lakás 

összenyitása a régi öltöző helyiséggel már 

megtörtént. Jelenleg az ezzel érintett épületrész 

belső szigetelése, burkolása, fűtésrendszer 

átalakítása és egy – a felújítás miatt – jelenleg 

használaton kívüli épületrész elektromos 

vezetékeinek és csőhálózatának cseréje zajlik, de 

folyamatban van egy szolgálati mosdó 

kialakítása is. 

   Idén egy nagyobb volumenű beruházásra 

kerül sor. 

   Ennek keretén belül önkormányzati 

költségvetésből épül az ebédlőhöz egy új 

épületrész, a konyha, valamint a kiszolgáló 

helyiségek átalakítása pedig pályázati 

támogatással történik. 

   Mindezek kivitelezésére a nyár folyamán kerül 

sor. 

   Nagyon sokan dolgoztak az elmúlt évben is 

azon, hogy a konyha működése zavartalan 

legyen, az ételek minősége pozitív irányba 

változzon, de ne feledkezzünk meg azokról 

sem, akik az ezzel járó adminisztrációs 

tevékenységeket végezték. 

   A falu vezetése, a képviselő-testület, a konyha 

fizikai dolgozói és a hivatal dolgozói, de a 

közfoglalkoztatottak is sokat tettek azért, hogy 

a munka eredményes legyen. 

Hálás köszönetem mindenkinek. 

 

KOVÁCS JÓZSEFNÉ 

élelmezésvezető 

  

RÖVID RECEPT 
 

TÚRÓS KUGLÓF 

Hozzávalók 

350 g vaj 

375 g tehéntúró 

375 g finomliszt 

250 g cukor 

3 db tojás 

1.5 csomag sütőpor 

1 ek citromhéj (reszelt) 

1 csipet só 

1 ek vaj (a forma kikenéséhez) 

Elkészítés 

A vajat habosra keverjük a cukorral. A többi 

hozzávalót is belekeverjük. 

A masszát egy vajjal kikent kuglófformába öntjük 

(csak a háromnegyedéig kell megtölteni). 

Előmelegített sütőben megsütjük. 

Sütési hőfok: 180°C 

 

forrás: https://www.nosalty.hu/recept/turos-kuglof-

flora-konyhajabol 
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A BUZSÁKI BOSZORKÁNYOS 

NÉPTÁNC EGYESÜLET 

HÁZATÁJÁRÓL 

 

 

 

„A múltat idézhetjük dallal és tánccal, mert a 

szokásokat ápolni jó.  

Hagyományainkat őrzik nemzedékek, így az 

utókornak továbbadható.  

Állj meg egy percre itt! Ne hagyd veszni értékeid,  

Mert jövője annak lehet, ki megbecsüli gyökereit.” 

   Nagy megtiszteltetés volt együttesünk 

számára, hogy táncainkkal ismét 

tiszteleghettünk elődeink előtt, a Buzsáki Népi 

Együttes megalakulásának 70 éves évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepi műsoron. 

Büszkeséggel, lelkesedéssel készültünk erre az 

alkalomra. A műsoron szinte minden 

koreográfiánkat láthatták a jelenlévők. A 

jubileumi megemlékezés, „múltidézés” magával 

ragadó hangulata valamennyiünk számára 

feledhetetlen élményt nyújtott. Hálásan 

köszönjük a lehetőséget! 

   Táncaink közt a buzsáki és somogyi táncok 

mellett megtalálható a magyar táncdialektus 

több gyöngyszeme. Koreográfusunk, Takács 

László János színvonalasan állítja színpadra az 

autentikus néptánc hagyományokat.  

   Számunkra a néptánc nem csupán hasznos 

időtöltés, hobbi. A néptánc ennél jóval több: 

egy életforma, amihez szükség van nagy adag 

kitartásra, elkötelezettségre. Az együttes tagjai  

szorgalommal és szeretettel foglalkoznak a 

néptánccal. Mindezt a mindennapi munkájuk, 

vagy a tanulás mellett vállalják.  

   Tánccsoportunk egy jó közösség, a 

táncosokat szoros baráti kötelékek fűzik 

egymáshoz, valamint összeköt minket a néptánc 

és a népzene páratlanul nagyszerű élménye.  

   Fellépéseink hangulatára jellemző, hogy 

„szórakozva szórakoztatunk”.   

   Együttesünk életében fontos szerepet kap a 

hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, ennek 

megfelelően számos hazai és külföldi fellépésen, 

fesztiválon vettünk részt az elmúlt évben is. Így 

ismét vendégei voltunk martosi barátainknak, 

táncainkat láthatta a Mart-Fesztre látogató 

közönség. 

   Itt is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy 

köszönetünket fejezzük ki mindazért a 

támogatásért, amit Buzsák község 

Önkormányzata nyújt egyesületünk számára. 

   A szabadidő tartalmas eltöltésének 

alternatívájaként egyre több fiatalt 

szándékozunk bevonni az utánpótlás és felnőtt 

csoportjainkba.  

   Örömmel vesszük a néptánc iránt érdeklődők 

jelentkezését! Katykaringó 

utánpótláscsoportunkba 7 éves kortól, a felnőtt 

csoportba 14 éves kortól várjuk a néptáncot 

kedvelőket. Légy Te is tagja ennek a 

nagycsaládnak! 

 

MADARÁSZ ATTILA CSABA 

Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület 

Elnöke 
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A BUZSÁK KÖZSÉGI 

SPORTEGYESÜLET 2018-AS ÉVE 

 

 

 

 

Tisztelettel és Szeretettel köszöntöm 

Buzsák község lakosságát! 

 

   Kérem, engedjék meg, hogy röviden 

ismertessem Önökkel a Buzsáki Községi 

Sportegyesület 2018.-as évi tevékenységét és 

eredményeit. 

   Kezdjük a legkisebbekkel, a 2017/18-as 

bajnoki évben is részt vettünk a Bozsik 

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

korosztályú csapatokkal. Ebben a szezonban 

átkerültünk a Hévízi régióba, ami magával vonta 

azt, hogy az U7 és U9-es csapataink 

szombatonként Hévízen és Alsópáhokon 

kellett, hogy lejátsszák a mérkőzéseiket, amire a 

nevezéssel kötelezettséget vállaltunk, hogy 

megjelenünk és szerencsére ezt minden 

alkalommal sikerült megoldanunk. U11 és U13 

csapataink Öreglak, Somogyvár, Lengyeltóti 

helyszíneken játszottak hétfői napokon. A 

2018/19-es bajnokságba átszervezések 

történtek a Bozsik utánpótlás tornákon is. 

Beépítették a TAO pályázatba a költségtérítést, 

ami bizonytalanná tette, hogy finanszírozott 

lesz-e a jövőben az utánpótlás nevelésre 

fordított költségünk, de tekintettel a 30 

gyermekre úgy döntött a vezetőség, hogy 

nevezünk a programba és minden erőnkkel 

azon leszünk, hogy fel tudjuk tölteni a TAO 

pályázaton jóváhagyott összeget. Ősszel 

átkerültünk a marcali csoportba, ezért az őszi 

mérkőzéseinket zömmel Marcaliban és 

Kéthelyen játszottuk hétfői és szombati 

napokon. A gyermekek felkészítéséről továbbra 

is Iváncsics László gondoskodott. 2018-as 

évben is lehetőségünk adódott Bozsik 

utánpótlás tábor szervezésére, ahol az elmúlt évi 

8 fő már 12-re szaporodott. Június utolsó 

hetében hétfőtől péntekig az Ifjúsági szállón 

volt a táborhely, a bázis.  Minden nap volt a 

gyermekeknek edzés és szabad program 

egyaránt, és tekintettel, hogy a Világbajnokság 

pont akkor zajlott, nagykivetítőn is nézhették a 

gyerekek a mérkőzéseket, amely nagy öröm volt 

számukra. Hihetetlen büszkeséggel töltött el 

bennünket, hogy az ellenőrzés során (a tábort az 

MLSZ ellenőrzi) az ellenőr teljesen le volt 

nyűgözve a körülmények, a programok láttán, s 

azon, hogy a megyében Buzsák volt az egyetlen 

egyesület ahol úgymond „igazi tábor” volt, hogy 

a gyermekek ott is aludtak.  Nagyon nagy 

köszönet ezért Polgármester Úrnak, Jegyző 

Asszonynak és Vaszilkó Nóra képviselő 

asszonynak.  

   Az U19-es csapatunkból eligazolt Drubi 

Gábor Lengyeltótiba, érkező játékos nem volt. 

Az ő felkészítésükről továbbra is Gelencsér 

Zoltán gondoskodott, ők a lengyeltóti 

tornateremben kezdték meg a felkészülést a 

tavaszi bajnokságra, ahol is 22 mérkőzéssel, 6 

győzelemmel, 4 döntetlennel, 12 vereséggel, 44 

lőtt és 69 kapott góllal a 9. helyen zártak. 

   Felnőtt csapatunk a 2018-as 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, távozott csapatunkból 

Hegyi Balázs Szőlősgyörökbe és Gyurákovics 

Zsolt Somogyvárra. Érkező játékos nem volt. 

Így a 2017/18-as bajnoki évet 22 lejátszott 

mérkőzéssel 7 győzelem, 5 döntetlen, 10 

vereség, 36 lőtt és 44 kapott góllal 9. helyen 

zártuk. Ez sajnos az évek óta tervezett megyei 
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bajnokság átszervezésének tényleges 

bekövetkezése miatt nem volt elegendő ahhoz, 

hogy bennmaradjunk a Megye II-es 

bajnokságban. Ezért a 2018/19-es bajnoki évet 

a Megye III-as bajnokságban kezdtük. A nyári 

átigazolási szezonban eligazolt csapatunkból 

Jámbor Zoltán Szőlősgyörökbe, Kiss Dominik 

Lengyeltótiba, Molnár Attila Somogyvárra. 

Érkezett Valkó Dávid Fonyódról, Fazekas 

András és Kackstadter Máté Somogyvárról. Az 

őszi idényt 10 mérkőzéssel, 7 győzelem és 3 

vereség mérleggel 49 lőtt és 16 kapott góllal,  21 

ponttal a 3. helyen zártuk, innen várjuk a 

folytatást, ahol is a kitűzött cél a visszajutás a 

Megye II-es bajnokságba.  

   U19-es csapatunkból a nyári átigazolás alatt 

távozott Illyés Tamás Lengyeltótiba, viszont 

gyarapodott a játékosállomány az U13-as 

korosztályból „kiöregedett” lelkes játékosokkal. 

Ők az őszi idényt 10 mérkőzéssel, 6 győzelem, 

1 döntetlen, 3 vereség, 49 lőtt és 23 kapott 

góllal, 19 ponttal a 4. helyen zárták. Gratulálunk 

nekik! 

   Lehetőségünk nyílt 2018 márciusában 

pályázni a Sportegyesület részére egy 

defibrillátor készülékre. Ezt a lehetőséget 

kihasználtuk, pályáztunk és szerencsére pozitív 

elbírálást kaptunk. A készülék átvételének egyik 

feltétele a teljes tartozás mentesség, a másik az 

önerő befizetése, amit Szecsődi László, Proity 

József, Dr. Szűcs Tibor és Iváncsics Zoltán 

teljes egészében biztosított az egyesület részére, 

valamint egy továbbképzés melyet Fazekas 

Krisztián edző és jómagam sikeresen 

elvégeztünk, így át is vehettük a készüléket. 

Köszönjük szépen a támogatóknak!!! 

   2018-ban is nyújtottunk be pályázatot TAO-

ra, 5.810.261 Ft összegben, melyet az MLSZ 

05.23.-án kelt határozatával teljese összegben 

jóváhagyott.  

   Egyesületünk a falu életében is kiveszi a maga 

részét, vezetőségi javaslatra, vezetőségi tagok, 

szurkolók, és játékosok összeadták az árát és a 

falusi Horvát-Magyar disznóvágásra 

vásároltunk és felajánlottunk egy disznót, amit 

fel is dolgoztunk, úgy gondolom mindenki 

nagyon jól érezte magát.  

   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 

szurkolók türelmét, bíztatását, a faluban lakó 

németek támogatását. Gyuricza Ferencnek az 

áldozatos munkáját, hogy ifistáinkat minden 

második hétvégén viszi és hozza az idegenbeli 

mérkőzésekre. 

   Köszönjük szépen az Önkormányzatnak, 

Kara Lajos Polgármester Úrnak, Mezriczky  

Tünde Jegyző Asszonynak, a képviselő testület 

tagjainak az egész éves támogatását. 

Hajrá Buzsák!!! 

Tisztelettel:  

 

MISETA ANDREA 

Buzsák KSE Elnök 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete 2018. évi 

tevékenységéről 

 

Tisztelt Buzsákiak! 

   Az alábbiakban ismertetem az egyesület 2018. 

évi tevékenységét, kérem, szíveskedjenek 

elolvasni. 

   Az egyesület 1996 óta létezik és működik. Az 

egyesület alapítói a Buzsáki Népi Együttes 

egykori tagjai voltak, akik koruk vagy egészségi 

állapotuk miatt az együttesben már nem 

szerepeltek, de hiányzott nekik a közösségi élet 

és a hagyományok ápolása. 1994. évben klubot, 

1996-ban egyesületet alapítottak. Az alapítókból 

még ma is hat személy tagja az egyesületnek. 

2017. év végén különböző okok miatt (egészségi 

állapot, sértődés, egyéb) kilépett 11 személy. 

2018 januárjában belépett az egyesületbe 17 új 

tag és így a taglétszám jelenleg 36 fő. A belépő 

új tagok elsősorban fiatalabb nyugdíjas 

korosztályt képviselik. Az új tagok jól 

beilleszkedtek a közösségbe és aktív részesei az 

egyesületben folyó munkának.  

    Az egyesület minden hónap első csütörtökön 

megbeszélést tart az éppen aktuális témákról. 

Ezeken a megbeszéléseken a megjelenés és az 

aktivitás is jó, a hangulat vidám és baráti. 2018. 

évben egy (márc. 01.) közgyűlést tartottunk. 

Elnökségi megbeszéléseket az énekkari 

próbákon oldjuk meg, mert az elnökség 

valamennyi tagja egyben a dalkörben is aktívan 

részt vesz. A dalkör éves programja 

meglehetősen zsúfolt volt, de becsülettel és 

sikerrel szerepeltek a fellépéseken. A dalkör 

létszáma 2018-ban 15 fő volt. Újdonság volt az 

elmúlt évben, hogy négyen férfiak is vállaltuk 

dalköri szereplést.  

   Az egyesület életében történteket időrendi 

sorrendben ismertetem. 

   2018. január 8-án 20 fő részvételével 

megtekintettük a SEUSO kiállítást és a megyei 

múzeumot. A SEUSO kincsek közelről való 

megtekintése lenyűgöző élmény volt. 

   Január 19-én 11 egyesületi tag részt vett 

községünkről készült kulturális felmérő 

tesztlapok kitöltésében. 

   Február 24-én részt vettünk a hagyományos 

magyar-horvát disznótoros vacsorán a 

Faluházban, ahol a dalkör tagjai népdalokkal 

köszöntötték a vendégeket. 

   Március 8-án a Nemzetközi Nőnap 

alkalmából köszöntöttük az egyesület női tagjait 

és a meghívott Mezriczky Tündejegyző asszonyt 

és Vaszilkó Nóra önkormányzati képviselő 

hölgyet. Az ünnepségen részt vett Kara Lajos 

polgármester úr és Megyesi István 

önkormányzati képviselő úr is. A meghívott 

vendégeinknek megköszönöm a támogatást és, 

hogy jelentólétükkel megtisztelték 

ünnepségünket. 

   Március 14-én a Nemzeti Ünnep községi 

ünnepségén vettünk részt. A dalkör az 

ünnephez illő dalok előadásával szerepelt. Ezen 

műsoron használták először az újonnan 

elkészült fellépő ruhát. 

   Áprilisban a tagságból 11 személy alapfokú 

számítógépes tanfolyamon vett részt. A 

tanfolyamvezető Vaszilkó Nóra Faluház vezető 

volt. Köszönet illeti munkáját, türelmét, 

lelkesedését.  

   Ebben a hónapban megkezdődött a 

felkészülés a nyugdíjasok kistérségi kulturális 

szemléjére.  

   Április 28-án Kadarkúton 35 fővel megnéztük 

a Tamási Operett Színjátszó Egyesület 

előadásában a „Csókos Asszony” című 

nagyoperettet. Nagyszerű előadás volt. 

   Május 13-án 20 fővel Alsószentivánra 

kirándultunk. Alsószentivánon minden évben 

szabadtéri szentmisével emlékeznek meg a 

Szűzanya fatimai jelenéseiről. Ezen az 

ünnepségen vettünk részt. Nagy élmény volt 
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Pitti Katalin operaénekes művésznő 

előadásában hallgatni a régi egyházi énekeket. 

   A kirándulás ötletét és megszervezését 

megköszönöm Megyesi István önkormányzati 

képviselő úrnak. 

   Május 26-án Somogyváron került 

megrendezésre „Tavaszi Zsongás” címen a 

kistérségi kulturális bemutató. A dalkör kettő 

buzsáki dalcsokrot mutatott be. A 

rendezvényen jelen volt Kara Lajos 

polgármester úr is. A sikeres szereplés 

eredményeként megyei nyugdíjas szövetség 

elnöke Stikel János meghívta a dalkört a 

novemberi nagybajomi dalos találkozóra. 

   Június hónap a Buzsáki Népi Együttes 70. 

éves jubileumi ünnepségére való felkészüléssel 

telt. Az ünnepség 23-án volt, amelyen a dalkör 

is fellépett buzsáki dalok előadásával. Az 

egyesület tagjai is együtt ünnepeltek a falu 

lakosaival.  

   Július hónap pihenő hónap volt. 

   Augusztusban megkezdtük a felkészülést az 

őszi programokra.  

   Szeptember elsején a szőlősgazdák Fehér-

kápolnánál megrendezett hegyi búcsúján 

vettünk részt. A dalkör „Nyugdíjas Életképek” 

című vidám dalparódiát mutatott be. 

   Szeptember 13-án az egyesület 15 tagja 

Csiszta Fürdőn töltött el egy napot ingyenes 

fürdési lehetőség támogatásaként. Köszönet 

érte Kara Lajosné és Kara Barbara 

üzemeltetőknek. 

   Szeptember 22-én Pécs környékére 

kirándultunk 26 fővel. 

   Első utunk Zengővárkonyba vezetett. Itt 

megnéztük a csodálatos gyűjteménnyel 

rendelkező hímestojás múzeumot. A látvány 

lenyűgöző volt. Gyűjteményben a világ minden 

tájáról szebbnél-szebb művészi alkotás 

található. A következő látnivaló 

Zengővárkonyban az ú.n. „Szalmárium” volt. 

Szalmából készült csodálatos használati és 

dísztárgy található itt, szintén a világ minden 

tájáról. Nagyszerű élmény volt mindkettő 

gyűjtemény megtekintése. Pihenésképpen itt 

Zengővárkonyban az „Andi Falatozóban” 

elfogyasztottunk egy ízletes, finom, kiadós 

ebédet. 

   A kirándulás következő állomása Pécs volt. Itt 

megnéztük a csodálatos szépségű 

Székesegyházat. A pécsi program része volt még 

a Janus Pannonius Múzeum Zsolnay 

gyűjteményének megtekintése. Fantasztikusan 

szép kerámia alkotásokban gyönyörködhettünk. 

   Szeptember 29-én részt vettünk a „Szüreti 

Napok” tájházi rendezvényén. A dalkör 

elénekelte a „Nyugdíjas Életképek” című 

dalcsokrot. Az előadás sikeréhez hozzájárult az, 

hogy a daloknak megfelelő öltözékben léptünk 

színpadra.  

   Másnap, 30-án Taszáron a „Katonadalos 

Találkozón” a dalkör ismert és kevésbé ismert 

katonadalokkal lépett fel nagy sikert aratva. 

   Október hónap a községi (okt. 23.) 

ünnepségre és a 27-i Buzsákon megrendezésre 

kerülő megyei vegyes műfajú művészeti gálára 

való felkészülés jegyében telt el. 
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23-án részt vettünk a községi megemlékezésen, 

ahol a dalkör az ünnephez illő dalokat énekelt. 

   A 27-én megrendezett „Somogyi Szépkorúak 

XXII. Vegyes Műfajú Művészeti Gála” 

kiemelkedő esemény volt az egyesület és a 

község életében. A megrendezés előkészítése és 

a gála sikeres lebonyolítása csak sok ember 

munkájának összehangolásával valósulhatott 

meg. A rendezvény nagyságának 

ismertetéseként tájékoztatásul: 350 nyugdíjas 

szereplő vett részt a gálán. A gála megrendezése 

és lebonyolítása maximális elismerést váltott ki 

a klubok, egyesületek vezetőiből és tagjaiból. 

Külön elismerését fejezte ki a megyei szövetség 

elnöke, Stikel János, a színvonalas, kimagasló 

szervezésért és a megvendégelésért. Minden 

jelen levő szereplő és kísérő egy tál finom 

melegétel és ital kiszolgálásban részesült. A 

vendégek véleménye szerint ilyen 

vendéglátásban még nem volt részük a gála 

résztvevőinek.  

   Az egyesületünk nevében köszönetemet 

fejezem ki Kara Lajos polgármester úrnak, 

Mezriczky Tünde jegyző asszonynak a 

szervezésért, a támogatásért, a gála sikeréért 

végzett önzetlen munkájukért. Köszönöm a 

kiváló vendéglátást. Köszönöm Vaszilkó Nóra 

Faluház vezetőnek és munkatársainak 

fáradhatatlan munkáját a technikai 

lebonyolításért. 

   Megköszönöm Jancsikics Nóra fiatalos, 

nagyszerű és profi műsorvezetését. Góz Mihály 

iskolaigazgató úrnak és munkatársainak 

megköszönöm, hogy biztosították a szereplők 

zavartalan, kényelmes öltözködését. 

   Köszönöm a konyhai dolgozóknak, a hivatali 

apparátus dolgozóinak a megvendégelésben 

végzett fáradhatatlan munkájukat.  

   A közmunkások sátorépítése nélkülözhetetlen 

része volt a rendezvénynek. Köszönet 

munkájukért. 

   Megköszönöm az egyesületünk tagjainak, 

hogy lelkesen, szorgalmasan a rendezvény 

fontosságát átélve rendkívül nagy odaadással 

vettek részt a sikeres lebonyolítás érdekében. 

   A gálán került sor különböző elismerések 

kiosztására megyei szövetség részéről. 

Elismerésben részesült egyesületünk egyik 

legrégebbi megbecsült tagja. Kanizsai Lászlónét 

(Nanica) a szövetség az eddigi fáradhatatlan 

munkájáért DÍSZOKLEVÉLBEN részesítette. 

Ezúton is gratulálunk a kitűntetéshez és 

kívánunk neki jó egészséget, hogy még sokáig 

segítse az egyesület életét. 

   November 14-én volt Nagybajomban a 

szépkorúak hónapjának záró rendezvénye a 

„Dalostalálkozó”. A találkozón 17 fő vett részt. 

A dalkör szereplése itt is nagy sikert aratott. 

Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy 

műsorunkat megnézte Kara Lajos polgármester 

úr és Mezriczky Tünde jegyző asszony. Nagyon 

örültünk és köszönjük ezt a szép gesztust. 

   A nagybajomi program a marcali „Lóki 

Csárdában” elfogyasztott vidám ebéddel zárult. 

   December elsején részt vettünk a 

hagyományos adventi községi ünnepségen. 

Bemutattuk a „Szentcsaládjárás” vallási 

népszokást. Az előadás után a szokásos baráti 

beszélgetésen vettünk részt a templom előtt 

felállított sátorban. a „Szentcsaládjárás” 

bemutatására december 16-ra volt egy kaposvári 

meghívásunk, de sajnos betegség miatt 

elmaradt. 

   A 2018-as évről összegzésként elmondhatjuk, 

hogy mozgalmas, békés, jó hangulatú, egy jó 

közösséget kialakító esztendő volt. 

   Végezetül megköszönöm Kara Lajos 

polgármester úrnak, Mezriczky Tünde jegyző 

asszonynak, az önkormányzati képviselő-

testületnek, Vaszilkó Nóra Faluház vezetőnek a 

2018. évben nyújtott anyagi és nem anyagi 

jellegű támogatását, amivel egyesületünk stabil 

működését biztosították.  

HAJAS LAJOS 

egyesületi elnök 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 

Kedves Olvasók! 

   Gyerekkorom óta gyakran látogatom a helyi 

könyvtárat, mivel gyermekkorom óta, 

szenvedélyem az olvasás. „Mindenevő” vagyok, 

szívesen olvasok történelmi regényeket, 

kalandregényeket, életrajzokat, az útikönyveket, 

de a tudományos ismeretterjesztő könyveket is. 

Szerencsére közülük sokfajtát megtalálok a 

Faluház könyvtárában is. 

A Könyvtári Szolgáltató Rendszeren keresztül 

viszonylag friss irodalomból válogathatunk 

kedvünkre. 

   Így került a kezembe Ken Follett: Évszázad 

trilógiája. A csaknem ezer oldalas könyvek úgy 

gondoltam „kitartanak” egész nyáron. 

Tévedtem! Ezeket a könyveket egyszerűen nem 

lehet letenni. Nemcsak én, de a kritikusok is azt 

állítják, hogy igazi mesterművek születtek az író 

tollából. A művek öt család életén keresztül 

mutatják be a XX. század európai és amerikai 

történelmét. 

   Az első kötet - A titánok bukása -, amely 

2010-ben jelent meg, az 1. világháború végéig, a 

békekötések időszakáig tart és megláttatja, 

hogyan sodródott bele Európa és Amerika az 

első világégésbe. Ez az az időszak, a század első 

20 éve, nemzetek felemelkedését és bukását 

hozta. A cselekmény központi alakja az angol 

arisztokrácia tagja Fitzherbert gróf és felesége 

Elizaveta orosz hercegnő. Miközben a gróf a 

walesi szénbányászok munkájából szerzi a 

jövedelmét, kastélyában uralkodókat, 

diplomatákat lát vendégül. Közöttük tűnik fel 

egy orosz-amerikai üzletember Vyalov, aki a 

szesztilalmat kihasználva gazdagodott meg. 

Lányát a szolgálatába szegődött Lev Peskov 

lovász, aki hamis útlevéllel érkezett, elcsábítja. 

Peskov bátyja,Grigorij az 1917-es orosz 

forradalom egyik vezetője. Ő a bolsevikok 

győzelme után családjával a Kremlbe költözik. 

E családok mindennapjai összekapcsolódnak a 

történelem viharai által egy nagyszerűen megírt 

kalandregényben. 

   A 2. rész - A megfagyott világ - a két 

világháború közötti időszakot öleli fel, sőt 

magát a 2. világháborút is bemutatja a családok 

személyes tragédiáin keresztül. Itt már a 

gyerekek a főszereplők. 

   A 3. kötet - Az örökkévalóság küszöbén - a 

hidegháború borzalmait, történéseit tárja elénk, 

az unokák szereplésével. 

   Természetesen nem élvezhetnénk a könyvek 

remek stílusát, ha Bihari György és Sóvárgó 

Katalin fordításai nem ilyen választékosan, 

érdekesen tárnák elénk az eseményeket.  

   Kedves Olvasók! Amennyiben az ajánlóm 

felkeltette az érdeklődését, keressék meg a 

köteteket településünk könyvtárában! 

Olvassanak bármit, a lényeg, hogy elfeledkezve 

napi gondjaikról, pihenjenek és érezzék jól 

magukat! Kellemes élményeket, jó szórakozást 

kívánok!  

 

GÓZ MIHÁLYNÉ 

pedagógus 
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HÁROM ÓRIÁSPLAKÁT EBBING HATÁRÁBAN – 2017

Hónapok teltek el Mildred Hayes (az Oscar-díjas Frances McDormand) 

lányának meggyilkolása óta, ám a tettes azóta sem került elő. A nő most 

vakmerő lépésre szánja el magát: kibérel három óriásplakátot, melyeken 

provokatív üzenetet címez William Willoughby rendőrfőnöknek (az Oscar-

díjra jelölt Woody Harrelson). Miután egy másik rendőr, az egyszerű és 

erőszakra hajlamos Jason Dixon (Sam Rockwell) is beleártja magát az ügybe, 

a viszony Mildred és az ebbingi hatóság között egyre inkább elmérgesedik. 

 

 

 

 

                                                                A SZÁMOLÁS JOGA – 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ötvenes évek vége: az Egyesült Államok elképesztő hajszával 

igyekszik legyőzni az űrversenyben Oroszországot. De már úgy tűnik, 

pénz, ész és elszántság mind kevés lehet… amikor találnak néhány 

kiaknázatlan, kihasználatlan lángeszet, akiket addig senkinek nem 

jutott eszébe használni. Hiszen többszörösen gyanúsak: nők és 

feketék.A három nő igazi emberi kompjúter: senki nem érti, hogyan 

képesek megcsinálni azokat a számításokat, amiket végeznek, de 

rakétasebességgel emelkednek a NASA ranglétráján, ott, ahol a kor 

legnagyobb tudósai dolgoznak. A cél: John Glennt feljuttatni az 

űrbe… és azután haza is hozni. 

 

 

  

ÉJSZAKAI JÁTÉK – 2018 

Néhány házaspár hetente egyszer találkozik. A cél ártatlan mulatság: játszanak 

és élvezik. Ám az egyik este nem a tervek szerint zajlik. A játék komolyra 

fordul – valami nagy baj történik. De ők nem hagyják magukat. Hiszen azért 

érkeztek, hogy jól érezzék magukat, ráadásul a rejtvényfejtésben is sok 

tapasztalatuk van: elhatározzák, hogy maguk oldják meg a titokzatos bűntényt 

 

 

.

                                                  NŐI SZERVEK – 2013

 

 

 

 

 

 

Sarah Ashburn (Sandra Bullock) kőkemény FBI-ügynök. Férfiakat is 

meghazudtoló precíz és mindenre elszánt munkamániás, akit azonban ki nem 

állhatnak a kollégái, és összeférhetetlensége miatt távol tartanak a ranglétrától. 

Most egy új ügyet és új társat kap a bostoni rendőrségtől: a szinte 

igénytelenségig laza, de szintén tökös Shannon Mullinst (Melissa McCarthy), 

aki a körzetében minden drogügyletben otthon van. Egy drogbáró után kell 

együtt nyomozniuk, bár mindketten magányos farkasok. Az akció hevében 

megértik a csapatmunka lényegét, és a saját magányuk okát is. Idővel egyre 

világosabb lesz számukra, hogy kitűnő párost alkotnak.   

Forrás: www.mafab.hu 

FILMAJÁNLÓ 

https://www.mafab.hu/movies/game-night-292215.html
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Anyós-vő (v)iszony 

Az anyós felhívja orvos vejét. 

- Fiam, tegnap este kificamodott a bokám, most 

mit csináljak? 

- Sántítson mama! 

 

 

A jó vő 

- Az én vejem egy áldott jó ember! - dicsekszik 

az anyós a vendégeknek - Mindenhová elvisz. 

A vő rezignáltan teszi hozzá: 

- Ez igaz, de sajnos a mama mindenhonnan 

visszajön. 

 

 

Az engedékeny férj 

Édes lányom! Itt járt tegnap a Kovács Pista fia 

és megkérte a kezedet. Igent mondtam neki. 

- De papa, én nem akarom itt hagyni a mamát! - 

könyörög a lány. 

- Jól van, lányom, egye fene! Magaddal viheted...  

 

 

Egy nő kétségbeesve telefonál a rendőrségre: 

- Uram kérem, segítsenek! Eltűnt a férjem!  

- Nyugodjon meg, asszonyom! Kérem, adja meg 

a személyleírást! 

- Kicsi, kövér, kopasz, pocakos, szemüveges, 

öreg...  

Tudják mit? Inkább hagyják a fenébe! 

 

 

 

Vizitdíj 

Kinyílik a rendelő ajtaja, kilép rajta az orvos, és 

látja, hogy a váróban egy fiatal pár üldögél. A nő 

feláll, és elindul befelé. 

- Jöjjön maga is! -mosolyog az orvos 

barátságosan a férfira. Az orvos a rendelőben 

felszólítja a nőt, hogy vetkőzzön le, majd tetőtől 

talpig megvizsgálja. 

Végül a férfihoz fordul és megkérdezi: 

- Mondja uram, mindig ilyen zavartan viselkedik 

a hölgy? 

- Fogalmam sincs. Most látom először 

életemben. De azért 300 forintot megért! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VICCEK 

Buzsáki Körkép 

Az önkormányzat közéleti és kulturális lapja 

Kiadja: Buzsák Község Önkormányzata 

Felelős kiadó:  

Kara Lajos polgármester   

Mezriczky Tünde jegyző 

Vaszilkó Nóra Faluház vezető 

Készült az Alto Nyomdában Székesfehérváron 
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