
 

 

         

 

Az Önkormányzat közéleti, kulturális lapja 

2021. augusztus hó 
 

Tisztelt Olvasó, kedves buzsáki Lakosok! 
 
Elérkezett az ideje annak, hogy ismét számot 
vessünk, értékeljük az elmúlt időszak történéseit. 
Az előző lapszám kiadása óta eltelt közel másfél 
évről sok mindent el lehet mondani, de azt nem, 
hogy könnyű volt.  
A járványügyi korlátozások nemcsak a hivatali 
ügyintézések rendjének átalakítását követelték 
meg, de hétköznapi életünk eseményeire is 
következményekkel jártak. Le kellett mondanunk 
több olyan eseményt, rendezvényt, találkozót, 
melyek több évtizedes hagyományt képviselnek 
településünkön. Minimálisra csökkentek, sok 
esetben megszűntek vagy ideiglenesen 
szünetelnek emberi, baráti és testvértelepülési 
kapcsolataink, de azon voltunk-vagyunk, hogy 
ezek negatív hatásait minimálisra csökkentsük.  
 
2020. évre vonatkozó terveink mellett 
kitartottunk, a kezdési és befejezési határidőket 
tartani tudtuk. A fejlesztéseknek köszönhetően 
lehetőségünk volt arra is, hogy dolgozóinkat 
megtartsuk értékteremtő munkát biztosítva 
számukra. Sajnos a környező településekkel 
kötött feladat ellátási megállapodás 
intézményünknél változtatásra, 
létszámcsökkentésre kényszerített bennünket. 
 
A múlt év során folytattuk az előző évben 
megkezdett beruházásokat, valamint új 
projekteket indítottunk el. 

 
 
 
2019. év végén kezdődött, majd 2020. évben 
folytatódott és március 31. napjával 
befejeződtek a Berek Látogatóközpont építési 
munkálatai. A kiállítás berendezésének és  végső 
átadásnak az időpontja szeptember 30. A 
beruházás értéke 505,47 millió Ft, melyhez 
pályázati forrás áll rendelkezésünkre.  
Elkészültét és átadását követően interaktív 
módszerekkel láthatják az érdeklődők a Nagy-
berek élővilágát, de bemutatjuk Buzsák élő 
hagyományait, népművészetünket, épített 
örökségeinket is. 
Időközben kisebb munkák is elkészültek, például 
a temető kerítése melletti –nyugati oldali – 
járdaszakasz. Az önkormányzat (tűzoltó autók 
feletti) garázsa és a mellette lévő szociális 
helyiség felett (padlástér) kialakításra került egy 
négy helyiségből álló tároló rész, ahol az 
együttesek ruháit kívánjuk elhelyezni. Itt még 
szükség lesz apróbb munkák elvégzésére, de 
hamarosan rendelkezésre áll.  
A Május 1. utca járdája is elkészült és a múlt év 
során napelemes lámpák  kerültek kihelyezésre a 
futballpálya irányába, a konyha felé vezető út 
mellé és a játszótérre. Befejeztük a volt 
Takarékszövetkezeti épület felújítását, szolgálati 
lakássá alakítását is. 
A János-hegyi pincesoron a gazdák 
összefogásával elkészült a villamosítás. Itt az 
ivóvíz még tervezés alatt áll, ennek költségét és a 
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gerincvezeték kiépítésének költségeit az 
önkormányzat vállalta.  
Szolgálati lakásnak megvásároltuk a Május 1. 
utca 23. sz. és  a Balaton utca 10. sz. alatt lévő  
ingatlanokat.  
A Balatonfenyves - Buzsák-Csisztapuszta közötti 
kisvasút építése befejeződött, és csaknem 19 év 
után 2021. július 1. napján 9 óra 25. perckor az 
első vonat megérkezett Buzsák-Csisztafürdőre. 
Az állomásépület építése is folyamatban van. 
Településünk életében fontos szerepet fog 
betölteni a Fonyód-Buzsák-Somogyvámos között 
megépülő kerékpárút, melynek munkálatai is 
megkezdődtek. A kerékpárút a Balaton utcát is 
érinti, így annak 5 méterre szélesítése fog 
megtörténni, mely szintén elkezdődött. 
Az iskola honismereti szakköre által gyűjtött 
tárgyak számára felújítottuk a tájház melletti – 
valamikori magtár – épületet, fal alatti vízzáró, 
szigetelő anyaggal lett ellátva és új padlót is 
kapott. A tájháznál idén elkerülhetetlen lesz a 
színpad és a mezőgazdasági kiállító épület 
nádtetőjének szegése és valamennyi nádfedés 
javítása, lehetőség szerint a nyílászárók cseréje. 
Ezek elkészítéséhez tervdokumentáció és 
különböző szakvélemények szükségesek, melyek 
elkészítéséhez pályázati összeg is 
rendelkezésünkre áll. 
Nagyon fontos előrelépés történt az elmúlt 
évben településünk életében, hiszen Buzsák élő 
hagyományai felkerültek az Unesco Szellemi 
Kulturális Örökség jegyzékébe. Ennek kapcsán 
táncegyüttesünkkel és népművészetünk 
képviselőivel részt vettük a szentendrei 
skanzenben történt ünnepélyes átadó 
rendezvényen. Azóta több televíziós és rádiós 
felkérés is érkezett Buzsákra, néhány műsort már 
meg is tekinthettünk az elmúlt néhány hét során. 
A felterjesztést Madarászné Proity Marianna és 
Bogdán Bianka készítette, melyet ezúton is 
szeretnék valamennyiünk nevében megköszönni. 
Településünk jövője érdekében nem kevésbé 
fontos számunkra, hogy a jövő nemzedékének 
nappali ellátása, nevelése, oktatása érdekében is 
előrelépéseket tegyünk. Ennek érdekében került 
sor az óvodaépület bővítési és mini bölcsőde 
építési tervek elkészítésére. A munkálatok 

folynak és megépült az óvoda új kerítése is. Az új 
óvoda épületben kap majd helyet egy tornaszoba 
szertárral, egy csoportszoba, fejlesztő helyiség és 
különböző szociális helyiségek. A mini bölcsőde 
és a sószoba is kivitelezés alatt áll.  A régi óvoda 
épület karbantartási munkáit is megkezdtük, így 
a teljesen megújult oviba térhetnek vissza majd a 
gyerekek. A munkák még folyamatban vannak. 
Az óvoda udvara időközben földdel feltöltésre 
került, a kültéri játékok elhelyezésére az épületek 
elkészültét követően lesz lehetőség.  
A munkák megkönnyítése érdekében 
önkormányzatunk egy toló-markoló gépet is 
vásárolt pályázat útján az elmúlt évben. Mindkét 
beruházáshoz pályázati támogatás áll 
rendelkezésünkre, az óvoda bővítés esetében ez 
az összeg közel 50 millió Ft, a bölcsőde építéshez 
pedig 195,6  millió Ft. 
Nehéz lenne felsorolni mindazokat a kiegészítő 
jelleggel elkészült, de nem kevésbé fontos 
munkákat, melyeket sikerült úgy megoldanunk,  
hogy azok a nagyobb munkák közti rövid 
szünetek idejét töltötték ki.  
Sajnos a lezárások kapcsán fentebb már említett 
koronavírus járvány településünket sem kerülte 
el, hol kisebb, hol nagyobb számban történtek itt 
is megbetegedések. A pandémia miatt nem csak 
oktatási intézményeink munkája, hanem a 
hivatali ügyintézés is több alkalommal szünetelt. 
A most is érvényben lévő szabályozások 
mindannyiunk életét nehezítik, de a járvány 
megfékezésének érdekében, és hogy a 
továbbiakban is el tudjuk kerülni, mindannyiunk 
kötelessége ezeket betartani. Vigyázzunk 
magunkra, egymásra! 
Végezetül szeretném megköszönni a képviselő 
testület, valamennyi munkatársam, a civil 
szervezetek vezetői és tagjai, barátaim, a 
településünk tenni akaró lakói által egész évben 
nyújtott segítő támogatást. 
Hiszem és remélem, hogy ez az év csak jót hoz 
számunkra, településünk valamennyi lakójának 
tevékeny hétköznapokat, jó együttműködést és 
ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok.  
                                                                                                                                             
Kara Lajos 
polgármester 
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Tisztelt Lakosság! Kedves Buzsákiak! 
 
Tájékoztatni szeretném Önöket, néhány a 
lakosságot érintő fontos változásról, ill. 
jogszabály által előírt kötelezettségről. 
 
Helyi adókkal kapcsolatosan változás nem 
történt. A fizetési értesítők kiküldésre kerültek. 
Az értesítésben foglaltak alapján az adót 
kétrészletben március 15-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. 
 
A gépjármű adóval kapcsolatos minden feladat 
2021. január 1. napjával átkerült a NAV 
fennhatósága alá. A továbbiakban nem a hivatal 
foglalkozik az ügyintézéssel és az adót sem 
hozzánk kell megfizetni, azonban a korábbi 
években meg nem fizetett hátralékokat továbbra 
is az önkormányzat gépjármű beszedési 
számlájára kell befizetni. Ha Önök a fizetési 
értesítőjükön ilyen tételt találnak, azt az ott 
található számlaszámra kell utalni vagy a 
mellékelt csekken kell kiegyenlíteni. Felhívom a 
Tisztelt Adófizetők figyelmét, hogy a helyi adókat 
az adott évben határidőig (03.15. és 09.15.) 
pótlékmentesen tudják megfizetni, a meg nem 
fizetett adót, ill. az esetleges hátralékot már csak 
késedelemi pótlék felszámolása mellett. 
Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy a meg 
nem fizetett adó a pótlék kiszabása mellett egyéb 
jogkövetkezményekkel is jár, mint a 
munkabérből, nyugdíjból való letiltás vagy az 
ingatlanra történt végrehajtási jog bejegyzése.  
Kérem Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten 
igyekezzenek az adók határidőben történő 
kiegyenlítésére, ha ez anyagilag problémát 
jelent, akkor adott évben akár részletfizetési 
kérelem beadását követően részletekben 
megfizetni az adó mértékét. 
 
Az adó megfizetésére hajlandóságot nem 
mutatókkal szemben a fent leírt szankciókat kell 
alkalmaznunk.  
 

Ismételten fel kell hívjam a lakosság figyelmét a 
közterületen kóborló kutyákra!  
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. 
Tisztelt Lakosság! 
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,  
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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.  
 
A kötelességen túlmenően kérem Önöket, hogy 
tiszteljék és becsüljék 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.  
 
A tisztítás egyfajta állagmegóvás is, hiszen a nem 
gondozott járdák a gyomok miatt sokkal 
gyorsabban tönkre fognak menni. Legyünk 
igényesek környezetünkre, tegyünk 
mindannyian a falu tisztaságáért, 
rendezettségéért. 
 
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. 
 

Kérem Önöket a fenti időpontok betartására, 
különösen a vasárnapi és ünnepnapokon való 
korlátozásra, mert a jogszabályban rögzített  
korlátozások be nem tartása bírság kiszabását 
vonja maga után. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar- 
és kerti hulladék égetésének 2021. január 1-jétől 
meghatározott teljes tilalmára vonatkozó 
szabályozást a veszélyhelyzet ideje alatt 
alkalmazandó levegőminőséggel összefüggő 
szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. 
rendelet alapján, a veszélyhelyzet végéig nem 
kell alkalmazni, így az önkormányzat rendelete 
szerint megállapított korábbi szabályok vannak 
érvényben. 
Kérek mindenkit, hogy tartsa be a jogszabályi 
előírásokat, és legyen tekintettel másokra, mert 
sajnos az utóbbi időszakban rendszeresen 
előforduló probléma, hogy az érintettek a fenti 
szabályokat figyelmen kívül hagyják, mely a 
lakosságot zavarja. 
 
Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-
testületének az avar és növényi hulladék nyílttéri 
égetéséről szóló 4/2015. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelete 5.§ (2) bekezdés alapján az 
ingatlantulajdonosnak a nem komposztált avar 
és növényi hulladék nyílttéri égetése hétfői 
napon (kivéve ünnepnap) 08.00-19.00, szombati 
napon (kivéve ünnepnap) 08.00-10.00 óráig, 
illetve 16.00-19.00 óráig megengedett. 
 
A 25. évnél korábban megváltott sírhelyeket újra 
meg kellett váltani.  
 
Aki ezt még nem tette meg, még az év végéig 
2021. december 31. napjáig megteheti. Azok a 
sírhelyek, amelyeknek az újra váltása a fenti 
határidőig nem történik meg, a hozzátartozó 
költségére 2022. évben felszámolásra kerülnek. 
 
     
 Tisztelettel: Mezriczky Tünde jegyző 
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A Buzsáki Általános Iskola munkájáról… 

  

          

Tisztelt Olvasók, kedves Buzsákiak! 

„Az iskola valódi célja szerint nem lehet más, mint 
az emberség műhelye  
s az élet előjátéka, s itt mindennel foglalkozni kell, 
ami az embert emberré teszi ...” 
(John Amos Comenius) 

 A Buzsáki Általános Iskola tanulói, 
pedagógusai és dolgozói nevében tisztelettel 
köszöntöm Önöket, a Buzsáki körkép olvasóit. 

 A 2020/2021. tanévben a koronavírus 
okozta járványügyi szabályok nagymértékben 
módosították intézményünk több éven át 
megszokott munkarendjét. Szeptember 1. 
napjától az intézmény járványügyi eljárásendje 
alapján kellett kialakítanunk a napi munkarendet. 
Az eddigi tapasztalat alapján a tanulók és a 
dolgozók gyorsan hozzászoktak a mindennapi 
maszkviseléshez, a kézfertőtlenítéshez, a 
távolságtartás betartásához. Nehezebben 
lehetett az alsótagozatban elfogadtatni a 
szabályokat, hiszen a 6-10 éves tanulók lételeme 
az ölelés, a kézfogás, a közös játék. Igyekeztünk 
ezt azzal segíteni, hogy a csoportok nem 
keveredtek egymással, így az egymás közötti 
érintkezés minimális lett. A szükséges 
járványügyi döntésekkel megnehezedett a 
szülőkkel való kapcsolattartás, de így is 
lehetőséget biztosítottunk a délután folyamán 
arra, hogy a szülők érdeklődhettek gyermekeik 
fejlődéséről. A második félévtől a pedagógusok 
fogadóóráin a szülők lehetőséget kaptak előzetes 
egyeztetés után az iskola szülői várójában a 
személyes konzultációra.  

 Sajnos a járványügyi intézkedések 
betartása mellett egy-egy osztályban a 
pedagógusok és tanulók körében mégis 
megjelent a koronavírus fertőzöttség. Emiatt 
volt, hogy az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet 
és digitális tanrendet rendelt el a fertőzött 
osztályokban. Március 8-tól pedig az egész 
intézményre vonatkozóan országosan 
elrendelték a tantermen kívüli digitális 
munkarendet. Köszönjük a szülők segítő 
hozzáállását, közreműködését, a technikai 
feltételek megteremtését, mellyel hozzájárultak 
a tanulók tudásának gyarapításához a digitális 
munkarend idején. 

 A tanév kezdete nemcsak a 
járványhelyzet okozta munkaszervezés 
szempontjából hozott újdonságot az iskola 
életébe. Az új vezetésnek a szervezetfejlesztés 
mellett az új pedagógusok beilleszkedését is 
koordinálnia kellett. Új pedagógusaink 
Horváthné Parányi Zsuzsanna, Sánta Gyöngyi 
tanítók, Zsigmond Kinga matematika-testnevelés 
szakos tanár és Vaszilkó Nóra napközis nevelő. A 
szakos ellátottság biztosítása miatt immár 
nyugdíjasként ismét csatlakozott hozzánk Jilling 
Tiborné rajz szakos tanár. Köszönjük a helyi 
önkormányzatnak, hogy pedagógus lakás 
biztosításával lehetővé tudta tenni a nyugdíjba 
vonuló pedagógus pótlását. A tanév kezdetén az 
alapfokú nevelés-oktatás tárgyi és humán 
erőforrásai biztosítottak voltak. A fenntartó 
Siófoki Tankerületi Központ a járvány elleni 
védekezéshez szükséges fertőtlenítő szereket a 
tanév folyamán végig biztosította. 

 Tanulólétszámunk 155 fő volt a tanév 
kezdetén, év közben még 2 tanulót vettünk fel, 
így az 1. félév végi létszámunk 157 fő. Örülünk, 
hogy iskolánk megőrizte vonzóképességét és 
továbbra is érdeklődnek szülők a beiskolázási 
körzeten kívülről is. Tanulóink 8 osztályban és 5 
délutáni napközis, illetve tanulószobai 
csoportban tanulhatnak. Sikerült a 
munkaszervezéssel megvalósítani, hogy minden 
osztály a védett tanórai időszakban csak a saját 
osztályával tanulhat együtt, támogatva ezzel a 
szülőket, hogy otthoni házi feladat már ne 
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maradjon. Kibővítettük a szakkörök listáját 
immár 10 féle szakkörből választhatnak tanulóink 
a délutáni szabadidő hasznos eltöltéséhez, illetve 
tehetségek fejlesztéséhez. Továbbra is jelentős a 
bejáró tanulók száma, a bejárásuk biztosításához 
szeretnék a szülők nevében is köszönetet 
mondani a helyi önkormányzatnak, hiszen 
térítésmentesen biztosítja a tanulók utaztatását 
Táska, Nikla, Lengyeltóti és Öreglak 
településekről. Az integrált nevelés-oktatás 
keretein belül saját gyógypedagógussal és 
fejlesztőpedagógussal biztosítjuk a tanulók 
fejlesztését, habilitációját. A Lengyeltóti Fodor 
András Általános Iskola és AMI kihelyezett 
zeneiskolai képzése által biztosított a tanulók 
zenei nevelése-oktatása, ebben a tanévben 23 fő 
jár zongora, furulya, kürt, trombita, szaxofon 
vagy ütő tanszakokra.  

 Az iskola munkatervében meghatározott 
feladatokat igyekeztünk az adott helyzethez 
igazodva elvégezni, rendezvényeinket 
megtartani. Ebben az új digitálissá váló világban 
ünnepeinket videóra vettük és tanulóinkkal 
osztálykeretben ünnepeltünk. Igyekeztünk 
azokat a közös községi és iskolai ünnepeket is 
megtartani online formában, ami eddig 
személyes találkozással valósult meg. Az iskola 
YouTube csatornáján elérhetőek az október 23-i, 
az adventi és a karácsonyi ünnepségünk is. A 
közösségi média felületén a község lakói számára 
is hozzáférhetővé tettük. Iskolai 
rendezvényeinket (európai diáksport napja, 
október 6., Tök jó délután, Mikulás, Farsang, 
Költészet napja, Föld napja, Víz világnapja) 
megtartottuk, csak egy kicsit más formában, a 
távolságtartás szabályait betartva.  

 Az 1. félévről szóló értékelések 
megtörténtek, sikeresen megtartottuk a félévet 
értékelő online szülői értekezleteket. A 
tanulmányi, magatartás és szorgalom átlag az 
előző évek félévéhez viszonyítva kicsi emelkedést 
mutat, aminek mi pedagógusok már nagyon 
tudunk örülni, bár elégedettek nem lehetünk, 
mert mindig van, amin még lehet javítani. 
Jelenleg készülünk az év végi tanulmányi munka 
zárására, országos mérések lebonyolítására. 

Ebben az időszakban lehetőséget adunk 
tanítványainknak a javításra, a felső tagozatos 
tanulók digitális munkarend alatti 
hiányosságainak pótlására. Tanulóink a 
járványhelyzet miatt sem hiányoztak többet, 
mint az előző félévekben, ami azt jelzi 
számunkra, hogy a tanulók többsége szeret 
iskolába járni. A pedagógusok és dolgozók 
karantén érintettsége miatti hiányzások 
megnövekedtek, aminek következtében megnőtt 
a helyettesítés, így a helytálló pedagógusoknak, 
dolgozóknak nagyobb munkaterhekkel kellett 
megbirkózni, ezúton is szeretném megköszönni a 
gyermekekért vállalt kitartásukat, 
elhivatottságukat.  

 A végzős tanulóink nagyrésze szépen 
teljesített a középiskolai felvételin, tanulóink 
felét érettségit adó intézménybe felvették. 

 Április hónapban megtörtént a leendő 
első osztályos tanulók beiratkozása, 
intézményünkben a következő tanévben 17 első 
osztályos tanuló kezdi meg tanulmányait.  

 A Magyar Falu Program keretén belül a 
fenntartó Siófoki Tankerületi Központ pályázata 
által 25.000.000Ft-ot nyert intézményünk a 
fűtéskorszerűsítésre, melyben a radiátorok 
cseréje és a gázkazán cseréje lesz megvalósítva. 
Ezúton is köszönjük fenntartónak, a 
fenntartáshoz, működtetéshez kapcsolódó 
segítő, konstruktív együttműködést. 

Kedves Buzsákiak! 

„ Ha most összefogunk, közös munkánkkal szép 
jövőt építhetünk gyermekeinknek.” 

/Kölcsey Ferenc/ 

 Hiszem, hogy az eddig elért eredmények 
és az iskola vonzóképességének megtartása, 
javítása, csak innovatív szemlélettel, a 
tanítványok és a szülők szövetségével lehetséges. 
A Buzsáki Általános Iskolában továbbra is a 
gyermekek mindenek felett álló érdeke kell, hogy 
érvényesüljön. Tanulóinkat a nyolc év alatt úgy 
kell felkészíteni a továbbhaladásra, hogy olyan 
kompetenciákkal, erkölcsi tartással 
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rendelkezzenek, amelynek birtokában 
egészséges, boldog a szó legnemesebb 
értelmében „emberré” váljanak. 
Intézményünkben a nevelés-oktatás területén 
arra törekszünk, hogy folytatódjon Buzsák község 
és az iskola hagyományainak megőrzése, értékek 
átadása és a hagyományok mellett a 
modernizációra nyitott szervezeti kultúrába 
beolvadjon a minőségi pedagógiai szaktudás és a 
módszertani sokszínűség. Ezt mi pedagógusok az 
intézményben kialakított közös értékrend 
mentén csak összefogással és együttműködéssel 
érhetjük el a szülőkkel, fenntartóval, helyi 
önkormányzattal és minden partnerünkkel. 

 Ebben a nem mindennapi járvány sújtotta 
világunkban kívánok mindenkinek jó egészséget, 
hitet, bizakodást, optimizmust az életben, 
családjában, munkájában, hivatásában, 
gyermekeinkben, a jövő nemzedékben! 

 

Gelencsérné Proity Mária 
     intézményvezető 
 

 
 
 

Tisztelt Olvasók, Kedves Buzsákiak! 

Buzsák népi értékeinek közvetítése a Buzsáki 

Tulipán Óvodában. 

„Minden nemzet olyan jövőt érdemel, 

amennyire múltját értékeli és őrzi.” 

(Kodály Zoltán) 

Óvodánk néphagyományőrző nevelése sajátos 
szemléletmódot tartalmaz. Egyrészt azt a 
felismerést, hogy a nevelésben „íratlan" helye 
van elődeink szellemi, tárgyi kultúrájának, 
másrészt az óvodás korú gyermeknek joga van 
ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat 
megismerje, azokról pozitív élményeket 
szerezzen. 

Ha az óvónő felismeri a „gyökere" éltető 
szükségletét, a tevékenységekben rejlő érzelmi 
hatástöbbletet, azokkal azonosul, átérzi az 
átadás, az újrateremtés felelősségteljes 
kötelességét, akkor tudatossá válik a 
hagyományőrző nevelő munkája. Ez az 
értékorientáció határozza meg az óvodai 
nevelőmunka tervezését, szervezését. 

Ajánlott mindazoknak, akik hisznek abban, hogy 
a múlt átörökítése a pedagógus íratlan 
kötelessége, és a hiteles hagyományápolás a 
családok életmódjában is változásokat idéz elő. 

Az óvoda nevelőtestülete arra törekszik, hogy 
megfogalmazza: 

  az időszerű – múltat, jelent és 
jövőképet összegző - pedagógiai 
elképzeléseit, 

  azt a formát, amelyben az 
intézmény működése során teljesíteni 
kívánja az Óvodai nevelés országos 
alapprogramját, 

  azokat a nevelési feladatokat, 
amellyel segíti a gyermekek fejlődését, 
közösségi életre való felkészülését, a 
szociális hátrányok leküzdését, a 
fogyatékosságból eredő hátrányok 
csökkentését, 

  mindazokat az elvárásokat, 
amellyel szemben a helyi fenntartó a 
lakosok felé kötelezettséget vállalt a 3-7 
éves gyermekek óvodai nevelését 
illetően. 

Az óvodában két heterogén szerkezetű csoport 
működik, amelyben jelenleg 46 gyermek jár. A 
nevelőtestületünket négy óvodapedagógus 
alkotja, akik kellő pedagógiai felkészültséggel 
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rendelkeznek a szakmai, innovatív fejlesztések 
megvalósításához. 

Nevelőtestületünk minden tagja szeretettel 
fordul a gyermekek felé, szakképzett dajkáink és 
óvodai kisegítő alkalmazottunk nagyban segítik 
pedagógusaink munkáját. 

Intézményünkben, az óvodapedagógusok 
alacsony létszáma ellenére is a nevelőtestületünk 
tagjaival Hagyományőrző munkaközösséget 
működtetünk. 

Célunk a nevelő oktató munka és a pedagógusok 
pedagógiai tevékenységének javítása, a 
módszertani kultúra fejlesztése, az egységes 
követelményrendszer kialakítása és az önképzés 
elősegítése. 

„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, 
kommunikációinkkal erősítjük a gyermekek 
szociális kompetenciáit: erkölcsi tulajdonságait, 
értékrendjét, akarati életét, valamint segítjük 
szokás, és normarendszerük megalapozását. 
 Célunk az egyéni arculatunk kialakítása, 
mélyítése. Óvodától szélesebb környezettel való 
kommunikálás. Tágabb nyitottság. Célunk: 
Megismerni és megismertetni a gyermekekkel a 
néphagyományokat, népszokásokat s 
feleleveníteni azokat. Népi mondókák, 
népmesék, a néphagyományok, a szokások népi 
kelléktárának átadása a gyermekek befogadási 
szintjén. 

Fontos megismertetni a népi kismesterségek 
tárgykészítő tevékenységeit (fafaragás, hímzés) A 
közvetlen és közvetett élmények beépítjük a 
nevelőmunkánkba. 

Elsődlegesnek tartjuk hagyományápolás 
felélesztését az óvodán keresztül a lakosság 
körében, mintát adva az elfelejtett hagyományok 
felelevenítésére, megőrzésére. 

„A népszokás tágabb értelemben egy kisebb 
közösség meghatározott viselkedési és 
cselekménymódját jelenti, melynek mindenki 
önként aláveti magát, aki egy bizonyos 
közösséghez tartozik. Tehát a népszokás 
közösségi cselekvés és magatartásforma.” 
(Dömötör Tekla) 

Elsősorban az évenként ismétlődő ünnepek, 
szertartások, szokások azok, amelyekre gondolni 
kell, amikor népszokásról beszélünk. 

 Az alkalmak állandó ismétlése, a mindennapi 
élettel járó események visszatérése a 
hagyományaikat gyakorló közösségeket más 
eszközzel el nem érhető egységbe foglalja. 
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Kötelességünknek érezzük, hogy a népszokások 
és a néphagyományok kulturális értékeit 
megőrizve a jövő számára át mentsük azokat. 

Az ünnep szépsége, mássága, külsőségei csak 
akkor érvényesülnek, ha nem esünk abba a 
hibába, hogy túlságosan gyakoriak az ünnepek. 

A mindennapok népszokásőrző tevékenységei 
közül a programunkban azok kapnak helyet, 
amelyek a földhöz, természethez, a természetes 
anyagokhoz való kötődést, a gyermektársak és a 
felnőttek megbecsülését állítják előtérbe. 

A jeles napok közül azok kerülnek, építjük be, 
amelyek eddig is jelen voltak az óvodai 
nevelésben (karácsony, farsang, húsvét, stb.) 
csak most új tartalommal működnek és bővülnek 
ki. Továbbá azok, amelyek a hétköznapok 
népszokásőrző tevékenységeit visszatérő 
jelképekkel, cselekvésekkel ünnepivé emelik. 

A népi kultúra szellemi, tárgyi alkotásai közül az 
esztétikai élményeket fokozó alkotások 
kiválogatása és ezeknek a programba fűzése 
képez fontos feladatokat. 

A programunkban az anyanyelv kiemelt helyet 
foglal el. A mindennapok egyszerű szóbeli 
közlése megértésén túl hozzájárul, hogy a népi 
életmód szavai ne merüljenek feledésbe. A 
gyermek e nyelv elsajátítása során teljes 
személyiségében fejlődik. 

A program mélyen tiszteletben tartja a család és 
az óvoda kapcsolatát. 

A műveltségtartalmakat nem bontottuk 
életkorokra, a gyermekcsoportok 
különbözőségével, az óvónőknél a szabad 
választás lehetőségére utalva. 

Tervezésünk során az évszakok váltakozása az 
időrendi naptár, a környezet megismerésére 
nevelés foglalja el a központi helyet. A témához 
kapcsolódva, a téma köré csoportosítjuk a többi 
tevékenységi ágat. 

A jeles napokhoz, naptári naphoz kötődő 
esemény betartását rugalmasan alkalmazzuk 
(néhány nap eltolódás adódhat). 

A néphagyományok felhasználásával minden 
esetben figyelembe vesszük a gyerekek életkori 
sajátosságait és az önkéntesség elvét. 

Az óvodapedagógusok feladatai, hogy beépítsék 
a gyermekek nevelésében mindazon értékeket, 
amelyek a folklórban megőrzésre érdemesek. A 
csoportban megteremtődik az a miliő, amelyben 
az óvodába lépés első pillanatától a nevelés 
szerves része a hagyományápolás. Így a modern 
világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra. 

A különböző változatos tevékenységek révén 
bővülnek ismereteik, gyakorlati tapasztalataik, 
gazdagodnak esztétikai, művészeti, irodalmi 
élményeik. 

Az egész folyamat végső célja egyrészt a 
természet és a gyermek közötti pozitív viszony 
kialakítása, a környezetet szerető, védő, óvó 
érzelmi kapcsolat erősítése, a környezettudatos 
magatartás megalapozása, az óvoda-család 
kapcsolatának mélyítése, a hagyományok 
ápolása, másrészt a gyermeknek a cselekvéseken 
keresztül olyan, későbbi életére is meghatározó 
élmények nyújtása, amelyek szűkebb 
környezetéhez, - társaihoz, óvodájához, 
lakóhelyéhez, szülőföldjéhez való kötődését 
alapozzák meg. 

A népi versek, népi mondókák és a népmesék 
által az irodalmi nyelv gazdagságával ismertetjük 
meg a gyerekeket. A magyar gyermekköltészet, a 
népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, 
erős alapot kínálnak a mindennapos 
mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek 
érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és 
fejlesztésének egyik legfőbb segítője. 

Az irodalmi anyag kiválasztásánál körültekintő, 
átgondolt, igényes összeállításra törekszünk. 
Előnyben részesítjük a magyar népmeséket, a 
népi dajkai hagyományok gazdag tárházát, a 
magyar gyermekköltészet kincseit, de teret 
adunk a klasszikus és kortárs irodalmi műveknek 
is. 

Az óvodában a környezet hangjainak 
megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 
gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a 
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zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben 
felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei 
ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt 
nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a 
gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás 
szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok 
éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és 
népi játékok, a hagyományok megismerését, 
tovább élését segítik. Az óvodai ének-zenei 
nevelés feladatainak eredményes megvalósítása 
megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv 
kialakulását. 

Az énekes népi játékok és az igényesen 
válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 
eszközül szolgálnak a gyermek zenei 
képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, 
éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának 
alakításában. A népi szokásokhoz kapcsolódóan 
megismertetünk a gyerekekkel egyszerűbb népi 
táncmozdulatokat, mozgásokat. 

Élményrajzok, festések, népi motívumok 
rajzolása megjelennek mindennapjainkban. 

Növényekből játékkészítés, fűzfából, bodzából. 
Faültetés a virágoskert gondozás. Tájház és a 
népi kismesterségek látogatása. 

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz 
segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és 
tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a 
szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 
csodálkozni a természetben, az emberi 
környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 
mindazok megbecsülésére. 

Hagyományainkat őrizni kell, ettől a „mi 
óvodánk”, amely senki mással nem téveszthető 
össze. 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, 
olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 
környezetben való, életkorának megfelelő biztos 
eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a 
hazai táj, a helyi hagyományok és 
néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi 
kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 
védelmét is. 

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. 

" A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, 
mert egyedül ő tudja megalkotni saját 
egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy 
fehér papírhoz hasonló, ahová magának a 
gyermeknek kell belevésni a képzeteket." 
(Maria Montessori) 
 

                                     
                            
                        Hertelendy Andrásné 
          Intézményvezető, Köznevelési szakértő 
 
 

Tisztelt Olvasó, Kedves buzsáki lakosok! 

 

2020 nehéz év volt mindenki számára, a Buzsák 

Térségi konyha azonban zavartalanul tudott 

működni ez idő alatt is. Ismét eredményes évet 

tudhatunk magunk mögött, amihez köszönjük 

szépen a bizalmat mindenkitől. 

Az elmúlt időszak különösen nagy megterhelést 

jelentett számunkra is, mert a kialakult 

járványügyi helyzetben gondosan figyelnünk 

kellett egymásra, és vendégeinkre is. A minőség 

biztosítás alapelveit követve folyamatos ellátást 

tudtunk biztosítani mindenkinek. Dolgozóink 

váltott műszakban dolgoztak, hogy akinél a 

családban a legkisebb gyanú is felmerül a 

fertőzésére, otthon tudjon maradni. A 

konyhánkra beérkezett éthordókat mi is 

lefertőtlenítettük, mindent megtettünk annak 

érdekében, hogy biztonságosan tudjunk főzni; 

úgy érzem ez sikeresen is működött. Ezáltal néha 
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változtatnunk kellett az ebéd menüjén, amiért 

utólag is elnézést kérünk Önöktől! 

Az idei évben egy kis újítást vezettünk be, mint 

tapasztalták minden második héten az ebéd 

mellé kedveskedünk Önöknek egy kis 

süteménnyel, a másik héten pedig kelt tésztát 

készítünk.  

Nagy örömmel fogadnánk, ha jeleznék felénk mi 

az az étel, amit hiányolnak az étlapunkról, esetleg 

a régi időkre emlékezteti Önöket, ezzel is segítve 

munkánkat, amellyel talán egy kis örömet 

tudnánk okozni a kedves vendégeinknek. 

A mai modern világban konyhánk elindította 

saját facebook oldalát, Buzsák Térségi konyha 

néven, ahol minden héten nyomon tudják 

követni étlapunkat, és észrevételeiket itt is 

megoszthatják velünk. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 

vállalunk születésnapok, családi összejövetelek, 

keresztelők, illetve esküvők lebonyolítását, a 

menük összeállításában is segítséget tudunk 

nyújtani. Mindenben alkalmazkodunk az Önök 

igényeihez, keressenek minket bizalommal! 

Sokan megkerestek, hogy az egyik ételünk 

nagyon ízlett Önöknek, így megosztanám a 

receptjét: 

Spenótos- tejszínes csirke penne (4 fő) 

Tejszín 0,5 liter 

Penne 0,5 kg  

Csirkemell 0,5 kg 

Friss spenót 1 doboz 

Vöröshagyma 0,3 kg 

Vaj 0,1 kg 

Só, fehérbors, fokhagyma ízlés szerint. 

Elkészítési javaslat:  

A vöröshagymát apró kockára vágjuk és vajon 

megdinszteljük, majd hozzá adjuk a friss spenótot 

és a fűszereket.  

Aki szereti a száraz fehér bort, az 1 dl adhat 

hozzá, ha a bor elpárolgott bele tesszük az apróra 

vágott csirkemellet.  

Végül hozzá adjuk a tejszínt, és készre főzzük.  

A penne tésztát enyhén sós vízben kifőzzük, majd 

a spenótos csirkével összekeverjük.  

 

Tálaláskor a tetejére parmezán sajtot reszelünk.  

Jó étvágyat kívánunk hozzá! 

 

Nagy Péterné, Marika néni évekig a konyha 

alkalmazásában állt, és most elérkezett az 

életének ahhoz a szakaszához, hogy megkezdheti 

a nyugdíjas éveit.  

Kívánunk neki jó egészséget és boldog nyugdíjas 

éveket. 

Szeretném megköszönni mindenkinek a 

munkáját, aki hozzá járult a konyhánk sikeres 

működéséhez. 

Köszönjük, hogy minket választottak! 

 

 

 

Takács Itala Beáta 

Intézményvezető 
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BESZÁMOLÓ 

A tanyagondnoki szolgálat 2020.évi munkájáról 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 39/2019. (II.13.) KT.számú 

határozatával jóváhagyta Buzsák Község 

Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját. 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos 

helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és 

tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott 

élők életfeltételeinek javítása, a 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a 

szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a 

települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, a 

közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség 

elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési 

szolgáltatásban való részvétel.Buzsák község 

területén egy tanyagondnoki szolgálat működik. 

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-

testület a polgármesterre ruházta át. 

Buzsák közigazgatási területéhez tartozó 

külterületein – Tatárvár, Csisztafürdő – 

hiányoznak azok a szolgáltatások, melyek a 

településen megtalálhatók,  ezért a 

tanyagondnoki szolgáltatás keretében hetente 

kettő alkalommal bevásárló járat indul a lakosság 

részére a faluba. A környező településekről – 

Lengyeltóti, Táska,  Öreglak - szintén a 

tanyagondnoki szolgáltatás segítségével szállítja 

az Önkormányzat az oktatási intézményekbe – 

óvoda, iskola - a gyerekeket.   

Az ebéd kiszállítását és az ellátottakkal való 

kapcsolattartást az Alapszolgáltatás dolgozóival 

közösen a tanyagondnok intézi ételhordóban 

történő házhoz szállítással. 

A házi segítségnyújtás keretében a 

tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek 

kívül esnek a képesített gondozók által végezhető 

feladatok körén.  

A gyógyszerkiváltás és gyógyászati 

segédeszközökhöz való hozzájutás 

biztosításában is segítséget nyújt A Lengyeltóti 

gyógyszertár alkalmazottja által kihozott 

gyógyszereket a tanyagondnok az érintettek 

részére házhoz szállítja. Ezzel a szolgáltatással a 

településen élő idős, beteg emberek 

gyógyszerellátottsága biztosított, nagy 

könnyítést jelent a házhoz történő kihordás és így 

a gyógyulás feltételei is gyorsabban 

biztosíthatóak. Havonta egy alkalommal a 

háziorvos által levett vérmintákat Fonyódra 

szállítja laborvizsgálatra, könnyítve ezzel a 

betegek utazását. 

A tanyagondnok tevékenysége a településen 

kívüli közösségi, kulturális események 

szervezésére is kiterjed, azoknak rendszeres 

szervezője lehet: színházlátogatás, nyugdíjasok 

kirándulása, egyházi eseményekre történő 

szállítása. Testvér települési kapcsolatok révén a 

látogatások alkalmával a szállítás biztosítása. 

Sajnos az elmúlt évben a pandémia miatt ezek az 

események elmaradtak. 

A tanyagondnoki szolgálat feladata elsősorban az 

alapellátáshoz szükséges feladatok ellátása, ezen 

felül  közvetett és kiegészítő feladatok ellátása. 

2020.évben az alapfeladatok ellátása során 

- Buzsák községben napi    75 adag ebédet 

- Csisztafürdőre napi            2 adag ebédet 

- Tatárvárra napi       1 adag ebédet szállítottak ki.  

- naponta 17 iskolába és 2 óvodába járó 

gyermeket szállít az oktatási intézményekbe és 

vissza normál körülmények között.  

- Csisztafürdőről heti két alkalommal / kedd és 

péntek / szállította a lakosságot bevásárolni a 

község boltjaiba 

- a tanyagondnoki szolgálat közreműködött a 

lakosok gyógyszereinek kiváltásában  

 

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó 

kiegészítő feladatok: 

- segítette az önkormányzati munkát levelek, 

szórólapok, hirdetmények közlésével 

- az önkormányzat számára az önkormányzati 

feladatokhoz szükséges anyagokat beszerezte 
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-  a meghibásodott műszaki eszközöket a javítást 

végző szervhez eljuttatta és visszaszállította. 

Közvetett szolgáltatási feladatok 

- a tanyagondnoki szolgálat közreműködött a 

lakosság közérdekű információkkal történő 

ellátásában 

- a tanyagondnok gondoskodott tanyagondnoki 

gépjármű szervízeltetéséről, tisztításáról, a téli-

nyári abroncsok cseréjéről. 

                                                          Gyuricza Ferenc 

                                                             tanyagondnok 

  

HÍREK A BUZSÁKI 

BOSZORKÁNYOS NÉPTÁNC 

EGYESÜLET          

HÁZATÁJÁRÓL 

 

„A múlt tisztelete az a vallás, mely az új nemzedék 

köteléke.  

Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a 

múlttal alkothatjuk, a jövendőt.” 

(Anatole France) 

Mindenkinek, így egyesületünknek is 

nehéz volt az elmúlt időszak a pandémia miatt, 

hiszen nem tudtunk próbálni sem és a fellépések 

is sorban elmaradtak.  

Ennek ellenére a lehetőségeinkhez képest 

igyekeztünk mégis öregbíteni kicsiny falunk 

hírnevét.  

Egyesületünkben jelenleg 32 aktív táncos 

dolgozik azon, hogy településünk nevét és 

kulturális értékeit minél több helyen és minél 

több emberrel megismertessük.  

Utánpótlás csoportunkban, a Katykaringó 

csoportban 30 gyermek (7-14 éves korosztály) 

tanulja a néptánc alapjait, megismerik a helyi 

hagyományokat, a még élő népszokásokat és 

azok közösségmegtartó szerepét. 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.  

2020.02.08.-án részt vettünk a Fonyódi 

Kolbásztöltő fesztiválon ahol táncoltunk és finom 

kolbászt is töltöttünk.   

Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét! 

ÖSSZETARTOZUNK 1920/2020 

kezdeményezéshez is csatlakoztunk. Ez 

alkalomból 2020.05.23-án, somogyi üveges 

táncot táncolt az egyesület 2 tagja: Várvizi Leila 

és Jancsekity Bianka, melyről felvételt készített: 

Mezriczki Bálint. Az elkészült videó apropóján 

2020.06.18.-án a Duna TV, Balatoni Nyár című élő 

adásában táncolhatott egyesületünk néhány 

tagja. Interjút adott Várvizi Leila és Madarász 

Attila az egyesület elnöke a Buzsáki Népi 

Együttes - Örökségünk Somogyország Kincse 

kitüntető címmel kapcsolatban. 

2020.07.11-én a Kossuth Rádió "Országjáró" 

műsorában nyilatkozott Madarász Attila a felnőtt 

csoportról, Dr. Szücs Gáborné az utánpótlás 

életéről, Bogdán Bianka és Madarászné Proity 

Marianna a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 

Jegyzékére történő felterjesztéssel kapcsolatban. 

2020.08.10-15-ig került megrendezésre az I. 

Buzsáki Boszorkányos néptánc és kézműves 

tábor. Izgalmas perceket tartogatott a 

gyermekek számára a tábor minden napja.  

Tapolczai Sándor fafaragó, Ember Sándorné 

hímző, Bakonyi Róbertné fazekas Népi 

Iparművészek beavatták a gyerekeket a 

kézművesség rejtelmeibe.  

Husi Gyula népzenész, népzene oktató 

hangszerbemutatójával felkeltette a gyermekek 

érdeklődését a népi hangszerek iránt. Takács 

László János (Laci bácsi) néptánc oktató és 

koreográfus táncoktatásán is aktívan vettek részt 

a gyermekek. Ezúton is szeretnénk megköszönni 

mindannyiuk munkáját.  

 

https://www.facebook.com/balatoninyar/?__cft__%5b0%5d=AZW9_7XFP9HmzWXR7w_Gv2l4lB_E5jy5CJ4XzCz-wqht9RX3NIln-yWnSObcFUWjnpy3uP-o7ZnKbOWdWGGNi4k8PFTmFlPRXEAEJkgdNgnDo_LmQ7A85OZxAr168Ln2DvIQMbUftK3_uSDjDe3Li60sKr1pZVyZIHArw0naXgOkunjtQDqzKu_suPtXu_PC6yI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/balatoninyar/?__cft__%5b0%5d=AZW9_7XFP9HmzWXR7w_Gv2l4lB_E5jy5CJ4XzCz-wqht9RX3NIln-yWnSObcFUWjnpy3uP-o7ZnKbOWdWGGNi4k8PFTmFlPRXEAEJkgdNgnDo_LmQ7A85OZxAr168Ln2DvIQMbUftK3_uSDjDe3Li60sKr1pZVyZIHArw0naXgOkunjtQDqzKu_suPtXu_PC6yI&__tn__=kK-R
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Tisztelettel köszönjük: A MOL alapítványnak, 

Buzsák Község Önkormányzatának, a VN design-

nak, a Melinda Wedding Design Kft.-nek, a Kapos-

Tipp Kft.-nek és a Kara családnak a támogatását, 

mellyel lehetővé tették, hogy néptánc és 

kézműves táborunk megvalósulhatott. 

Mi nagyon élveztük a gyerekekkel eltöltött 1 

hetet, reméljük ők is jól érezték magukat és 2021 

nyarán újra találkozhatunk! 

2020.08.28.-án a buzsáki Tájháznál a japán 

nagykövetnek táncolt egyesületünk három párja, 

mely nagy megtiszteltetés volt számunkra. 

Nagy megtiszteltetés érte községünket! 

2020 őszén újabb elemekkel bővült a Szellemi 

Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzéke és a jó 

gyakorlatok regisztere.  

A jegyzékre új örökségelemként felkerült Buzsák 

élő hagyományai: hímzés, faragás és folklór 

címmel településünk népművészete. Ennek 

apropóján kaptunk meghívást 2020.09.19–20-án 

a szentendrei Skanzenbe, a Kulturális Örökség 

Napjai rendezvénysorozat keretében 

megrendezett Örökség Ünnep elnevezésű 

programra. A járvány miatt a hivatalos 

kihirdetésre csak később, 2021. január 22-én, a 

Kultúra Napján online formában került sor. 

Fekete Péter az EMMI Kultúráért Felelős 

Államtitkára hivatalosan ekkor jelentette be az új 

örökség-elemeket.  

A Jegyzékre kerüléssel kapcsolatban 2021.02.01.-

én az M5 Tv Librettó című kulturális műsorába 

valamint a Somogy Tv Motto című műsorába 

felvétel készült az új örökségelemekről.  

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 

önkormányzatunk és képviselőtestületünk 

számára a támogatásért, mellyel lehetővé teszik 

és segítik működésünket. 

Madarász Attila Csaba 

B.B.N. E. Elnöke 

Tisztelt buzsákiak, kedves olvasók!  

A Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület nevében köszöntöm 

Önöket!  

Egyesületünk a pandémiával 

sújtott 2020-as évben is 

felkészülten állt a buzsáki 

emberek biztonságának védelmében.  

Az év során a település rendezvényei elmaradtak 

a, ezért a közösségi életünk is a szükséges és 

megengedett legalacsonyabb szintre 

korlátozódott. Emellett is volt lehetőségünk 

eszköztárunk fejlesztésére. Eredményes 

pályázatot nyújtottunk be az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra, mely 

eredményeként 1,1 millió forint értékű eszközzel 

bővült egyesületünk felszerelése. 

Emellett a tavalyi év sem múlt el esemény nélkül, 

egyesületünket 2 esetben riasztották tűzesethez. 

A riasztásokon kívül egyesületünk igyekszik 

felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára is. 

Bár balesetekből, technikai meghibásodásból 

eredő tűzesetek előfordulnak, de szükséges, 

hogy minden tőlünk telhetőt megtegyük az 

elkerülhető esetek bekövetkezése ellen. Ilyen 

például a tűzgyújtási tilalom betartása, a 

szabadtéren gyújtott tüzek felügyelete. 

Ezúton fejezem ki köszönetünket mindazoknak, 

akik támogatták szervezetünk működését. 

Köszönjük az anyagi hozzájárulást településünk 

német és svájci lakosainak! 

Továbbá köszönjük Buzsák Község 

Önkormányzatának, településünk lakóinak és 

egyesületünk tagjainak az egész éves 

támogatást!  

 

Tisztelettel: 

Megyesi István 

Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke 
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Tisztelt Olvasó, Kedves Buzsákiak! 

A Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület 
2018 novemberében alakult buzsáki székhellyel, 
több mint 40 alapító taggal. Az egyesület tagsága 
önkormányzatokból, gazdasági társaságokból, 
egyéni vállalkozókból, civil szervezetekből és 
magánszemélyekből áll. A Dél- Balatoni 
Turisztikai és Kulturális Egyesület számos 
megvalósítandó célt tűzött ki alapszabályában, 
de mindegyik arra irányul, hogy a térség további 
fejlődését elősegítse társadalmi, kulturális, 
turisztikai és gazdasági szempontból. Ezért 
számba veszi a csatlakozott településeken 
megtalálható épített örökségeket, természeti 
kincseket, hagyományokat, gyűjteményeket, 
szolgáltatásokat, rendezvényeket és ajánlja az 
érdeklődőknek, hogy még több látogató fedezze 
fel a településeket és az itt élő emberekben rejlő 
értékeket.  
Azért, hogy minél több emberhez eljuthasson a 
térség kínálata 2020. májusában  elkészült az 
egyesület honlapja, ahol a csatlakozott 
településekről, szolgáltatókról részletesen 
olvashatnak az érdeklődők. A honlap 
elérhetősége: www.hellodelbalaton.hu . 
Későbbiekben tervezzük kiadványok, 
szóróanyagok, valamint rendezvények 
megvalósítását is.   
A 2020-ban kezdődő és napjainkban is tartó 
COVID19 járvány alakulása miatt, a megkezdett 
munka lassabban halad mint azt terveztük, de ezt 
az időt a felkészülésre és a háttérmunkákra 
fordítjuk. Most még nagyobb szükség van az 
összefogásra, a színes kínálatok kialakítására, 
amivel turistákat tudunk idecsalogatni.  
Számítunk rá, hogy a hosszú bezártság után az 
idei turisztikai szezon még erősebb lesz  mint 
tavaly volt.   
Várhatóan kiscsoportos baráti társaságok, 
családok fogják felkeresni a térséget.   
 
Buzsák szerencsés helyzetben van, mert 
karnyújtásnyira helyezkedik el a Balaton, de a 
híres Csisztafürdő is igazi kuriózum a gyógyulni és 
pihenni vágyóknak, és a helyieknek egyaránt.  

A település rendezett, számos látnivalóval és 
hagyománnyal rendelkezik, a buzsáki emberek 
vendégszeretete jókedve példaértékű és messze 
földön híres. Azért, hogy ezt a csodát még többen 
megtapasztalhassák nyitni kell az új lehetőségek 
irányába, és nagyobb összefogásra is szükség 
van.  
 
A Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület 
felismerte, hogy a települések összefogásával 
nagyobb kínálattal tud megjelenni a hazai és 
később a nemzetközi piacokon is az 
idegenforgalom növelése érdekében. Biztos 
vagyok benne, hogy a világméretű nehézségek 
ellenére is az egyesület tevékenysége nagyban 
hozzájárul a térség további fejlődéséhez.  
 
Zárszóként engedjék meg, hogy bemutatkozzak 
Önöknek. Molnár Ritának hívnak, 
művelődésszervező főiskolai és kulturális 
mediátor mester egyetemi diplomával 
rendelkezek. Közel húsz évet dolgoztam a 
közművelődésben, így tapasztalatot 
szerezhettem a közművelődési, könyvtári és 
muzeális területeken is. Ahhoz, hogy intézményi, 
közösségi   kínálatunk elérhessen a 
célközönséghez, marketing és turisztikai 
feladatokat is elláttam korábbi munkáim során.  
 
Az a megtiszteltetés ért, hogy 2021 februártól én 
láthatom el a Dél- Balatoni Turisztikai és 
Kulturális Egyesülettel kapcsolatosan felmerülő 
adminisztratív és marketing feladatokat, 
valamint az egyesület tevékenységéhez köthető, 
hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozását. Szeretem az embereket, a 
közösségeket.  
Az élet nehézségeit nem problémának, hanem 
megoldandó feladatnak látom. Buzsáki 
gyökerekkel rendelkezem, nagyszüleim itt éltek, 
a nyarak nagy részét a településen töltöttem. 
Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárulhatok 
az egyesület és egyben Buzsák település 
jóhírének öregbítéséhez.  
 

Molnár Rita  
 

http://www.hellodelbalaton.hu/
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Tisztelt Buzsákiak, Kedves Szülők, Volt 
Tanítványaim! 
 
“A napok esőcseppek, az időben elperegnek, 
 Halovány árnyaként lanthangú szeleknek.  
 Nem tudjuk, merre nyit az élet üveg ablaka, 
 Lényeg, hogy az ember maradjon önmaga.”                                                                                                                                       
                                                         (Tóth Ervin) 

44 év pedagógusi pályafutás, 42 év Buzsákon 
eltöltött tanév, 33 év vezetői, 31 évi igazgatói 
munka után 2020. október 4-én nyugállományba 
vonultam, átadtam a stafétabotot utódaimnak, 
volt tanítványaimnak, jeles utódaimnak. Sajnos a 
járványügyi veszélyhelyzet időszaka miatt 
nyilvánosan nem tudtam elköszönni önöktől 
kedves Buzsákiak, tőletek, kedves gyerekek, 
tisztelt szülők, most szeretném ezt e lap 
hasábjain keresztül megtenni. Köszönöm, a 
Körkép kiadójának, Kara Lajos polgármester 
úrnak, hogy abban a lapban, amelyben oly sok 
éven át tájékoztattam önöket, lehetőségeket 
biztosított erre. A pályámon eltöltött 
emberöltőnyi időszak során mindig az vezérelt, 
amit 44 évvel ezelőtt a tanítói diploma átvétele 
alkalmából esküvel fogadtam: hivatásomhoz 
mindvégig hű leszek, a legjobb tudásom szerint 
végzem a munkámat, ennek érdekében 
folyamatosan képezem magam, mindig szeretni, 
tisztelni fogom a gyerekeket, szülőket, 
munkatársaimat. Pedagógusként közéleti, sport 
és kulturális tevekénységemmel igyekszem 
mindvégig példát mutatni a jövő nemzedéknek, 
munkatársaimnak. Igyekszem megőrizni, 
fejleszteni Buzsák község elismert iskoláját, 
fenntarthatóvá, vonzóvá tenni azt. Közben soha 
nem feledni: a gyerekek érdeke mindenek felett 
áll. Köszönöm a település minden lakójának, a 
szülők közösségének, a vezetésem alatt nevelő-
oktató munkáját végző pedagógusoknak az 
elhivatottságot, az együttműködést, 
együttgondolkodást, az intézményvezetői 
munkámhoz, a sportmunkámhoz nyújtott 
segítségét. Nélkülük nem végezhettem volna 
hivatásomat, vezetői munkámat ilyen hosszú 
ideig. Támogatásuk nélkül Buzsák község iskolája 
nem vált volna a térség egyik meghatározó, 

kedvelt oktatási intézményévé. Köszönöm 
tanítványaimnak a helytállást, akik oly sok 
dicsőséget szereztek nekünk, településünknek, 
intézményünknek. Megszámlálhatatlan 
egyetemi, főiskolai végzettségű tanulót 
indítottunk útjára, számos orvos, mérnök, jogász, 
pap, sok pedagógus, tisztességes, jó szakember 
vált belőlük. Büszke vagyok rájuk, ők pedig 
remélem büszkék a gyökereikre. Tehetségük, 
versenyeken elért eredményeik nyomán az 
országban sokan megismerhették településünk, 
iskolánk nevét. Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy a lakosság támogatásával 20 
éven át önkormányzati képviselőként, a jogi és 
ügyrendi bizottság elnökeként is 
hozzájárulhattam Buzsák fejlődéséhez. Szívből 
köszönöm, hogy, iskolánk vezetői, volt 
munkatársaim, a térség országgyűlési 
képviselője, a Siófoki Tankerületi Központ, 
Buzsák és Táska Község vezetői és 
képviselőtestülete, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, volt településvezetők, a Szülői 
Munkaközösség, a helyi és táskai óvoda vezetői 
október 14-én ünnepélyesen elbúcsúztak tőlem. 
Soha nem fogom elfelejteni ezt, soha nem fogom 
feledni az itt eltöltött 42 évet. Úgy tartja a 
mondás: „minden sikeres férfi mellett, mögött 
ott áll egy nő, egy feleség”. Az elmúlt 42 év 
legnagyobb ajándéka számomra a feleségem, aki 
Buzsák szülötte, és akit itt, a Buzsáki Általános 
Iskolában ismertem meg 1978-ban. Két gyönyörű 
és nagyszerű leánnyal ajándékozott meg, akikre 
mindketten nagyon büszkék vagyunk. Tervek? 
Természetesen vannak terveim a jövőre nézve is. 
Friedrich Nietzsche szerint „Ha életünknek 
megvan a miértje, akkor majdnem minden 
hogyanját el tudjuk viselni”. Amellett, hogy az 
elmaradt feladataimat végre elvégezhetem, 
szeretném, azt a sok-sok tapasztalatot, amit 
pályám során szereztem, megosztani, segítséget 
nyújtani azoknak, akik erre majd igényt tartanak.  

Kedves Buzsákiak! A pedagógus pályán, önök 
között eltöltött évek nevelő-oktató munkáját, 
közéleti tevékenységemet több alkalommal is 
elismerték. Nagyon örültem neki, rendkívül 
megtisztelő volt, de nem ezért dolgoztam, 
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számomra soha nem ez volt a legfontosabb. 
Sokkal inkább az, hogy az élhető, egyre szépülő 
településünknek a pedagógustársaimmal, 
iskolánk dolgozóival, a fenntartó 
önkormányzatokkal és állami szervekkel 
sikeresen együttműködve olyan iskolája legyen, 
amely méltó hozzá, szakmailag színvonalas és 
vonzó. Ahol a gyerekek biztonságban érzik 
magukat, ahol törődnek velük, és ahol a szülők 
bizalma is biztosított. Ahol sikeresen 
felkészülhetnek a továbbtanulásra, őrzik élő 
néphagyományaikat, fejlesztik képességeiket, 
kibontakoztathatják tehetségüket. E helyről is 
kérek mindenkit, bízzanak utódaimban, 
Gelencsérné Proity Mária intézményvezetőben 
és helyettesében Kardos Istvánné Pomozi 
Gyöngyiben. Kiválóan felkészült, elhivatott 
kezekben folytatódik a nevelő-oktatómunka 
tovább. 

Kedves Buzsákiak! Tisztelt Szülők! Kedves 
Tanulók, Tisztelt településvezetők! További 
nagyon sok sikert, összefogást kívánok 
mindenkinek a tudás megszerzéséért vívott 
küzdelemben, az alapfokú nevelés-oktatás 
segítésében! Különösen szükség van erre embert 
próbáló világunkban. Ne feledjék Márai Sándor 
gondolatait: „Ne hagyjátok a templomot, a 
templomot és az iskolát”. Kívánom mindenkinek, 
2021-ben is legyenek egészségesek, családjaik, 
barátaik körében sikeresek, boldogok! 
       
                 Góz Mihály 
              címzetes igazgató 
 

    

Kedves Buzsákiak! 
 
Dr. Eszes Gabriella 
Gyöngyi vagyok, Buzsák 
új háziorvosa. Szegeden 
születtem, ott 
végeztem az orvosi 
egyetemen 1999-ben. 
A rezidensi éveket a 
békéscsabai Réthy Pál 
Kórházban töltöttem. A 

nagy álmom, a belgyógyászat szakvizsga 
megszerzése a Marcali Kórház Belgyógyászati 
Osztályán végzett szakorvosjelölti évek után, 
2005-ben sikerült.  

Férjemmel, Balázs László méhészmesterrel 2006-
ban házasodtunk össze, frigyünkből két 
gyermekünk született. Eközben és ezt követően 
dolgoztam háziorvosként Somogy és Csongrád 
megyében. Csaknem 6 évi németországi orvosi 
tevékenység után tértem vissza családommal 
Somogy megyébe, ahol kedves ismerősök révén 
került a Buzsáki háziorvosi praxis a látóterembe. 
Dr. Szűcs Tibor kollégámmal már évekkel 
korábbról ismertük egymást, Kara Lajos 
Polgármester Úr és Mezriczky Tünde jegyzőnő 
pedig pozitívan álltak a tervezett orvosváltás 
mellé. Így kezdtem el 2021. április 1-én a munkát 
itt Buzsákon. Bizonyára el tudják képzelni, milyen 
nehéz a betegek és a háziorvosi munka 
zökkenőmentes átvétele. Az esetemben ezt a 
koronavírus világjárvány harmadik hullámának 
legrosszabb szakasza csak még bonyolultabbá 
tette. De az önkormányzat részéről Mezriczky 
Tünde jegyzőnő, kedves kolléganői és 
asszisztensként továbbra is lelkesen dolgozó 
Miseta Andrea ápolónő mindent elkövettek, 
hogy a kezdést minél jobban elősegítsék. A 
technikai zavarokon remélhetően túljutva 
próbáljuk megtervezni a közel- és távoljövő 
feladatait. A következő hetek legfontosabb 
tevékenysége a koronavírus fertőzések 
megelőzése a védőoltások széleskörű 
beadásával, és a fertőzöttek megfelelő kezelése, 
gondozása. Mindeközben az egyéb panaszokkal 
küzdők ellátása is párhuzamosan történik. Ha a 
koronavírus lassan visszaszorul, és az ezzel 
kapcsolatos feladataink is mérséklődnek, akkor 
tudunk nagyobb figyelmet és energiát fordítani 
az életkorból, helytelen életmódból és hibás 
táplálkozásból fakadó civilizációs betegségek 
megelőzésére, kezelésére és a krónikus betegek 
gondozására. Buzsák és környéke - eddigi 
benyomásom szerint - a Dél-Dunántúli régió 
gyöngyszeme, fejlődő régió beköltöző vagy itt 
maradó, családot alapító fiatalokkal, akik a békés 
falusi élet mellett helyben és a környéken 
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elegendő munkalehetőséget találnak. 
Ugyanakkor vonzó település a Magyarországon 
letelepedni kívánó vagy legalábbis nyaralókban 
több hónapot itt tartózkodni kívánó külföldiek 
számára is. Így a rendelő a nemzetközi ellátás, a 
tolerancia és az elfogadás helyszíne. Ahhoz, hogy 
mindenki jól érezze magát Buzsákon és 
vonzáskörzetében, egy színvonalas, többnyelvű 
háziorvosi ellátás is szükséges, amit biztosítani 
kívánunk.   

                                       Dr. Eszes Gabriella Gyöngyi 
                                              Buzsák háziorvosa 
 

Tisztelt Lakosság, kedves Betegeink! 

Bizonyára már értesültek róla, hogy a háziorvosi 
rendelőben az ellátást Dr. Eszes Gabriella 
Gyöngyi vette át Miseta Andrea asszisztensnő 
támogatásával. A koronavírus miatti járványügyi 
feladatok továbbra is sok időt vesznek igénybe a 
megszokott háziorvosi munka mellett. Ezért 
javasoljuk, hogy a gyógyszerek felíratására a 
telefon helyett a következő lehetőségek 
valamelyikét vegyék igénybe:  

-Facebook messenger: Buzsák Háziorvosi 
Rendelő facebook oldalán 

-E-mailben: dreszesbuzsak@gmail.com 

-a rendelőben ill. a rendelő postaládája mellett 
elhelyezett Gyógyszerrendelő lapon. 

Minden nap délután 14.00 óráig beérkező 
kérések még aznap feldolgozásra kerülnek, a 
recepteket elektronikusan továbbítjuk a 
gyógyszertárba, így másnap kiváltásra 
kerülhetnek.  Csak olyan gyógyszert tudunk 
felírni, amelyből 7 napi adagnál kevesebb maradt 
a betegnél. Kérjük Önöket arra, hogy a 
telefonálást használják a sürgős esetekre, amikor 
gyors beavatkozás szükséges! 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 
 

Jó tanácsok 

immunrendszerünk erősítésére! 
 

Már eddig is sokat foglalkoztunk szervezetünk 

immunrendszerével, azaz védekező 

képességével. Előző években is már sokat 

olvashattunk ezekről, most leginkább arra 

szeretnék kitérni, hogy mit tehetünk mi saját 

magunk, hogyan előzzük meg, hogy 

optimalizáljuk az ellenálló képességünket, és ha 

már megbetegedtünk, mit tegyünk, és mit ne. 

Nyilván a betegségeket legjobb lenne elkerülni 

és az ellenálló képességünket megfelelően  

Nézzük meg először melyek, azok amik 

immunrendszerünket jelentősen ronthatják, Így 

esendőbbé válunk a fertőzéseknek. Az 

immunrendszerünk legnagyobb ellenfele a 

stressz, a szorongás, a testi-lelki kimerülés. 

Ilyenkor szinte elkerülhetetlen, ha több ember 

közös helyiséget tele köhögi, tüsszögi /sajnos 

intelligencia hiányában kevesen teszik a kezüket 

a megfelelő helyre, most legalább a 

maszkviselés enyhít ezen, valamennyit/ 

Tehát ha tehetjük, egyrészt kerüljük az ilyen 
helyeket. Sokat tartózkodjunk friss, tiszta 
levegőn, már napi fél óra kényelmes séta is jót 
tesz a tüdőnek. A mozgás során friss oxigénnel 
telítjük sejtjeinket. 

Csökkentik az immunválaszt a tartósítószerek, 

védőgázos csomagolású táplálékok bevitele, ezt 

fokozza túl táplálás a bőséges étkezés. 

Egyszer egy bölcs Buddha mondta, hogy az 

emberek azért halnak korán, mert a bőségesen 

bevitt folyamatos táplálék emésztése egy életen 

át, rengeteg energiát vesz el a szervezetünktől, 

ami immuncsökkenéshez és további 

megbetegedésekhez vezet. 

Mindezek mellett fontos megemlíteni a bőséges 

folyadékbevitelt, mely segíti a méregtelenítést, 

a bevitt méreg anyagok mihamarabbi kiürülését.  

 



 2021. augusztus hó                                                                                                                                       BUZSÁKI KÖRKÉP 

 
 

19 
 

A hamis médiareklámok és félrevezető 

információkkal ellentétben, nézzük mik azok 

amik valóban segítik immunrendszerünk 

erősítését. Két részre bontanám: táplálék 

kiegészítők és valódi táplálékok. Az előbbikehez 

csak néhány hatásos szer tartozik, legfontosabb 

a D3-Vitamin, recept nélkül kapható 

/ Vitagamma D3, OlivaD3 Forte, stb. a napi dózis 

minimum 1x 3000 egység/ A Béres cseppnek 

nagyon jó az összetétele, napi 2x 20 csepp 

ajánlott, megfelelő C-vitamin mellett, minimális 

napi adagja 2x 1500 mg. Lecitin 1200 mg napi 

egyszeri adagban szintén kiváló immunerősítő. 

Napi 2x2 Noni kapszula szintén rendelhető. Ezek 

a szerek valóban képesek rendben tartani 

ellenállásunkat, azonban a fertőzések alatta D3-

Vitamin és C-vitamin adagja megduplázható! 

Táplálékaink: 

Első helyen a cékla / ebből a szempontból a nem 

citrom áll a sor elején/ a cékla festékanyaga erős 

rák és vírusölő hatással bír. Fontos, hogy ne 

főzzük szét, mert a főzőlével sokat veszítünk, 

alufóliában sütve lesz a legértékesebb, 

zamatosabb és akkor salátákhoz 

hozzákeverhetők. 

A második a sorban a fokhagyma, ezt követően 

napi egy-két evőkanál vegyes virágméz 

gyömbérrel, fahéjjal keverve. Segít még a 

vörös és fekete áfonya, búzafű, búzacsira, 

majd minden más gyümölcs és zöldségféle. 

Végül, nem eleget hangoztatva, fontos a 

bőséges folyadék bevitele minimum napi 1,5- 2 

liter. 

Vírusfertőzések alatt sajnos a betegek igen nagy 

része ki van száradva, nem kívánják a folyadékot, 

nem isznak eleget. Ez nemhogy nem segít, de 

rontja az általános állapotot, anyagcserét, a 

méregtelenítést. 

Mit ne tegyünk? Ne terheljük a kimerült 

szervezetet, főleg szélsőségeknek kitéve. 

Pihenjünk, aludjunk többet e pár napban. 

Mindenkinek jó egészséget, akinek pedig 

szükséges, jobbulást kívánok.  

 

Dr. Szűcs Tibor  

Címzetes Főorvos 

Buzsák volt háziorvosa 

 

 

Tisztelettel és Szeretettel köszöntöm Buzsák 

község lakosságát! 

Kérem, engedjék meg, hogy röviden ismertessem 

Önökkel a Buzsáki Községi Sportegyesület 2020-

as évi tevékenységét és eredményeit. 

Kezdjük a legkisebbekkel. 

Sajnos a COVID-19 világjárvány a sportra is 

hatással volt emiatt az U7, U-9, U-11, U13-as 

korosztályú csapatoknak a Bozsik tornái nem 

kerültek megrendezésre, a kicsik labdarúgás 

nélkül maradtak a tavaszi szezonban. A járvány 

miatt sajnos a nyári tábort sem tudtuk 

megtartani. Mire azt gondoltuk az ősszel, hogy 

minden rendben és újult erővel vághatunk neki a 

Bozsik tornáknak, jött a második hullám. Az ekkor 

keletkező rendeletek kicsit ellentmondásosak 

voltak (iskolában a gyerekeket még 

osztályonként is külön kellett választani, de a 

Bozsik tornák elkezdődhettek, ahol 6-7 község 

iskolásai játszottak volna együtt) ezért a 

vezetőséggel egyhangúan,  sem mint sport elnök, 

sem mint egészségügyi dolgozó és felelős 

édesanya nem vállaltam a gyermekek 

mérkőzéseit.   

Az U19-es csapatunkról: Az ő felkészítésükről 

továbbra is Gelencsér Zoltán gondoskodott, ők a 

lengyeltóti tornateremben kezdték meg a 

felkészülést a tavaszi bajnokságra, valamint 

edzőmérkőzéseket játszottak a környező falvak 

csapatai ellen.  Felnőtt csapatunk a 2020-as évet 

január utolsó hetétől 4 hétvégén át az MLSZ 

Somogy Megyei Igazgatósága által szervezett 
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műfüves bajnoksággal kezdte Kaposváron. 

Felkészítőjük továbbra is Fazekas Krisztián volt. 

Ekkor volt az átigazolási időszak is, melyben 

játékos mozgás nem történt. A felkészülést 

követően ütötte fel fejét a pandémia melynek 

következtében a tavaszi bajnokság elmaradt. 

Nem hirdettek végeredményt, nem volt bajnok 

és nem volt kieső csapat sem. A tabella maradt, 

ahogy az őszi szezont befejeztük, nekünk ez a 

második helyet jelentette. Ezt követően 

csapatunk gyökeres változáson ment át. Nem ért 

meglepetésként bennünket, mert már időben 

szólt a felnőtt csapat edzője Fazekas Krisztián, 

hogy távozni kíván, szeretné abbahagyni az 

edzősködést, de mégis fájó szívvel engedtük Őt 

el. A játékosállomány is nagy változáson ment 

keresztül, eligazolt 6 játékosunk (Fazekas András, 

Gyurákovics Zsolt, Károlyi Nándor, István Péter, 

Csonka Csaba, Horváth Gergő).  

A nyári átigazolási időszak kezdetén lejárt a 

vezetőség mandátuma is, a Falu vezetőségével és 

a Szövetséggel folytatott megbeszélést követően 

tekintettel a pandémiára a mandátumunk 

meghosszabbodott a járvány idejére. Amint 

lehetőség lesz a gyűlést megtartjuk és az új 

vezetőséget megválasztjuk.  

Hatalmas fejtörést okozott az edző és a sok 

játékos távozása, de szerencsére sikerült 

megoldanunk az először kilátástalannak tűnő 

helyzetünket. Csapatunkat frissítettük, öt fiatal 

játékos érkezett Fonyódról Czink Móric, Csekk 

Szabolcs, Fehér Bertalan, Mezriczky Zoltán, 

Molnár Martin személyében. Ezt követően 

felkerestük Perusza Balázst, hogy koordinálja, 

vezesse ezt a megfiatalodott csapatot, aki 

örömmel vállalta ezt a feladatot.  

Célkitűzésünk továbbra is változatlan, szeretnénk 

felkerülni a Megye II. osztályú bajnokságba.  

Augusztus végén elkezdődött az őszi bajnokság, 

amit csapatunk november elején veretlenül 

fejezett be.  

Sajnos az első helyhez akkor ez nem volt elég. 

Kéthely csapatával voltunk pontegyenlőségben 

és sajnos nekik volt jobb a gólarányuk, ezért mi a 

második helyről vártuk a tavaszi bajnokság 

kezdetét.       

Községünk rendezvényei, amelyeken aktívan 

részt szoktunk venni csapatunkkal sajnos 2020-

ban a pandémia miatt elmaradtak, de a februári 

Horvát-Magyar közös disznóvágáson még részt 

vettünk a fiúkkal.  

Tavalyi évben volt 100 éves az egyesületünk, amit 

méltóan szerettünk volna megünnepelni, de 

sajnos a járvány miatt ez is elmaradt.  

Bízunk benne, hogy az idén ezt pótolni tudjuk. 

Nagy örömünkre szolgál,hogy futballcsapatunk a 

2020/21-es évadban a Megye III. északi 

csoportjának bajnoka lett. 

Az érmek átadására egy jó hangulatú edzőmeccs 

alkalmával került sor. 

Időközben megtörtént az új sportvezetőség 

megválasztása: 

Elnök: Bebics János 

Elnökségi tagok:  

Babina Balázs 

Csalódi Róbert 

Herbel László 

Iváncsics László  

Kovács Gyula 

Miseta Andrea 

Felügyelő bizottság elnöke: Megyesi István 

Tagjai: Kovács Lajos és Nyevrikel Árpád 

 

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 Buzsák KSE Elnök 
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ÓVODA FELÚJÍTÁS ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓVODA BŐVÍTÉS ÉS FÖLDMUNKA 
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BÖLCSŐDE ÉPÍTÉS 
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VOLT TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÉPÜLET 

FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLATI LAKÁS 

KIALAKÍTÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

JÁRDA ÉPÍTÉS MÁJUS 1. UTCA ÉS TEMETŐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS 
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BEREK LÁTOGATÓKÖZPONT ÉPÍTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISVASÚT ÉS ÁLLOMÁSÉPÜLET ÉPÍTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzsáki Körkép          2021. július hó 

Az önkormányzat közéleti, kulturális lapja 

Kiadja:       Buzsák Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Kara Lajos 

                                  Mezriczky Tünde 
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