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C. A jelölt örökség-elem rövid szöveges leírása 

 

A Somogy megyei Buzsák egyedi népi kultúrája kialakulását földrajzi elhelyezkedésének, 

gazdasági, társadalmi sajátosságainak köszönheti. A Balaton közelsége, a Nagyberek mint 

természeti táj térsége meghatározza a település és a kulturális régió arculatát, mai jellegét. 

A 16. században elnéptelenedett vidékre a 17-18. században nagyszámú katolikus horvát 

nemzetiségű család települt be. Az általuk hozott tradíciók meghatározták az itt élők életét. 

Kialakult egy olyan jellegzetes kultúra, amely csak a Nagyberek körüli falvak közösségeire 

jellemző. Ennek köszönhetjük most azt, hogy Buzsák országszerte híres népművészetéről, ezen 

belül a hímzéseiről, fafaragásairól, táncairól. Határon túl is több helyütt ismert Buzsák neve, 

hiszen már az 1930-as években Kollár Péter és felesége Amerikába szállított rendeléseket, 

napjainkban pedig számos vendégszereplés és testvérkapcsolat valósult meg. 

 Egyedülálló módon településünkön három, motívumvilágban és technikájában 

egymástól teljesen eltérő hímzést készítenek: a szivárvány minden színében, fekete alapon 

pompázó boszorkányost; az öltésfajtákban és geometrikus mintákban gazdag vézást; valamint 

az előrajzolás nélkül vágott, rátét hímzéssel készült bécsist. Buzsákot a pásztorfaragások 

hazájaként is szokás nevezni, hiszen a településen nagy hagyománya van a Dél-Dunántúlra 

jellemző, növény- és állatmotívumokkal díszített és spanyolozott faragványoknak. Néptáncunk 



különleges elemei a kopogós és a libegős, melyek egyedivé tesznek minket a somogyi 

dialektuson belül. 

Régen szinte minden családban művelték a népművészet valamelyik ágát. Napjainkban ezeket 

az értékeket a Tájház és a Faluház mellett a mai napig is alkotó hímző asszonyok, fafaragók, a 

településen működő civil szervezetek hitelesen őrzik, éltetik, igyekeznek tudásukat átadni a 

jövő nemzedék számára. Az állandóan változó világban az egymást követő generációk 

folyamatosan újragondolják népművészetük tartalmát és arra törekszenek, hogy a modern kor 

emberéhez közel tudják vinni. A falu közösségének összetartó ereje a gyökerekben, a helyi 

folklór, és a népművészet évszázadok alatt kialakult formáiban rejlik. 
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Jelölés 

 

1. Az örökség-elem azonosítása 

 

1.a Az örökség-elem neve 

 

Buzsák élő hagyományai: hímzés, faragás és folklór 

 

1.b Az örökség-elem egyéb elnevezése(i) 

 

1.c Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy egyén(ek) azonosítása 

 

Buzsák község 

 

„Buzsák község kialakulása a 17. század első évtizedeire tehető (1620 körülre), amikor a 

területére érkező boszniai, szlavóniai horvát telepesek – több szomszédos településsel 

egyetemben – megalapították Buzsákot. 1636-tól az itt élő családfők összeírását is ismerjük. 

Már a római korban is állt itt település. A középkor folyamán több falu is kialakult határában, 

mint Magyari, Akcs, Kéka, Kiskölked, amelyek a 16. század közepére elnéptelenedtek.  

Az elnéptelenedett tájra a Balkán térségéből próbáltak telepíteni embereket, azonban tartósan 

csak a horvátok maradtak itt. 

A lakosság letelepedése a 17. század elejétől a 18. század első harmadáig tartott.  

A lakosság jelentős része Boszniából érkezett, és a 20. századig megtartotta sajátos, archaikus, 

középkori vonásokat megőrző horvát nyelvét. 

Mellettük éltek a faluban a Horvátország nyugati részéről érkező telepesek, akik más 

nyelvjárásukkal, némileg eltérő szokásaikkal tovább erősítették a helyi népi kultúra 

egyediségét. Az ő közösségükre gyakran használták a 18. században az illír, illetve a tót 

elnevezést.”1  

A 18. században Buzsák mellett a környéken több mint egy tucat faluban élt hasonló horvát 

népesség. Ez az időszak az új hazában való megtelepedés, a gyarapodás korszaka. A helyiek 

 
1 Hosszú Csaba - 2001. Fejezetek Buzsák feudalizmuskori történetéből 



életében a földművelés mellett domináns szerepet játszott az állattartás. Kihasználták a berek 

nyújtotta lehetőségeket, elsősorban a halászatot és a nádaratást. 

A 19. század a nagy változások korszaka a település életében. Megindult a horvát nyelv 

visszaszorulása és a község elmagyarosodása, amely a 20. század során meghatározó 

folyamattá vált, hasonlóan Táskához, Tótszentpálhoz és Varjaskérhez (utóbbi kettő ma 

Somogyszentpál néven ismert). Azonban jóval lassabb volt, mint a környező falvak esetében. 

E négy falu – Buzsák, Táska, Tótszentpál és Varjaskér – szoros társadalmi és kulturális 

kapcsolatot tartott fenn. 

A nyelvváltással a hagyományos kultúra elemei is változtak. A berek szabályozásával 

megváltozott a táj, a vasútvonalak kiépülésével és a 19. század végén a balatoni fürdőkultúra 

kialakulásával új lehetőségek merültek fel az itteni emberek életében. Ez volt az a korszak, 

amikor „felfedezték” a buzsáki hímzést és előtérbe került a faragás. 

A háborúk után új élet vette kezdetét. Az elszigeteltség fokozatosan megszűnt, a buzsákiak 

számára is egyre inkább kitárult a világ. 

Az 1959-ben megalakult termelőszövetkezet egyúttal a falu hagyományos kultúráját adó 

paraszti réteg megszűnését is jelentette. 

A falu modernizálódott, amelynek egyik jele volt, hogy az 1960-as évektől kezdődően 

fokozatosan eltűntek a nádfedeles vályogházak és velük együtt a népi kultúra számos tárgyi 

emléke is. A megélhetésért folytatott küzdelem miatt a fiatalok zöme elköltözött a faluból, 

hiszen alig van munkalehetőség, emiatt sajnos a község fokozatosan elöregszik.  

 A település lélekszáma a buzsáki Polgármesteri Hivatal 2019. évi adatai szerint 1510 

fő, szinte minden családban és háztartásban megtalálhatók Buzsák népművészetének tárgyi 

lenyomatai, továbbá egy-egy személy vagy pár, akik részt vettek/vesznek a szellemi kulturális 

örökségek éltetésében. A településről elszármazott, környező falvakban és városokban élők is 

aktívan részt vesznek a hagyományok ápolásában: sokan visszajárnak a hagyományőrző és 

néptánc csoportokba, 4-5 évente pedig valamennyien részt vesznek a Buzsáki Elszármazottak 

Találkozóján. Az egészen kis gyermekek óvodai és iskolai oktatásuk során tanulják meg a 

buzsáki népdalokat, néptáncokat, hímzést és fafaragást, életkori sajátosságaiknak megfelelő 

módszerekkel, heti több órában. A helyi oktatási intézmények elkötelezettek Buzsák 

népművészetének továbbörökítése iránt. A településen 4 nagyobb csoport működik (Nyugdíjas 

Egyesület; Bokréta Hagyományőrző Együttes; Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület; 

Katykaringó Csoport), amik kisebb közösségekbe tömörítik a népművészet iránt lelkesedőket, 

heti rendszerességű találkozókkal. A csatlakozás folyamatos, a jelentkezők életkoruknak és 

érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a különböző profilú csoportok közül (gyermektől 



a nyugdíjas együttesig; éneket, táncot vagy szokásjátékok színapdraállítását előtérbe helyező 

csapatokig). A hímzések és fafaragások specialistái közül ma is többen aktívak: oktatást 

végeznek a helyi általános iskolában, zsűriztetik munkáikat, árusítják termékeiket 

rendezvényeken és online egyaránt. Ha szerencsénk van, a Tájháznál megfigyelhetjük őket 

alkotás közben is. Az egykori és mai alkotók közül többen a Népművészet Mestere cím büszke 

tulajdonosai. 

 

Hímző asszonyok 

Régen nem volt olyan család a faluban, ahol az asszonyok a háromféle hímzés valamelyikét ne 

tudták volna elkészíteni (Buzsákon három hímzésfajta ismert, a vézás, a boszorkányos, és a 

rátétes, más nevén „bécsis” hímzés.) A lányok az édesanyjuktól és nagyanyjuktól tanultak 

hímezni.  

A buzsáki asszonyok a Széchenyi grófnők közvetítésével már 1902–1905 között megrendelésre 

dolgoztak a Balatoni Szövetséghez. Ezt követően az 1920–30-as években Jankovics Bésán 

Endréné háziipari telepére készítettek hímzéseket. 

Az 1930-as években Kollár Péterné és férje is bekapcsolódott a buzsáki hímzések 

népszerűsítésébe.  

A háború után Frais Olga tanítónő, majd 1957-től Németh Gézáné pedagógus fogta össze a 

hímzőasszonyokat, aki a Budapesti Háziipari Szövetkezethez szervezte meg a bedolgozói 

munkát. 1964-től már 80 fő dolgozott be a siófoki Dél-Balatoni Háziipari Szövetkezetbe, 40 

szövetkezeti tag és 40 besegítő családtag. 4–5 asszony rajzolta elő a mintákat. Ebben az 

időszakban élte a buzsáki hímzés a fénykorát. Az eredeti mintákat felkutatták, újratervezték. A 

legtehetségesebb alkotók Népi Iparművész címet szereztek.  

Ma a hímzőasszonyok többsége idős korú, a fiatalok közül viszonylag kevesen tanulták meg a 

mintakincs formavilágát, az öltéstechnika módját, a színek rendjének fontosságát.  

A helyi általános iskolában már az 1950–60-as években Németh Gézáné vezetésével kezdték 

tanítani a buzsáki hímzést. Jelenleg Ember Sándorné Népi Iparművész foglalkozik a 

gyerekekkel, bízva abban, hogy a buzsáki hímzések lelkes követőkre találnak.2 

A 20. század hímzői közül többen megkapták a Népi Iparművész címet: 

 
2 Kapitány Orsolya: A nagybereki horvátok öröksége - Buzsák népművészete - Szakmai ajánlás a Szellemi 
Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékre kerüléshez – Kézirat 2019. 



Mézes Ernőné (1920–2013) 1963.3 A rátétes, azon belül a tüll rátétes tervezésének, vágásának, 

varrásának mestere volt, de készített vézás és boszorkányos hímzéseket is.  

Gyanis Ferencné (1921–1992) 1966.4  Gyönyörű rátétes kézimunkák dicsérik ügyességét. 

Iváncsics Lászlóné (1925–1990) 1962.5 A fafaragás mellett csodás hímzéseket is készített. 

Várdai Jánosné (1929–1994) 1963.6 Szebbnél-szebb mintákat rajzolt elő terítőkre, futókra, 

táncos ruhákra. A siófoki Dél-Balatoni Háziipari Szövetkezet bedolgozójaként munkáit 

rendszeresen zsűriztették. 

Tölgyesi Istvánné (1932–) 1964.7 Számos zsűrizett kézimunkával büszkélkedhet. Alkotásait a 

világon sokfelé megismerték. A faluban ő az egyik rajzoló és vágóasszony, aki gyönyörű 

motívumokat álmodik a textilekre.  

Kapitány Ferencné (1937–2010) 2009.8 Gyermekkora óta készítette a buzsáki hímzéseket. 

Ember Sándorné (1957–) 20099 A legfiatalabb Népi Iparművész a faluban. Saját maga rajzolja 

elő a mintákat, melyek finom kidolgozása sajátos jegyként jelenik meg munkáin. A hímzés 

mellett festi és gravírozza is a buzsáki motívumokat.  

Ismertebb hímzők a közelmúltban és napjainkban (a felsorolás a teljesség igénye nélkül 

készült): 

Tanasics Istvánné (1925–2015) vágó és hímzőasszony rátétes kézimunkáit a táncosok színpadi 

viseletén, számos egyházi textílián láthatjuk.  

Hegedűs Jánosné (1928–2013) Mindhárom buzsáki hímzés készítését ismerte. A keszthelyi 

Babamúzeum kiállításán láthatók buzsáki viseletbe öltöztetett babái.  

Makranczi Istvánné (1937–) rajzoló és hímző asszony kézimunkái több kiállításon érdemeltek 

ki elismerő oklevelet.  

Bogdán Józsefné (1925–2018), Debity Jánosné (1929–), Miseta Lajosné (1930–), Varga 

Jánosné (1932–), Skrinyár Lászlóné (1933–), Ország Lászlóné (1939–2019), Kanizsai 

Lászlóné (1940–), Gelencsér Jánosné (1941–), Kara Antalné (1945–), Járfás Józsefné 

(1941–), Varga Lajosné (1952–), szép kézimunkái többnyire lakásdíszítés céljára, használati 

eszközként készültek. 10 

 
3 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
4 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
5 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
6 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
7 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
8 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
9 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
10 Dolbert Ferenc: Buzsák Hímzésminta Kincse – Buzsák 2009 



Dörnyei Sándorné (1950–) által tervezett és hímzett tablók díszítik az általános iskola 

folyosóit. 

Oszter Józsefné (1952–) Buzsáki származású hímző. Rendszeresen zsűrizteti munkáit, 

résztvevője az Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállításoknak. Célja a Népi 

Iparművész cím elnyerése.11 

Kara Edit (1963–) Vézás és boszorkányos viseletbe öltöztetett babái a kőröshegyi „Babárium” 

népviseletes babagyűjteményében láthatók. 12  

Napjainkban a Tájház nyitvatartási idejében a „szín” alatt több asszony készíti remekbe szabott 

hímzéseit: Novák Józsefné (1936–), Lenhoffer Istvánné (1952–), Péterfi Istvánné (1952–), 

Nagy Lajosné (1962–), akinek hímzései 2019-ben Hagyományos Mester Remek minősítést 

kaptak.  

 

Fafaragók 

A pásztorművészetet kiemelkedő hagyományként tartjuk számon Somogy megye 

népművészetében. A pásztorkodó állattartás háttérbe szorulása után a legjelesebb 

faragóegyéniségek hivatásos faragóként éltették tovább a népművészetnek ezen ágát. 

Buzsákon az első faragóiskolát 1937–1938 telén Kollár Péter szervezte meg id. Kapoli Antal 

vezetésével. 1938-ban Bognár Gábor faragó tanította a faragás iránt érdeklődő fiatalokat.13 

Népművészet Mesterei: 

Jancsekity János (1925–2008) 1960.14 Kedvelte a karcolás, a spanyolozás és a domború 

faragás technikáját. Környezete díszítésére bútorokat, fali tányérokat, dobozokat készített. 

Alapító tagja volt 1954-ben a Budapesti Népművészek Háziipari Szövetkezetének. 

Hivatásszerűen faragott. 

Márton János (1932–2002) 1973.15 Buzsáki származású fafaragó, aki szülőfalujából 

elköltözve is tovább folytatta a pásztorfaragás mesterségét. Használati és dísztárgyait virág és 

állat motívumokkal díszítette.16 

Népi Iparművészek:  

 
11 Dolbert Ferenc: Buzsák Hímzésminta Kincse – Buzsák 2009 
12 Madarászné Proity Marianna gyűjtése – 2018. 
 
13 Kapitány Orsolya: A nagybereki horvátok öröksége - Buzsák népművészete - Szakmai ajánlás a Szellemi 
Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékre kerüléshez – Kézirat 2019. 
14 Szellemi Kulturális Örökség – A Népművészet Mesterei egyesített jegyzék 
15 Szellemi Kulturális Örökség – A Népművészet Mesterei egyesített jegyzék 
16 Buzsáki Istvánné: Ötszáz év öröksége Buzsáki népszokások – Buzsák Község Önkormányzata 1998. 



Boszkovics János (Beszti) (1876–1955) 1951-től a Háziipari Szövetkezet által kiállított 

igazolványa alapján „faragó–népművész”. Használati és dísztárgyakat készített. A 

motívumokat előrajzolás nélkül faragta ki. Kedvelt alakjai a betyárok, pandúrok, szűrös, pipázó 

gulyás, mulató pásztor és a virágok voltak. Fára és csontra faragott. Munkáit színezte és 

spanyolozta.17 

Iváncsics László (1920–1974) 1958.18 A háborúban elveszítette egyik karját, így fél kézzel 

faragott. Kobakok, lopók, dobozok őrzik keze munkáját.19 

Jancsekity Ferenc (1919-1985) 1961.20 Főleg fával és szaruval dolgozott. Indás virágfonatok 

mellett állatmotívumokkal díszítette faragásait.21 

Jancsekity János (1925–2008) 1954.22  

Gyanis László (1925–1996.) 1958.23 Az egyik legismertebb fafaragó volt. Szívesen próbált ki 

új mintákat. Elsősorban fával dolgozott, de szarut is díszített. A domborúfaragás technikáját 

alkalmazta. 

Tomity János (1930–1996) 1958.24 Szintén buzsáki származású, egyéni virágmotívumaival 

gazdagon díszítette az általa készített tárgyakat. 

Márton János (1932–2002) 1957.25  

Máté Ferenc (1933–2020) 1964.26 Többszörös Kapoli-díjas, tervezői és kivitelezői 

elismerésben is részesült. Tükrösei, dobozai egyéni ízlésről tanúskodnak, virág, levél, 

állatmotívumok tűnnek elő rajtuk.  

Tapolcai Sándor (1938–) 1958.27 Buzsáki származású fafaragó, aki követi a pásztorok 

hagyományait. Fafaragó szakkört és fafaragó táborokat szervez. Köztéri szobrai több település 

hangulatát emelik.  

Pék László (1939–1994) 1963.28 Kálmán István fafargó iskolájában ismerkedett a faragás 

technikáival. Díszes dobozokat, csanakokat készített.  

 
17 Boszkovics népművész élete – Gyűjtő: Kerekesné – Gyűjtés ideje: 1965. április – Somogy Megyei Múzeum 
Néprajzi Adattár NA 332. 
18 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
19 Buzsáki Istvánné: Ötszáz év öröksége Buzsáki népszokások – Buzsák Község Önkormányzata 1998. 
20 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
21 Buzsáki Istvánné: Ötszáz év öröksége Buzsáki népszokások – Buzsák Község Önkormányzata 1998. 
22 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
23 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
24 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
25 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
26 Adatközlő: Máté Ferencné, sz: Sánta Mária (1938), Buzsák 
27 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 
28 Népi Tárgyalkotó Iparművészek listája – Hagyományok Háza 



Közismert buzsáki fafaragók: 

Varga György (1908–1976) 1937-ben kezdett faragni, többnyire szipkákat készített a tihanyi 

Népművészeti Ház számára, de fokosai, díszdobozai is gyönyörűek.29 

Kara Lajos (Buzsák, 1922–1947) 13 éves korában kezdett megismerkedni a faragással. Első 

próbálkozásra barackmagot faragott. A nehéz paraszti munka helyett a faragást választotta 

hivatásul. Szaru és fafaragásai tették ismertté.30 

Iváncsics Lászlóné (1925–1990) kezdetben férjének Iváncsics László Népi Iparművésznek 

segített a faragásban, majd később maga is fafaragó lett.31  

Fehér József (1930–) A faragást hobbiként műveli. Domborúfaragással díszíti a fát, a szarut. 

Napjainkban is alkot. Szívesen tart bemutatót az érdeklődőknek és a fiataloknak.32 

Buzsáki István (1951–2020) A faragást választotta hivatásának. A domborúfaragás népi 

életképekben jelenik meg munkáin, emelett a faszobrászat felé is kitekintett. Szobraiban a 

parasztemberek élete elevenedik meg.33 

Györe Attila (1975–) a legfiatalabb buzsáki származású fafaragó. Faragásai a buzsáki Faluház 

állandó kiállításán is láthatóak.  A somogyi mélydombor fajtát készíti.34 

A buzsáki fafaragók jelentős számú alkotása a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum néprajzi 

gyűjteményében kapott helyett. A Nagyberek egykori faragóhagyományai tovább élnek a 

buzsáki faragók körében 

 

Néptáncosok 

A buzsákiak népművészetéhez a táncok és népdalok is hozzátartoznak, melyek a kutatók 

érdeklődését is felkeltették. A legjellegzetesebb buzsáki táncok a libegős és kopogós.  

A Gyöngyösbokréta mozgalom szele Buzsákon is egybefújta a táncos kedvű embereket. Az 

első néptánccsoportot Kollár Péter és felesége, Máté Teréz szervezte meg az 1930-as évek 

elején.  

A tánccsoport történetének egyik meghatározó időszaka Frais Olga tanítónő vezetése idején 

volt. A Buzsáki Népi Együttes életében a legkiemelkedőbb esemény az 1948-ban Gyulán 

megrendezett „Centenáriumi néptáncverseny” volt, ahol buzsáki győzteseket is hirdettek. 1957-

 
29 Néprajzi Múzeum – Etnológiai Archívum/Fényképtár - Hoffmann Tamás - NM F 99264 
30 Kapitány Orsolya: „ A szépség kertjében…” Népművészet Mesterei a Dél-Dunántúlon. Kaposvár, 2006.  
31 Buzsáki Istvánné: Ötszáz év öröksége Buzsáki népszokások – Buzsák Község Önkormányzata 1998. 
32 Kapitány Orsolya: „ A szépség kertjében…” Népművészet Mesterei a Dél-Dunántúlon. Kaposvár, 2006.  
33 Buzsáki Istvánné: Ötszáz év öröksége Buzsáki népszokások – Buzsák Község Önkormányzata 1998.v 
34 Adatközlő: Györe Attila (1975) – 2018. 
 



ben Knézics István és felesége Nagy Anna szervezték újjá a tánccsoportot Bokréta Együttes 

néven. A jellegzetes buzsáki táncok mellett feldolgozták a falu hagyományait, mint például: 

Lakodalmas, Este a fonóban, Tengeri hántás.  

1974-től Polgárdi Erika, ezt követően Németh Géza és felesége Hajba Irén, majd Ureczky 

Csaba vette át a csoport irányítását.  

1985-től Buzsáki Hagyományőrző Együttes néven folytatták a munkát Németh Márta 

vezetésével. Szokásjátékként színpadra állították a „Nyársdugás”, a „Pásztorfogadás”, a 

„Húshagyó” hagyományát.  

1989-1999 között Buzsáki Istvánné irányította a csoportot, műsort készítettek az 

„Ádomásivás”, az „Aratás”, a „Virágvasárnaptól Pünkösdig”, és a „Lucától Újévig” tartó 

szokásokból.  

Ezt követően Bakonyi Károly, a Knézics házaspár, és Jilling Tiborné, folytatta a munkát a  

Bokréta Hagyományőrző Együttesben.  

1996-ban a fiatalok kiváltak a hagyományőrző együttesből, vezetőjük Dr. Szücs Gáborné, 

Madarász Attila Csaba, később Takács Gábor volt. 

2008-ban a Buzsáki Népi Együttes megalakulásának 60. évfordulójára rendezett ünnepi 

műsorra a fiatalok egykori táncegyüttese újjászerveződött. 2009-ben egyesületté alakultak 

Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület néven, Madarász Attila Csaba elnökletével. Eredeti 

ritmikával állították színpadra a jellegzetes buzsáki libegőst és kopogóst. Arra törekszenek, 

hogy munkájuk meghatározza a település saját kulturális öröksége iránti viszonyát. A több 

évtizedre visszanyúló együttesi szerveződések közül napjainkban elsősorban ők képviselik a 

„szellemi örökség” hiteles megőrzését és bemutatását. Fontosnak tartják, hogy átadják 

tudásukat a jövő generációi számára, ezért 2014-ben életre hívták Katykaringó utánpótlás 

csoportjukat. 

Az együttesek szakmai irányítói, koreográfusai: Pálfi Csaba, Balogh Kati, Vásárhelyi László,  

Csíkvár József, Együd Árpád, Ureczky Csaba, Takács László, ifjabb Ureczky Csaba, Merczel 

István, Farkas Zoltán (Batyu), Takács Gábor, Takács László János. 

Zenészeik kezdetben helybeliek voltak. 1959-től Tengerdi Győző lett az együttes zenei 

vezetője, majd Bakonyi Károly és zenekara kísérte a táncosokat.  

Táncaikkal országhatárainkon belül és külföldi szereplések alkalmával is öregbítették Buzsák 

hírnevét.  

Számos szakmai elismerésben részesültek, Szocialista Kultúráért jelvénnyel, Kiváló Együttes 

címmel, arany-, ezüst-, kiváló minősítésekkel, Nívó-díjakkal lettek gazdagabbak. 



A buzsáki táncok generációról generációra átöröklődtek. A faluban talán nincs is olyan család, 

ahonnét valaki ne lett volna az együttes tagja, és ne vitte volna tovább ezt a kincset. 

A buzsáki néptánc hagyománnyal kapcsolatban nem találkoztunk olyan gyűjtéssel, ami 

egyértelműen igazolná a déli szláv jellegzetességet, viszont a kólóra utal annak egyik jellemző 

lépése a balra haladó ingamozgást eredményező háromütemű ún. Feröer-lépés, ami a buzsáki 

lánykarikázókban (szokákban) is felfedezhető. 35 

 

1. d Az örökség-elem földrajzi elhelyezkedése és elterjedtsége 

 

Buzsák Somogy megye északi részén, a Balatontól 10 km-re található. A község, a Balaton 

mocsarai által három oldalról körülzárt beszögelésben fekszik. Valószínűleg ettől a 

beszögeléstől kapta természetes fekvésének megfelelő nevét. A település neve sarkot, szögletet 

jelent horvát nyelven. Buzsák az akkor jóval magasabb vízállású Nagyberek félszigetén jött 

létre.  

Közigazgatási határai: északon Fonyód, keleten Lengyeltóti, délen Öreglak, Pusztakovácsi, 

nyugaton Táska. 

A 18. században Buzsák mellett a környéken több mint egy tucat faluban élt hasonló horvát 

népesség. 

Buzsák és a szomszédos Táska, Tótszentpál és Varjaskér szoros társadalmi és kulturális 

kapcsolatot tartott fenn, népművészetük a közös gyökerekre vezethő vissza. 

A községhez tartozik Csisztapuszta, amely gyógyfürdővel is rendelkezik, és a falu 

megmaradásának fontos eleme lesz a jövőben. Meg kell még említeni szőlőhegyeit: Ceriját, 

Kálváriát és Jánoshegyet, amely számos népi műemlékkel, gyakran száz évesnél is idősebb 

pincékkel büszkélkedhet. Azonban sok esetben az évszázados, nádfedeles pincék sorsa – a fiatal 

korosztályok hiánya miatt – meglehetősen bizonytalan.”36 

A falu fejlődését erősen meghatározta földrajzi fekvése, természeti adottságai. Felszíne síknak 

mondható, de észak-déli irányban futóhomokból kialakult dombsávok szelik át. A település egy 

barázdában fekszik, melyet egy délről északi irányban folyó patak szel át. A községet kelet felől 

 
35Madarászné Proity Marianna: “Billen a szoknyák tarka harangja” –  Buzsák táncos öröksége a Gyöngyösbokréta 
mozgalomtól napjainkig  – Készült a Magyar Néprajzi Társaság felhívására/II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 
(2014) 
 
36 Hosszú Csaba - 2001. Fejezetek Buzsák feudalizmuskori történetéből 



lápos barázda mellett dombsávon elterülő erdőség öleli körbe, nyugatról vizet kedvelő bozótos 

veszi körül. Tengerszint feletti legnagyobb magassága 150m.37 

A falu határában elterülő Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület, amely az egykori 

Nagyberek tájának és élővilágának maradványa, a környező berki területekkel együtt jelentős 

ökoturisztikai vonzerővel bírhat. 

A falu egykori elhelyezkedésére enged következtetni a Tájház utca déli harmadának szláv 

elnevezése, a „Stara Sela” (ejtsd: Sztára Szella), melynek jelentése „régi falu”. Ez az elnevezés 

még ma is ismert és használatos. A családnevekek – pl. Iváncsics, Jancsekity, Proity, 

Boszkovics – és a falu egyes területeinek szláv elnevezése – pl. Gustyerica, Léstya, Páloz-

Denca, Berva, Bresztity, Terlakóca – is utal a település eredetére.38 

A „buzsáki” néven ismert hímzéseket – a 19-20. században – a már említett közeli 

településeken is készítették. E falvak textilkultúrája közös eredetükkel magyarázható.  

A térségbe több hullámban érkező délszláv telepesek hímzőkultúrája keveredett az itt élő 

magyarság népművészetével, ezzel kialakult egy sajátos szín- és motívumvilág. A 

gyűjtőmunkák alapján Buzsákon és a környékén lévő horvát falvakban a századfordulóig 

közismert és általánosan alkalmazott volt a fehérhímzés, ami az egyik legrégebbi, a 

szálszámláláson alapuló fehérhímzés, melyet jó ideje nem készít már senki. Jung Dezsőné írja 

(1965) Buzsák népművészete c. kéziratában a következőket: „A régi fehér varrást, már csak a 

férfiingek elején találjuk meg s egy szép régi oltárterítőn, ami már az 1900-as évek elején 

keletkezett…”.39  

Az itt élő horvátok a hímzett, díszített holmikat „nasito”, azaz kivarrt kifejezéssel illették. A 

jellegzetes öltéseket mind a fehér, mind a színes hímzésben egyaránt használták. 

A buzsákias öltés kincshez tartozónak sorolt „sinyór öltés”, (amit a helybeliek „dupla lánc”-

nak (na lancac) neveznek, fellelhető somogyi magyar és drávamenti horvát paraszti hímzéseken 

is.40 

E falvakban a hímzés mellett hasonlóság található sajátosan szabott textíliáikban, viseletükben, 

szőtteseikben, szokásaikban egyaránt.  

A történeti kapcsolat a környező településekkel világosan látszik, azonban kutatásra vár a 

hímzés történeti rétegeinek, illetve térbeli kiterjedésének vizsgálata. 

 
37 Balogh József: Adalékok Buzsák középkori településtörténetéhez – Veszprémi Érseki Levéltár 
38 Balogh József: Adalékok Buzsák középkori településtörténetéhez – Veszprémi Érseki Levéltár 
39 Jung Dezsőné: Buzsák népművészete – kézirat 1965  
40 Kerékgyártó Adrienne – Knézy Judit: A Buzsák környéki színes paraszti hímzés kialakulásának kérdéséhez In: 
Somogyi Múzeumok Közleményei  2:119-135 Kaposvár, 1975 



A 20. század elején alakult Háziipari Szövetkezet mindenbizonnyal fordulópont az egykoron 4 

településre kiterjedő hímzőtevékenység életében. A buzsáki asszonyok ekkortól megrendelésre 

varrtak, a korábbi lepedők, párnavégek, ingek helyett/mellett falvédőkön, függönyökön, 

terítőkön dolgoztak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján a buzsákiakkal horvát rokonságban 

álló már említett táskai és somogyszentpáli asszonyok nem kapcsolódtak be a szövetkezeti 

munkába. Ez megalapozta a térségre jellemző horvát-magyar hímző-művészet “Buzsákivá 

válását”: egyrészt létrejött egyfajta munkamegosztás a faluban, a mintákat az ún. 

rajzolóasszonyok írták elő, így a motívumkincs állandósult, a korábbihoz képest szegényebb 

lett. Elrendezésüket tekintve sokkal kevésbé tömött, lazább szerkezetű, de sokkal pontosabb, 

precízebb, geometrikus elrendezésűek lettek a munkák. A környező településeken fellelhető 

hímzések ezáltal más képet mutatnak, a ma buzsákiként ismert hímzőművészet történeti 

rétegeinek lenyomatai ismerhetőek fel bennük. 

A fafargás kezdetben a legeltető pásztorok kedves időtöltése volt, később – a hímzéshez 

hasonlóan – a Háziipai Szövetkezet fogta össze az alkotó kedvű férfiakat. Az itt használatos 

technikák megegyeznek a dunántúli pásztorfaragáséval: karcolás, spanyolozás, majd később 

domborműves faragás.  

Buzsákon és környékén nagyon sok népdalt, táncdallamot is lejegyeztek. A gyűjtők közt 

kiemelkedő szerepe volt Olsvai Imrének, Együd Árpádnak és Tengerdi Győzőnek, utóbbi 1998-

ban az önkormányzat segítségével Balatoni nádas berek sorozatában: “Buzsák község dalai” 

címmel adta ki népdalgyűjtéseit. A kötetben horvát nyelvű gyűjtések is találhatók, valamint a 

népdalok mellett szokásjátékokat is tartalmaz, amelyeket a Buzsáki Hagyományőrző Együttes 

állított színpadra, a falu hagyományaiból, szokásaiból táplálkozva. Együd Árpád 1975-ben 

számos lejegyzett hangfelvételt jelentetett meg a „Somogyi népköltészet” című kötetében. 

Olsvai Imre felvételeit a Zenetudományi Intézet archívuma, Együd Árpádét a Rippl-Rónai 

Múzeum néprajzi gyűjteménye őrzi. Napjainkban a Bokréta Hagyományőrző Együttes, a 

Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület, és a Nyugdíjas Egyesület repertoárjában hallhatók 

a legszebb buzsáki népdalok. 

A Nagyberek nyúlványai közé bezárva, messze voltak a nagyobb városoktól, településektől. Az 

elzártság tette lehetővé, hogy Buzsák hosszú időn keresztül megőrizte népszokásait, 

hagyományait és nyelvét.  

A buzsáki hímzések és fafaragás remekei, táncai, dalai határainkon belül és azon túl is ismertek, 

keresettek.  

 

1.e Az örökség-elem a szellemi kulturális örökség mely területeit képviseli 



 

a) szóbeli hagyományok és kifejezési formák, beleértve a nyelvet is, mint a szellemi kulturális 

örökség hordozóját, 

b) előadóművészetek, 

c) társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események, 

d) a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok, 

e) hagyományos kézművesség; 

 

2. Az örökség-elem leírása 

 

A település hagyományainak négy fő szegmensét foglalja magában a „Buzsáki népművészet” 

gyűjtőnév: hímzés, fafaragás, néptánc és népdal.  

Háromféle hímzést különböztetünk meg Buzsákon, ezek a vézás, a boszorkányos és a rátétes 

(vagy helyi elnevezés szerint „bécsis”). A vézás hímzés eredetileg 5 színből készült (kék, sárga, 

fekete, piros, zöld), napjainkban fekete-piros és kék-piros kombináció él. Vászonra vagy fehér 

színű napszövetre készül, változatos öltésekkel, geometrikus és virágmintákkal. 

A boszorkányos hímzés eredetileg fehér vászonra, pamutra készült a szivárvány minden 

színével. Az előrajzolt virág, inda és levélmotívumokat láncöltéssel varrták körbe, majd a 

mintákat sűrű nyolcasöltéssel (ún. boszorkányos öltéssel) töltötték ki. Az üresen maradt hátteret 

szintén nyolcasöltésekkel, fekete fonallal varrták ki. Mivel ez rengeteg fonalat emésztett fel, 

később már fekete anyagra készült a hímzés.  

A harmadik „hímzés” fajta a rátétes, ami valójában nem hímzés, hanem egy olyan díszítési 

technika, amely során egy alap szövetre egy másik textilanyagot varrnak. A 20. század elején 

kezdett kialakulni a mai formavilág: sorminták, állat- és növénymotívumok a leggyakoribbak. 

A rátét anyagát kettőbe vagy négybe hajtják, előrajzolás nélkül kivágják a mintát, majd egészen 

apró, szinte láthatatlan öltésekkel fércelik rá a fehér anyagra.  

A legfrissebb munkákon a legszembetűnőbb változás a színek átalakulása. A szigorú 

színkezelés az egyes hímzésfajtáknál felbomlott, nagyon változatos színekkel dolgoznak az 

asszonyok. A hímzésmintákat már nem csak textileken alkalmazzák, egyre több alkotónál 

jelenik meg a motívumvilág festése tojásokra, fából készült ékszerekre, kulcstartókra. 41 

 
41 Bogdán Bianka: Múlt és jelen- A buzsáki hímzések eredete, fejlődése és szerepe a mai magyar népművészetben 
2018. – (Viga Gyula Néprajz kurzusára készült dolgozat) 



A 19. században jelentős hagyománya élt a pásztorfaragásnak, eredete talán a legrégebbi 

Buzsák népművészeti értékei közül. A század végén már eladásra is faragtak. A pásztorkodás 

eszközei mellett egyéb használati tárgyak is készültek és készülnek ma is fából és szaruból 

egyaránt.  

A település életében talán legélénkebben élő hagyományok a néptánc és a népdal.  

Jelenleg a néptáncolni vágyóknak lehetőségük van csatlakozni a Buzsáki Boszorkányos 

Néptánc Egyesülethez, valamint a Bokréta Hagyományőrző Együtteshez. 

A buzsákiak büszkék népművészetükre. Az itt élők elkötelezetten éltetik tovább a népi kultúrát.  

A közintézmények, civil szervezetek elnevezése utal magára a településre, az elnevezések közül 

több magába foglalja egy hímzésmotívum nevét. Pl: Buzsáki Tulipán Óvoda, Buzsáki 

Boszorkányos Néptánc Egyesület Katykaringó csoportja. 

Az intézmények, civil szervezetek megkülönböztetésül buzsáki hímzésmotívumokat 

alkalmaznak egyedi jelként. A szervezetek által használt weboldalak is tükrözik a településhez 

való kötődést. Szórólapokon, plakátokon feltűnnek a jellegzetes minták. A település futball 

csapata vézás motívumú mezben lép pályára. 

Az óvoda csoportszobáinak falát rátétes motívumok teszik hangulatosabbá. Az óvoda 

néphagyományőrző nevelése sajátos szemléletmódot tartalmaz. Céljuk: megismertetni az 

óvodásokkal a néphagyományokat, népszokásokat, kézműves tevékenységeket (fafaragás, 

szövés, hímzés). Külön foglalkozás keretében ismerkednek a kicsik a néptánccal.  

Az általános iskolában buzsáki hímzésekkel, faragásokkal díszített tabló gyűjtemény fogadja a 

betérőt, az osztálytermekben megjelenik a buzsáki kézimunka az asztalterítőkön, 

naplóborítókon, függönyökön. A ballagó diákok tarisznyái buzsáki hímzéssel készülnek. Az 

iskolában helytörténeti, honismereti gyűjtemény található. Az általános iskolában a tanulók 

megismerik települési kultúrájuk értékeit. Törekszenek az élő néphagyományok átörökítésére. 

Alsó és felső évfolyamon részt vehetnek a tanulók néptánc és kézműves szakkörön, többen 

hímeznek szabadidejükben az iskolában tanultak alapján, saját használati tárgyaikra. Járási 

népdaléneklési versenyt szerveznek, ahol a résztvevőknek kötelező egy buzsáki népdal 

eléneklése.  

A községháza helyiségeit rátétes motívumok teszik egyedivé. A Faluház kistermének falán 

Szabó Béla festőművész „Buzsáki lakodalmasok” című pannója látható, melyen megjelenik a 

település hímzésvilága is. A nagyteremben Ember Sándorné népi iparművész hímzései 

találhatók. A színpadot rátétes és boszorkányos motívumok emelik ki. Az épületben állandó 

 
 



kiállítás látható a legszebb buzsáki hímzésekből, Fehér József, Buzsáki István és Györe Attila 

fafaragók munkáiból.  

A fő téren 3D-s óriás „Hello Buzsák” felirat köszönti a turistákat, melynek kezdőbetűjét rátétes 

motívum díszíti, mellette három fatojás áll, amiken egy-egy buzsáki hímzésfajta látható.  

A Tájházat jelző információs tábla is utal a falu hímző művészetére. A helyi étterem arculatának 

szintén meghatározó eleme a hímzés (étlapok, hirdetőtáblák díszítése), amit büszkén 

ismertetnek a betérő turistákkal.  

A Nagyboldogasszony Római Katolikus templomban használt textíliák pl: oltárterítők, casulák, 

ministránsruhák többsége buzsáki hímzésekkel készült. A Fehér Kápolna oltárán öltöztethető 

Mária szobor áll, ruháit a helyi hímző asszonyok varrták. 

A Buzsákon élő családoknál a használati és dísztárgyak a településen alkotó hímző asszonyok 

és fafaragók keze munkáját dicsérik (párnák, asztalterítők, ékszerdobozok stb), támogatva ezzel 

a helyi alkotókat. Emellett a legtöbb háztartásban fellelhetőek olyan darabok is, amiket a fiatal 

lányok, asszonyok készítettek az édesanyjuk vagy az iskolai szakkörön tanultak segítségével. 

A néptánc együttesek fellépéseik alkalmával öltik magukra a helyi hímzőasszonyok által 

készített viseletüket. A nyugdíjas egyesület tagjai rátétes mellényben, vagy boszorkányos 

hímzéssel díszített ruhában lépnek fel. A településen kívüli fellépések alkalmával így kitűnnek 

egyedi öltözetükkel, az emberek rendszerint rácsodálkoznak a különleges hímzésekre. 

Készülnek hétköznapi, ünnepi viseletre hímzett női ruhák, pólók, nyakkendők stb. A falu 

rendezvényein a legszembeötlőbb, hogy a buzsákiak modern öltözetükön, ékszereiken is 

igyekeznek kifejezni hovatartozásukat. A település polgármestere ezen alkalmakkor mindig 

visel magán hímzett ruhadarabot, egy-egy motívum díszeleg jelképesen ingén, nyakkendőjén, 

zakóján. 

Számos alkalom adódik, amikor a település jelképes ajándékkal fejezi ki barátságát, elismerését 

helyieknek és vendégeknek egyaránt. A tárgyakat kivétel nélkül díszíti valamely hímzés a 

háromból. Ez jól mutatja, hogy Buzsák a hímzéseivel azonosítja önmagát, az ajándéktárgyakon 

keresztül reprezentálja lényegét. 

Ahogy a fentiekből is kitűnik, napjainkban a legkülönfélébb felületeken találkozhatunk a 

hímzésekkel, faragásokkal, viszont az eladhatóság tekintetében leginkább a kisebb tárgyak, 

szuvenírek a divatosak. 

Az eredeti kézimunkákat dekorációként is használják a különböző rendezvényeken, fórumokon 

(pl: Buzsáki Búcsú). 



Mindig voltak olyan személyek, közösségek, akik meghatározó szerepet vállaltak a buzsákiak 

identitástudatának erősítésében, népművészetük átadásában a jövő nemzedékek számára, 

Szinte karöltve jár a múlt és a jelen. 

 

 

 

 

3. Érvelés a nemzeti jegyzékre való felvétel mellett  

 

„Buzsáki, ha itt eresztettél gyökeret, tudjad, mire lehetsz büszke a házad táján! 

Idegen, ha Buzsákra vetődsz, tudjad, mit keress itt, amit máshol nem találsz meg!”(Pap Gábor)  

Buzsák népművészete sajátos értéket képvisel. Egyedülálló, hiszen három hímzésfajtával 

büszkélkedhet. Ma is alkotnak fafaragóik, jellegzetes, saját táncai vannak, táncos múltja több 

mint 70 évre nyúlik vissza. A falujukat szerető emberek arra törekszenek, hogy sokszínű 

népművészetüket megőrizzék az utókor számára. A jegyzékre való felkerülés is ezt segítené, 

illetve meghozhatná azt az elismerést, amely új kaput nyitna a világra, és ami hozzájárulhatna 

ahhoz, hogy kulturális örökségükbe vetett hitük még erősebbé váljon. 

 

4. Megőrzéssel kapcsolatos intézkedések (lásd N.3-as kritérium) 

 

4.a Jelenlegi és korábbi erőfeszítések az örökség-elem megőrzésére 

 

A megőrzés sajátos módszere kétféle módon történik: egyrészt az önkormányzat, az óvoda és 

általános iskola pedagógusai, valamint a civilszervezetek vezetői tudatos lépéseket terveznek 

és hajtanak végre az értékek átörökítése érdekében; másrészt jelen van a lakosság körében 

egyfajta alulról szerveződő, implicit törekvés, mely következtében az itt élők hétköznapjait és 

ünnepeit átszövi a „buzsákiasság”, természetes a hímzett ballagó-tarisznya, fülbevaló vagy épp 

menyecskeruha. 

Az önkormányzat anyagi jellegű támogatása mellett nem lehet elmenni. Évről évre – a 

civilszervezetek életében létfontosságú – pénzbeli támogatást nyújt, melyből többek között 

készülhetnek új ruhák, lábbelik, fellépő eszközök, nem helybéli fellépés esetén az utazás 

költségei finanszírozhatóak belőle, általánosságban pedig az egyesületek működéséhez 

szükséges anyagi feltételek biztosításához járul hozzá. A hagyományőrző csoportok számára 

díjmentesen biztosítja a faluház épületét a táncpróbák alkalmaira, valamint a fellépő 



ruhák/eszközök számára raktárhelyiséget tart fenn. Az önkormányzati buszokat rendelkezésre 

bocsájtja a településen kívüli fellépésekkor. A falu rendezvényein valamennyi formáció helyet 

kap a színpadon: óvodai csoport, általános iskolai tánccsoport, Katykaringó csoport, 

Boszorkányos Néptánc Egyesület, Bokréta Hagyományőrző Együttes, Nyugdíjas Egyesület. Az 

önkormányzat továbbá díjmentesen helyet biztosít a tájház udvarán a hímző asszonyoknak, akik 

a nyitvatartási időben és a tájház udvarán zajló rendezvények idején árusítják – és helyben 

készítik is – a szebbnél szebb darabokat. 

A falu arculata jelentős átalakuláson ment át az utóbbi években. Nagyon kevés már az a felület, 

melyen ne használnák valamilyen formában a buzsáki hímzések motívumait. A település 

címerében rátétes és vézás hímzés látható, mely megtalálható a – szintén hímzés motívumokkal 

díszített – honlapon. A helyi rendezvények hirdető-plakátjain, a főbb közösségi épületekben 

(önkormányzat, faluház, iskola, óvoda, templom, kápolna stb.), az önkormányzati buszokon 

mind megjelenik valamilyen formában a hímzés. Ez a sok apró tevékenység mind hozzájárul a 

helyi identitástudat formálásához, a külvilág felé megerősíti a Buzsákhoz való tartozás érzését.  

A jövőre vonatkozó megőrző tevékenységek egyértelműen a fiatal generációt nevelő óvodához 

és általános iskolához köthetőek. Mindkét helyen a tantervbe tudatosan beépített elem a buzsáki 

hagyományok ápolása. Óvodás korban a gyerekek megismerkednek a helyi népdalokkal, 

egyszerűbb néptánc motívumokkal, népi játékokkal. A falu rendezvényein rendszeresen fellép 

az iskolai gyerekcsoport, ami rendszerint a közönség soraiba vonzza a családtagokat. Ezáltal a 

szülők is jókora szeletet vállalnak a hagyományőrzésből (fellépő-ruhák beszerzése, azok 

rendszeres gondozása, folklór műsorokon való részvétel) 

Buzsák népművészete 2005 óta viseli az Örökségünk – Somogyország Kincse címet. 2014-ben 

a Somogy Megyei Értéktárban, majd 2018-ban a Települési Értéktárban is elhelyezésre került. 

Buzsák néptánc és népdal öröksége 2017-ben felvételt nyert a Somogy Megyei Értéktárba, majd 

2018-ban a Települési Értéktárba.  

A “Buzsáki Népi Együttes” a Somogy Megyei Közgyűlés 72/2018.(IX.28.) közgyűlési 

határozata értelmében Örökségünk – Somogyország Kincse Címben részesült. 

 

4.b A megőrzés tervezett lépései 

 

A hagyományos társadalmi-kulturális közeg felbomlásával a népművészeti értékek átörökítését 

már nemcsak magánszemélyek, hanem intézmények, civil szervezetek is segítik. Buzsák 

Község Önkormányzata fontosnak tartja a helyi örökségelemek értékének tudatosítását a 

lakókban: mind a napjainkban élő, pezsgő népművészeti élet, mind pedig a települést 



emblematikussá tévő motívumkincs, alaposan végiggondolt lépések és lelkes lokálpatrióták 

munkájának eredménye, melyet a későbbiekben is aktív munkával kell támogatni. E tudatos 

megőrzés több szinten érvényesül:  

Önkormányzat: 

- Közművelődési rendeletében kiemelten kezeli Buzsák község hagyományainak ápolását, a 

helyi kulturális értékek védelmét. A helyi közművelődési feladatok ellátásában elősegíti és 

szorgalmazza a civil szervezetek, az öntevékeny körök, a magánszemélyek, valamint a 

kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködést. Célul tűzte ki a 

hagyományok átörökítését, kiemelten fontosnak tartja a buzsáki népi kultúra élő közegben való 

fennmaradását; közvetetten a buzsáki identitástudat erősítésével vonzóvá tenni a települést a 

fiatal generációk számára.  

- Kiemelt feladatának tekinti a Tájház működtetését; a tájházban meglévő kulturális elemek 

megőrzését a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának alapelveit követve; a tájház 

körüli teendőket ellátó személyzet foglalkoztatását; múzeumpedagógiai funkció kialakítását a 

helyi általános iskolával és óvodával együttműködve; a hímző asszonyoknak árusító-hely 

fenntartását a tájház udvarán, amivel a látogatók első kézből ismerkedhetnek meg a buzsáki 

hímzéssel; a hímző asszonyoknak kereseti lehetőség biztosítását; a tájházat és udvarát aktív 

közösségi helyszínként használni, a település rendezvényeit itt szervezni.42 

- A település költségvetésében az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is elkülönített keretet 

biztosítanak a hagyományőrző tevékenységek számára, mind az általános iskolai és óvodai 

tevékenységek, mind a közösségi rendezvények, civilszervezetek működésére, egyéni alkotók 

támogatására. 

- Turisztikai fejlesztéssel kívánják népszerűsíteni a települést, lehetőséget adva a közösségnek, 

hogy a külvilág felé eredményesen kommunikálhassák nagy múltú hagyományukat, 

népművészeti értékeiket, egyediségüket. A Balaton-parti háttér települések által létrehozott 

turisztikai útvonalba bekapcsolódva, a Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület 

központi településeként erőteljesebb marketing lehetőségek kihasználásával (újonnan nyíló 

felületeken való megjelenés: turisztikai füzetek, weboldalak, tájékoztatók) nagyobb ismertség 

elérésére törekszenek. 

- Terveik közt szerepel egy digitális adatbázis létrehozása. A meglévő tudás (szakirodalmi 

anyagok, szakdolgozatok, eddigi kutató és gyűjtőmunkák anyagai [képi-, videó-, hanganyagok, 

 
42 Buzsák Község Önkormányzata képviselőtestületének 8/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelete a helyi 
közművelődésről, muzeális kiállítóhelyről 



interjúk, dokumentumok]) rendszerezése és kutathatóvá tétele, meglévő, de még nem ismert 

értékek felkutatása, személyes hagyatékok feltárása, a település népművészetéről való néprajzi 

szakmai ismeretek bővítése/teljessé tétele, ezzel Buzsák népművészetét újra beemelni a 

tudományos diskurzusok színterére. Ehhez kapcsolódva tudományos, illetve ismertető 

publikációk létrehozása, támogatása. 

- A hagyományos mintakincs modern felhasználásának lehetőségeit keresve a településkép 

alakítása, az intézmények arculati jegyeinek megalkotása belsőépítészek, képzőművészek, 

tervezők bevonásával történik. 

- Lehetőséget teremtenek arra, hogy a településen működő civil szervezetek egy-egy tagot 

delegáljanak a jelenlegi települési értéktár tagjainak sorába, elősegítve az épített és természeti 

környezet, valamint a kulturális örökség helyi védelmét, az értékfeltáró és értékmentő munkát. 

- A buzsáki népművészeti értékek bemutatását, továbbélését elősegítő rendezvények 

folyamatos támogatása elengedhetetlen. Ennek egyik központi eleme évtizedek óta a Buzsáki 

Búcsú, melyet tudatos tervezéssel ismét az élő népművészetet reprezentáló (kiállítás, folklór 

műsorok szervezése, kézművesek bemutatkozási lehetősége) rendezvénnyé szükséges emelni. 

- Elengedhetetlen a település népi iparművészeti gyűjteményének bővítése, mely által a jelenkor 

alkotóinak munkái is helyet kaphatnak a gyűjteményben. 

- Az önkormányzat elkötelezi magát, hogy reprezentációs célra a helyi alkotók zsűrizett 

termékeit használja fel, ösztönözve az alkotókat arra, hogy minél többen zsűriztessék 

hímzéseiket, fafaragásaikat, hogy minél többen szerezzenek Népi Iparművész címet. 

 

Civil szervezetek: 

- A településen működő civil szervezetek célja, hogy segítsék a néphagyomány, a néptánc és 

népzenei értékek felkutatását, ápolását, megőrzését, beillesztését a kulturális életbe. 

- A formációk lehetőséget nyújtanak minden korosztályban azok számára, akik bele kívánnak 

kóstolni a népművészetbe, a hagyományőrzés kínálta pezsgő kulturális és közösségi életbe.  

- Folyamatos toborzó tevékenység folyik: a Katykaringó csoport évről évre felvételt hirdet, a 

felnőtt tánccsoport pedig egész évben várja a jelentkezőket.  

- A buzsáki néptánc-élet felpezsdítésére a jövőben táncházakat kívánnak szervezni, melyben 

nemcsak a helyi formációk vennének részt, hanem a környékbeli néptánccsoportok, 

népzenekarok és népzenészek is meghívást kapnának, elősegítve ezzel egy szervesen működő, 

a népművészeti értékeket ápoló regionális kapcsolatháló kialakulását.  

- A település infrastrukturális fejlődése lehetővé teszi táborok szervezését, ezért a jövőben a 

civil szervezetek az önkormányzattal együttműködve népművészeti nyári tábor tartását tűzték 



ki célul a gyermekek számára, ahol a résztvevők megismerkedhetnek Buzsák népművészetével, 

elősegítve ezzel annak újratanítását, és a buzsáki identitástudat kialakulását, erősödését. 

- Törekedni kell a hímzőasszonyok és fafaragók civilszervezeti formában való összefogására, 

mely lehetőséget teremtene pályázati források igénybevételére, erőteljesebb marketing 

megvalósítására. 

 

Oktatási intézmények  

- Az általános iskola és óvoda pedagógusai egyetértenek abban, hogy a hagyományok 

továbbélése a legfiatalabb generációk tudásának és identitástudatának formálásán múlik, ennél 

fogva kiemelkedő szerepe van az oktatási intézményeknek a hagyományok fenntartásában. 

- Az óvoda alapelvei közt szerepel a helyi értékek átadása: népi mondókák és népi játékok 

oktatása, életkornak megfelelő helyi népdal- és néptánc elemek ismertetése, naptári évhez 

kötődő helyi szokások megtartása.  

- Az iskolában a hímzésoktatás tanórai keretek között zajlik a felsőtagozaton. A jövőben is 

kiemelt feladatuknak tekintik a felnövekvő nemzedékek számára a hímzés, lehetőség szerint a 

faragás visszatanítását. E tevékenység tovább bővíthető szakköri formában, témahetek, 

projektek, bemutatók, nyílt napok megvalósításával. A néptáncoktatást továbbgondolva a 

tantervben szereplő heti 5 testnevelés óra egyikét kiválthatná egy néptáncóra, így minden diák 

játékos módon betekintést nyerhetne közössége dal- és tánckincsébe, egykori szokásaiba, 

játékaiba. A bevezetett művészeti/zeneoktatás keretében szeretnék a népzenét is a tananyagba 

vetetni. Tervezik, hogy egyedi népművészeti tablógyűjteményüket jelölik a települési és a 

Somogy Megyei Értéktárba. 

 

Egyéni alkotók 

- Folyamatosan törekszenek új megjelenési formák kigondolására, az eredeti formakincs 

beágyazására ma divatos termékekbe, mely a népszerűsítő tevékenység mellett átemeli a 

hagyományos hímzést a kortárs ízlésvilágba. 

 

 

 

 

4.c A megőrzést veszélyeztető, akadályozó tényezők, a közösségi védőintézkedések 

korlátai 



 

A település értékeiért felelősséget vállaló önkormányzat, a helyi intézmények, civil 

szervezetek, közösségek tevékenységükkel, munkájukkal arra törekszenek, hogy 

népművészetük élő maradjon. A legjobb szándék ellenére is szembe kell nézni néhány 

veszélyeztető tényezővel, például: 

- A településen, mint ahogy a hasonló kistelepülésekre is jellemző, megélhetési 

okokból elég nagy az elvándorlás. Bár örvendetes tény, hogy az utóbbi néhány évben 

több fiatal család vissza is költözött.  

- Régen a családtagok egymástól tanulták meg a hímzés, a fafaragás technikáit. A 

néptánc és a népdalok elsajátítása is hasonlóan történt. A mai megváltozott, 

felgyorsult világban a tudásátadás ebben a formában kevésbé tud megvalósulni. A 

hozzáértők közt is egyre több az idős alkotó. Különös tekintettel igaz ez a fafaragás 

és a rátétes hímzés esetében, de a ma is ténykedő idősebb emberek szívesen adnák 

át tudásukat az érdeklődő fiatalok számára.  

- Jelentősen megnehezítheti a község népművészeti kincseinek szélesebb körben 

történő ismertségét a megfelelő marketing hiánya. 

 

4.d A jelölő fél, esetenként az érintett önkormányzatok, valamint a közösségek, csoportok 

és egyének elkötelezettségének mértéke és megnyilvánulási formái 

 

Buzsák község lakossága fontosnak tartja a „buzsákiság”, a buzsáki identitástudat megőrzését, 

erősítését. Sok Buzsákról „elszármazott” is tovább folytatja a szülőfaluban elsajátított 

népművészeti értékek őrzését. Aki Buzsákra született, bárhova sodorja is az élet mindig 

„buzsákinak” vallja magát. A helyi hagyományok iránt a falu lakosainak érzelmi kötődése erős, 

melyhez a csatolt ajánlások és nyilatkozatok is ékes bizonyítékul szolgálnak. 

A helyi népművészet fennmaradásához, továbbörökítéséhez a település mindenkori 

polgármesterei, képviselőtestületei nagymértékben hozzájárultak.  

A jelenlegi polgármester – folytatva elődei Buzsák kulturális értékeihez, hagyományaihoz való 

kötődését – kiemelten támogatja a buzsáki népművészet megőrzéséért dolgozó intézményeket, 

civil szervezeteket, magánszemélyeket. Ebben a törekvésében a képviselőtestület tagjai 

egybehangzóan támogatják. Buzsák községért kitüntető címben részesítik azokat a 

személyeket, csoportokat, akik kiemelkedő munkát végeztek/végeznek a buzsáki hagyományok 

ápolása terén. A falu civil szervezeteinek működéséhez anyagi támogatást nyújtanak, melyek 

együttműködési megállapodásban rögzítésre kerültek. 



Az önkormányzat intézményei, civil szervezetei egyaránt részt vállalnak a település 

rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában. A falunak három fő rendezvénye van, 

Pünkösdi nap, Buzsáki Búcsú, Buzsáki Szüret, melyek kedveltek a lakosság és a turisták 

körében. Ezeken kívül jelentős események az ünnepi megemlékezésekhez kapcsolódó 

rendezvények, valamint az Adventi gyertyagyújtás, melyeken a falu apraja-nagyja az óvodás 

korosztálytól a nyugdíjas korosztályig fellépőként részt vesz. A rendezvények az önkormányzat 

saját költségvetéséből és pályázati forrásokból kerülnek megrendezésre. 

A település vezetősége és a falu teljes közössége elkötelezett a buzsáki népművészet ápolása és 

továbbadása tekintetében, aktívan kiveszik részüket a hazai és nemzetközi népszerűsítésében, 

ennek érdekében törekszenek a XXI. századi innovatív lehetőségek felhasználására.  

 

A jelöléssel kapcsolatos adatok 

 

5. A közösség részvétele a jelölésben és hozzájárulása a felterjesztéshez (lásd N.4-es 

kritérium) 

 

5.a A közösségek, csoportok, egyének részvétele a jelölésben és hozzájárulása a 

felterjesztéshez 

 

Buzsák népművészetét a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére Buzsák Község 

Önkormányzata, Kara Lajos polgármester terjeszti fel.  

A kezdeményezéshez első hívó szóra csatlakoztak a település civil szervezetei, intézményei.  

Ajánlását írásban megfogalmazta Tapolcai József a település egykori polgármestere, több népi 

iparművész, buzsáki elszármazott, korábbi együttes vagy egyesület vezetője. E nemes ügyet 

segíti ajánlásával Tengerdi Győző népdalgyűjtő, Takács László János koreográfus, néptánc 

oktató. 

További támogatók: Bíró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Somogy Megyei 

Értéktár Bizottság, Somogy Megyei Néptáncszövetség, Nemzeti Művelődési Intézet Somogy 

Megyei Igazgatósága.  

Több mint 800 magánszemély fejezte ki egyetértétést aláírásával. 

A jelölőnyomtatvány elkészítését javaslataival Hosszú Csaba történelem-földrajz szakos 

középiskolai tanár segítette, szakmai tanácsaival adott útmutatót Kapitány Orsolya 

néprajzkutató, és Vidák Tünde néprajzkutató, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi 

Kulturális Örökség Igazgatóságának Somogy megyei referense. 



A jelölő nyomtatvány összeállítását és szerkesztését Bogdán Bianka és Madarászné Proity 

Marianna készítette.  

 

5.b Szabad elhatározásból fakadó, előzetes és teljes körű tájékoztatáson alapuló 

beleegyezés 

 

Buzsák népművészetét az önkormányzat, a lakosság, a civil szervezetek, az intézmények 

legszélesebb körű részvételével és előzetes, valamint teljes körű tájékoztatást követő 

belegyezésével jelöljük a jegyzékre. Plakátot és támogató nyilatkozatokat helyeztünk ki a 

település több pontjára, a Coop üzletekbe, a Zöldségboltba, a Virágboltba, a Hársfa étterembe, 

a Nyera csárdába, Csisztafürdőre, a Faluházhoz. Az óvodai és általános iskolai szülői 

értekezleteken tájékoztatást kaptak a jelölésről a szülők. Szórólapot juttattunk el minden 

buzsáki családhoz, melyben a tájékoztatás mellett megjelöltük azokat a helyeket, ahol 

aláírásukkal támogathatták a kezdeményezést. Az Idősek Napközi Otthonának valamennyi 

dolgozója segítette a támogató nyilatkozatok eljuttatását azokhoz az idősekhez, akik 

otthonaikból már nem tudnak eljárni. A szüreti napon (2018. 09. 29.) tájékoztatást kaptak a 

rendezvényre látogatók is. Valamennyi civil szervezet személyes megkeresés formájában 

tájékoztatást kapott a jelöléssel kapcsolatos tudnivalókról. A Buzsákról elszármazottakat a 

Facebook segítségével próbáltuk megszólítani, valamint a 2019. augusztus 10-én megrendezett 

Elszármazottak találkozóján tájékoztattuk őket a jelölésről.  

Valamennyi támogató nyilatkozatot mellékletben csatoltuk. 

 

5.c Az örökséghez való hozzáférés szabályainak alkalmazásáról szóló nyilatkozat (lásd 

egyezmény 13/d/ii) 

 

Buzsák népművészetéhez mint Szellemi Kulturális Örökséghez való hozzáférés biztosított a 

Faluház, a Buzsáki Népművészeti Tájház állandó kiállításain, a település valamennyi 

rendezvényén. A hímző asszonyok, a fafaragók, a táncosok az érdeklődőkkel szívesen 

megismertetik kulturális értékeiket. A hozzáféréshez nincs korlátozó szabály. 

 

6. Dokumentáció 

 

6.a Csatolandó dokumentumok mennyisége 

 



Fényképek (kötelező) 36 db 

Filmek (kötelező) Buzsák településének bemutatása – 1 db, 70 éves a 

Buzsáki Népi Együttes – 1 db 

Hangfelvételek (nem 

kötelező) 

Buzsáki KISZ-lakodalmas rádió felvétel (1960) – 1 db 

Térképek (1 db kötelező) Mellékletként 1 db térkép 

Könyvek (nem kötelező) Tengerdi Győző: Balatoni nádas Berek. Buzsák község 

dalai – 1db 

 

6.b Szerzői jogokról való lemondás 

A dokumentációt kísérő film és fénykép anyag közlési jogairól a szerzők, jogtulajdonosk 

lemondanak. A nyilatkozatok a mellékletben találhatók. 
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7. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok 

 

7. a A jelölést benyújtó fél 



Buzsák Község Önkormányzata 

8695 Buzsák Fő tér 1. 

 

 

8. Aláírás a jelölést lebonyolító nevében 

 

Buzsák, 2020. 08. 18. 

 

 

Kara Lajos 

polgármester 

 

 

 

 

 



 



BUZSÁK NÉPMŰVÉSZETE 

TÉRKÉP MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 



FILM MELLÉKLETEK 

 

1. Videó melléklet – A filmet készítette: UP Kommunikációs és Média Kft. – 
Jogtulajdonos Buzsák Község Önkormányzata – A film címe: Buzsák településének 
bemutatása. - Készítés ideje: 2018. 10. 29. 

 

2. Videó melléklet – A filmet készítette: UP Kommunikációs és Média Kft. – 
Jogtulajdonos Buzsák Község Önkormányzata – A film címe: 70 éves a Buzsáki Népi 
Együttes – Készítés ideje 2018. 10. 08. 





HANGANYAG MELLÉKLET 

 

 

1. Hanganyag melléklet - Készült a Petőfi rádióban – Tulajdonos: Knézics Istvánné - Buzsáki 
KISZ lakodalmas - Készítés ideje 1960. 12. 04..  
 

 





Buzsák Népművészete  

Fénykép melléklet 

(36 db; 9*13 cm) 

 

 Cím Készítés ideje Fotós Tulajdonos 

0. Borító kép – Üdvözlet 

Buzsákról 

Ismeretlen Kiadta és készítette 

Kaposvári Nyomda 

Kft. 

Madarász Attila 

Csaba 

1. Buzsáki hímző 

asszonyok 

Ismeretlen Ismeretlen Knézics Istvánné 

2. Bokréta Együttes - 

Buzsáki KISZ-

lakodalmas 

1960 Ismereten Madarász Attila 

Csaba 

3. Bokréta Együttes 

párnástánca 

Ismeretlen Ismeretlen Madarász Attila 

Csaba 

4. Iváncsics Lászlóné 

született Joó Irén 

fafargó. 

Ismeretlen Ismeretlen Iváncsicsné Marosi 

Éva 

5. Családi kiállítás 

Iváncsics László és 

Iváncsics Lászlóné 

Népi Iparművészek 

munkáiból 

2020. 05. 31. Csehné Iváncsics Éva Iváncsicsné Marosi 

Éva 

6. Faragott fali tányér - 

készítője Iváncsics 

László Népi 

Iparművész 

2020. 05. 31. Iváncsicsné Marosi 

Éva 

Iváncsicsné Marosi 

Éva 

7. Pávás faragott 

díszdoboz, készítője 

Györe Attila 

2011. 05. 21. Györe Attila Györe Attila 

8.  Virágos faragott 

díszdoboz, készítője 

Györe Attila  

2011. 05. 21. Györe Attila Györe Attila 

9. Boszorkányos 

hímzéssel készült papi 

palást 

2018. 08. 06. Madarász Attila 

Csaba 

Madarász Attila 

Csaba 



 

10. Fehér Kápolna 

gazdagon díszített, 

szőlőindás, fából 

faragott oltára, 

középen öltöztethető 

Mária szobor 

2020. 01. 08. Kovács Józsefné Buzsák Község 

Önkormányzata 

11. Mézes Ernőné népi 

iparművész 

emlékkiállítása 

Balatonfenyvesen 

2018. 03. 12. Vaszilkó Nóra Buzsák Község 

Önkormányzata 

12. Népművészeti 

kiállítás az 50. 

Buzsáki Búcsún 

2019. 08. 12. Posza Krisztina Buzsák Község 

Önkormányzata 

13. Nyugdíjas egyesület 

fellépése a Buzsáki 

Népi Együttes 70 éves 

jubileumi műsorán 

2018. 06. 23. Vaszilkó Zoltánné Buzsák Község 

Önkormányzata 

14. Bokréta 

Hagyományőrző 

Együttes, 

Elszármazottak 

Találkozója Buzsák 

2019. 08. 10. Posza Krisztina Buzsák Község 

Önkormányzata 

15. Buzsáki 

Boszorkányos 

Néptánc Egyesület 

2011. 06. 04. Madarász Kitti Madarász Attila 

Csaba 

16. Buzsáki 

Boszorkányos 

Néptánc Egyesület 

fellépése a buzsáki 

Faluházban – 

párnástánc. 

2018. 11. 02 Madarász Attila 

Csaba 

Madarász Attila 

Csaba 

17. Katykaringó csoport 

buzsáki búcsúi 

fellépése 

 

2016. 08. 14. Madarász Kitti Madarász Attila 

Csaba 



18. Jakabfi Johanna 

buzsáki rátétes kis 

szoknyában. A 

szoknyát a 

dédnagymama, Czár 

Jánosné készítette 40 

évvel ezelőtt Johanna 

édesanyjának 

2020. 04. 24. Jakabfi Bálint Jakabfi - Vincze 

Tímea 

19. Boszorkányos hímzett 

gyűrűpárna 

2016.09.13. Nagy Lajosné Nagy Lajosné 

20. Esküvő, viseletbe 

öltözöttek sorfala 

2018.07.21. Gazdag Richárd Zakariásné Ágoston 

Krisztina 

21. Menyecsketánc vézás 

viseletben Zakariásné 

Ágoston Krisztina és 

Zakariás Tamás 

lakodalmában.  

2018. 07. 21. Gazdag Richárd. Zakariásné Ágoston 

Krisztina 

22. Schlichter Dóra és 

Kern Gergő esküvői 

ruhájának buzsáki 

vézás hímzéssel 

készített kiegészítői 

2020.06.20. Kadlec Péter Kernné Schlichter 

Dóra 

23. A dédnagymama 

rátétes 

kézimunkájának új 

élete Szabó Levente 

és Szabóné Dávid 

Alexandra esküvőjén, 

a menyecskeruhán 

2019.05.18. Ismeretlen Szabóné Dávid 

Alexandra 

24. Ember Sándorné Népi 

Iparművész a buzsáki 

szüreti napon 

2019. 09. 28. Madarász Attila 

Csaba 

Madarász Attila 

Csaba 

25. Kara Lajos 

polgármester 

boszorkányos 

hímzéssel díszített 

2018. 06. 23. Vaszilkó Zoltánné Buzsák község 

Önkormányzata 



ingben és 

nyakkendőben a Népi 

Együttes 

megalakulásának 70 

éves évfordulóján 

26. Buzsáki rátétes 

motívumokkal 

díszített 

mézeskalácsok, 

készítőjük Táboriné 

Miseta Judit 

2016. 12. 13. Táboriné Miseta Judit Táboriné Miseta Judit 

27. Rátétes 

motívumokkal 

díszített torta, 

készítője Táboriné 

Miseta Judit 

2017. 07. 02 Táboriné Miseta Judit Táboriné Miseta Judit 

28. Tölgyes Istvánné 

Rózsafüzér fejedelem 

házi oltára 

2016. 11. 09. Ismeretlen Buzsák Község 

Önkormányzata 

29. Makranczi Istvánné 

vézás motívumokkal 

festett órája és fali 

tányérjai 

2016. 02. 10. Ismeretlen Buzsák község 

Önkormányzata 

30. Rendelésre készült 

hímzett pólók 

2020.05.24. Novák Anett Novák Józsefné 

31. Manikűr dekoráció 

buzsáki 

motívumokkal 

2017. 08. 04. Madarászné Proity 

Marianna 

Madarász Attila 

Csaba 

32. Buzsáki 

hímzésmotívumokkal 

díszített tojások 

Buzsák Fő terén 

2017. 07. 06. Vaszilkó Nóra Buzsák Község 

Önkormányzata 

33. Község lakói számára 

készített szájmaszkok 

2020.04.22. Szűcs Judit Szűcs Judit 

34. Házszám tábla. 

Készítette Vaszilkó 

2020. 05. 28. Vaszilkó Nóra Vaszilkó Nóra 



Nóra - VN Design 

Buzsák. 

35. A Boszorkányos 

néptánc és kézműves 

táborban buzsáki 

hímzést tanít Ember 

Sándorné Népi 

Iparművész 

2020. 08. 11. Madarász Kitti Madarász Attila 

Csaba 

36. A Boszorkányos 

néptánc és kézműves 

táborban faragást tanít 

Tapolczai Sándor 

Népi Iparművész 

2020. 08. 11. Madarász Kitti Madarász Attila 

Csaba 

 

































KÖNYV MELLÉKLET 

 

1. Könyv melléklet – Kiadja: Buzsák Község Önkormányzata – Tulajdonos: Buzsák Község 
Önkormányzata – Tengerdi Győző: Balatoni nádas Berek Buzsák község dalai. 1998.  

 




