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Büki ÚjságBüki Újság

A főbejárat előtt új, közel 90 négyzetméteres közösségi terem épül

A Firkint idén is Bükre várják

Márciusban európai uniós támogatásból kezdődött el a Csodaország Óvoda és Közétkezte-

tést Ellátó Intézmény fejlesztése. Bük Város Önkormányzata 120 millió forint vissza nem té-

rítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a Nyugat-dunántúli Opera-

tív Programban (NYDOP). A pályázatnak köszönhetőem a bölcsődei ellátás infrastrukturális 

alapjait teremti meg a városvezetés.  

(További részletek a 2. oldalon!)

Jó ütemben halad az óvoda bővítése

Megjelent Kultúr Wellness – A büki kultúr 

kúra címmel a Büki Művelődési és Sport-

központ, Könyvtár májustól szeptem-

berig tartó programsorozata. 

A három nyelvű programfüzet teljes át-

tekintést ad egyebek közt az Etno Folk forga-

tagról, az Aratófesztiválról, a kilencedik alka-

lommal megrendezendő Gyógy-Bor Napok 

– Büki Gasztrofesztiválról, az államalapításunk 

ünnepéhez kapcsolódó eseményekről és a 

III. Szent Mihály napi forgatagról. A részletes 

programot magyar, német és cseh nyelven 

a Büki Újság idén is színes oldalakon jelenteti 

meg. 

(Kultúr Wellness részletes programját

a 9–14. oldalig böngészheti!) 

Indul a büki 
kultúr kúra 

Elkészült Nagy Csaba képzőművész tér-

plasztikája, melyet július elején helyez-

tek el a Kneipp parkban. 

A park átadása után vetődött fel annak 

ötlete, hogy ott egy karakteres tárgyat, köz-

téri alkotást kellene elhelyezni, mely a váro-

sunkba érkező vendégek számára is látvá-

nyosságként szolgálna. Ennek megálmodá-

sára és egyben megvalósítására kérte fel 

az önkormányzat Nagy Csaba helyi képző-

művészt. A műalkotás nemcsak megcsodál-

ható, már ki is próbálható Bükfürdőn.

(Folytatás a 17. oldalon!)

Organikus pont Ablánc-díj
Pócza Franciska Csenge, a Felsőbüki 

Nagy Pál Általános Iskola 6. osztályos 

tanulója érdemelte ki az Ablánc-díjat, 

melyet első ízben ítélt oda Bük Város 

Önkormányzata. 

Dr. Gyurácz József, a Nyugat-Magyaror-

szági Egyetem Természettudományi Karának 

dékánja alapította az elismerést, mely a gye-

rekek ökológiai szemléletének erősödését, 

környezettudatos magatartásának kialaku-

lását is segíti. Az alapító ennek érdekében 

100 ezer forintot ajánlott fel, melyet az ön-

kormányzat alszámlán kezel. 

(Folytatás a 4. oldalon!)
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11. Péntek Dr. Nagy Gábor  

12. Szombat  Dr. Földi Sándor 

13. Vasárnap Dr. Bencsik István 

14. Hétfő  Dr. Szilasi Imre  

15. Kedd Dr. Bencsik István 

16. Szerda  Dr. Bencsik István 

17. Csütörtök Dr. Nagy Gábor  

18. Péntek Dr. Bencsik István

19. Szombat  Dr. Bencsik István 

20. Vasárnap Dr. Nagy Gábor  

21. Hétfő Dr. Szirmai László  

22. Kedd Dr. Nagy Mária

23. Szerda Dr. Szilasi Imre

24. Csütörtök Dr. Bence Zsolt

25. Péntek Dr. Müller András 

26. Szombat Dr. Szilasi Imre 

27. Vasárnap Dr. Földi Sándor

28. Hétfő Dr. Bence Zsolt

29. Kedd Dr. Szilasi Imre  

30. Szerda Dr. Bence Zsolt  

31. Csütörtök Dr. Földi Sándor

Központi orvosi ügyelet – július
Bük, Eötvös u. 2/a. • Tel: 06-94/358-558

11. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

12-13. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

14-18. Üdvözítő  17.00–20.00 készenlét

19. Sanitas  09.00–13.00 nyitva

20. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

21-25. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

26. Sanitas  09.00–13.00 nyitva

27. Fürdő Patika 09.00–14.30

28. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

29. Szt. Péter  17.00–20.00 készenlét

30. Szt. Péter  17.00–20.00 készenlét

31. Szt. Péter  17.00–20.00 készenlét

Augusztus

1. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

2. Sanitas  09.00–13.00 nyitva

3. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

4-8. Sanitas  17.00–20.00 készenlét

9-10. Sanitas  09.00–14.00 ügyelet

Gyógyszertári ügyelet –  július, augusztus
SANITAS (Bük, Eötvös u. 6. • Tel.: 06-94/558-399)

 ÜDVÖZÍTŐ (Csepreg, Kossuth u. 4. • Tel.: 06-94/565-048)

SZT. PÉTER (Sajtoskál, Rákóczi u. 40. • Tel.: 06-94/388-168)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

(Folytatás az 1. oldalról!)

Városunkban az egyre növekvő gyermeklét-

szám indokolta az óvoda bővítését. A beru-

házás előkészítése érdekében tavaly 1650 

négyzetméter területet vásárolt az önkor-

mányzat a szomszédos telkekből, majd 2013 

októberében megszületett a támogatási szer-

ződés is. A büki Csodaország Óvoda fejleszté-

se című NYDOP-5.3.1./B-12-2013-0015 számú 

pályázat 120 millió forint vissza nem téríten-

dő támogatásban részesült. A kivitelezést 

a Vemépszer Kft. tavasszal kezdhette meg a 

sikeres közbeszerzési eljárást követően. A pro-

jekt megvalósításának teljes költsége a ter-

vek szerint meghaladja a 127 millió forintot.  

– Jó ütemben haladnak a munkálatok. 

Zajlik az új csoportszoba és egy 88 négyzet-

méteres többfunkciós terem kialakítása, 

melyhez raktár, előtér és szociális helyiségek 

is kapcsolódnak – tudtuk meg Németh Sán-

dor polgármestertől. A város első embere 

hangsúlyozta, az új bölcsődei csoport mel-

Jó ütemben halad az óvoda bővítése

Többfunkciós helyiség épül, mely az intéz-

ményben régi hiányt pótol

Július végéig a tervek szerint befejeződik az 

építkezés

gyében kicserélték az épület nyílászáróit, 

szigetelték a homlokzatot és a padlásfödé-

met, továbbá új 8 kW-os napelem-rendszert 

szerelnek fel, mely a villamos áram terme-

léshez járul hozzá.  

A munkálatok jó ütemben haladását mu-

tatja, hogy az óvoda két csoportja a hónap 

elején visszaköltözhetett ideiglenes helyéről, 

az evangélikus gyülekezeti házból. 

A polgármester úgy látja, az előre meg-

határozott tervnek megfelelően július végé-

ig befejeződnek az építési munkálatok, és 

megtörténik a műszaki átadás. A takarítást 

követően várhatóan augusztus végén vehe-

tik az új épületrészeket birtokba a gyerekek.

Tömböly Ágnes

lett a beruházás másik nagy eredménye az új 

közösségi tér kialakítása, mely helyet adhat 

majd óvodai rendezvényeknek, foglalkozá-

soknak, összejöveteleknek. Az üvegfalú teret 

a főbejárat előtti üres területen építik. Né-

meth Sándor kiemelte, a területvásárlás-

nak köszönhetően az intézmény zöldfelület 

nagysága növekedni fog, így nagyobb sza-

bad terület is várja a kicsiket.    

Az új bölcsődei csoportszobához külön 

bejárat, pelenkázó és babakocsi tároló is tar-

tozni fog. Emellett egy 55 négyzetméteres 

logopédiai részt is kialakítanak, ahol foglal-

koztató szoba és szociális helyiségek kapnak 

helyet. 

Az intézmény bővítése mellett az ener-

giatakarékosság és környezettudatosság je-

A projekt egyik fő eleme a bölcsődei szoba 

kialakítása

Többfunkciós helyiség épül, mely az intéz-
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Július végére megvalósulhat a Bük és kör-

nyéke közösségi közlekedése fejlesztése 

című NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0002 szá-

mú projekt, melyhez 200 millió forint eu-

rópai uniós forrást kapott a Bük, Acsád, 

Meszlen, Iklanberény és Bő települések-

ből álló konzorcium. 

– Minimum öt település részvételével 

nyújthattuk be pályázatunkat, így a környe-

ző falvak együttműködése nélkül Bük maga 

nem tudott volna sikert elérni – hangsú-

lyozta az április óta zajló beruházás kapcsán 

Németh Sándor. A polgármester kiemelte, 

Bük 20 millió forintos befektetetéssel 160 mil-

lió forintos fejlesztést tud elérni a közösségi 

közlekedés területén. Ennek részeként folya-

matosan újulnak meg – szám szerint 10 – 

a település buszöblei. Szegélykőnek tartós-

sága miatt bazaltot tettek le több helyen, 

hiszen 20 év alatt a térkövek elporladtak, 

összetöredeztek. Emiatt azokat több helyen 

cserélni kellett, ezért esett a választás a ter-

mészetes anyagú vulkanikus kőre. 

A vasútállomáson felújított parkolók és 

megújult, a GYSEV színvilágához jól illeszke-

dő kerékpártárolók várják az utasokat. A Vas-

út utcában megoldották a zárt rendszerű 

csapadékvíz-elvezetést is. 

– Tapasztalataink szerint Bük vasúti cso-

mópont szerepe ismét kezd felértékelődni. 

A környező falvakból sokan autóval járnak 

be, majd az állomáson gépkocsijukat letéve 

vonattal folytatják munkahelyükre – akár 

Sopron, akár Szombathely irányába – útju-

kat – fejtette ki a városvezető. – Ezt látva a 

GYSEV-vel folytatott tárgyalásaink eredmé-

nyeként a mostani parkolók mellett a vasút-

társaság az állomás területén és 

saját költségén 16 új parkolóhe-

lyet alakít ki.

Információink szerint ezek a 

parkolók ugyancsak elkészülhet-

nek július végéig. A büki projekt 

másik nagy eleme a bükfürdői 

fejlesztés. Ismert, az önkormány-

zat elképzelései szerint a mosta-

ni buszmegállót felszámolnák, 

és a helyén egy rendezvényte-

ret alakítanának ki. A buszvárók 

új helyét a mostani projekt ke-

retében kezdik el létrehozni. 

A közösségi közlekedés fejlesztésének 

beruházása során derült ki: a csapadékvíz 

gerinchálózat Bükfürdőn két akna között 

eltömődött – a probléma napirendre került 

a képviselő-testület június végi soros ülésén. 

Hiába próbálták átmosatni a hálózatot, a 49 

méteres dugulás nem szűnt meg. A 80 cen-

timéter betoncső rendszert 50 folyóméter 

hosszan, két méter mélyen bruttó 5,1 millió 

forintért kicserélik – döntöttek a városatyák. 

Patthy Sándor képviselő javaslatára pedig 

az egész csapadékvízrendszert a területen 

végigkamerázzák, hogy ellenőrizzék, máshol 

nincs-e dugulás.

Németh Sándor kérdésünkre elmondta, 

az önkormányzat szeretné megoldani Bük-

fürdő területén is a zárt rendszerű csapadék-

víz elvezetést. Erre pályázatot is nyújtottak 

Felújított buszöblök, új parkolók, kerékpártárolók

A tervek szerint fejlődik a közösségi közlekedés

be, azonban az alacsony lakosságszám mi-

att azt nem támogatta a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség. 

A városvezetőtől azt is megtudtuk, hogy 

Bőben már befejeződtek, míg Acsádon, Mesz-

lenben és Iklanberényben még zajlanak a 

projekt kivitelezési munkái. 

Tömböly Ágnes
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Az OTP bankkal szemben már elkészült a felújított buszváró

A vasútállomáson új kerékpártárolók várják az utasokat

Bükfürdőn a csapadékvíz-

hálózatot is cserélik

az új buszöböl alatt

A vasútállomáson új kerékpártárolók várják az utasokat

az új buszöböl alatt

víz elvezetést. Erre pályázatot is nyújtottak 

Elindította a közbeszerzési eljárást a Dr. 

Horváth Tibor Szociális Központ bővítése 

érdekében Bük Város Önkormányzata. 

Július 8-ig pályázhattak nyílt eljárás ke-

retében a cégek. 

Idei költségvetésében az önkormány-

zat 300 millió forintot különített el az idősek 

otthona új épületszárnyának megépítésére. 

A beruházás jogerős építési engedéllyel ren-

delkezik, így az megkezdhető. Június 12-én 

rendkívüli ülésen döntöttek a városatyák 

a közbeszerzési eljárás megindításáról.  

Július 8-ig nyújthatták be pályázataikat 

a kivitelezésre jelentkező cégek, az önkor-

mányzat tervei szerint a nyertes vállalkozás-

sal augusztus 31-ig kívánnak szerződést kötni. 

A kivitelezés határideje 2015. szeptember 30. 

T. Á. 

Bővül az idősek 
otthona

Kedves Olvasó! A Büki Újság kö-

vetkező lapszáma augusztus 15-én 

fog megjelenni. Szerkesztő-bi zott -

ságunk augusztus 6-án szerdán 

tartja a lapzártáját. Olvasói levelei-

ket a bukiujsag@gmail.com email 

címen várjuk!



Büki Újság • D I Á K É L E T

4 •  2 0 1 4 .  j ú l i u s  1 1 .

Iskolánk 16 tanulója Csándli Tiborné 

és Sulyok Andrea tanárnők vezetésével 

a horvátországi Crik ven icá-

ban felejthetetlen táborozá-

son vett részt június 23-tól 27-

ig. A bábort a kőszegi tan ke rü-

let első ízben szervezte meg.

Az indulás előtti napokban 

már mindegyikünk izgalommal 

gondolt a közelgő utazásra. El-

érkezett az indulás napja. Reggel 

6 órakor buszra szálltunk, és kis 

kerülővel – Kőszegen 14, Gyön-

gyösfaluban 6 diák, illetve kísé-

rőik csatlakoztak hozzánk – elin-

dultunk a nagy útra. Az első na-

gyobb megálló Zágrábban volt, 

ahol megnéztük a csodaszép 

környezetben lévő állatkertet. 

A kis kitérő után folytattuk utunkat, és dél-

után 4 óra körül megérkeztünk szálláshe-

lyünkre, mely Crikvenica központjában volt.

Elfoglaltuk a szállásunkat, megvacsoráz-

tunk, majd irány a tenger. A víz nem volt 

valami meleg, de ez senkit nem tartott visz-

sza, hogy megmártózzon a kék tengerben. 

A tábor során sok programban volt ré-

szünk.

Meglátogattuk a crikvenicai Akváriumot. 

Áthajóztunk a Krk szigeten található Vrbnik-

be, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a ten-

gerre, és nagyon romantikusak a pici ut-

cácskák a kőházakkal. Végigsétáltunk a világ 

legkeskenyebb utcáján, amely mindössze 

43 cm széles.

Sokat fürödtünk, rendeztünk tengeri úszó-

versenyt, bingóztunk, játékos vetélkedőkön 

mértük össze ügyességünket, tudásunkat, 

megismerkedtünk a horvát ABC-vel, illetve 

megtanultunk egy kicsit horvátul is. Nem 

maradhatott el a disco sem, amelyet egy 

helyi gyerektáborban rendeztek számunkra.

Nagyon gyorsan elrepült ez az öt nap. 

A hazafele út egy kicsit szomorkásan telt (mert 

haza kellett jönni), de nemcsak 

felejthetetlen élményeket, ha-

nem rengeteg új barátot is sze-

reztünk.

A táborozásunk ideje alatt a 

versenyek díjazásában a büki tá-

mogatóknak is nagy szerepe volt. 

Köszönjük a Büki Gyógyfürdő Zrt., 

a Büki Közös Önkormányzati Hi-

vatal, a Büki TDM, Csordásné Tóth 

Anita (Coop Üzletlánc) és Pintér 

Anikó tanárnő felajánlásait.

E rövidke beszámolóba nem 

lehetett belesűríteni a sok lát-

ványt és élményt, át kell élni azokat! Jövőre 

várunk mindenkit sok szeretettel!

Sulyok Andrea és a táborozó gyerekek

Horvátországban nyaraltak büki diákok

vezetésével 
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Öt napot töltöttek Crikvenicában

Feledhe-

tetlen 

emlékeket 

szereztek

(Folytatás az 1. oldalról!)

Az Ablánc-díjjal a tantestület javaslata alap-

ján Bük Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Pócza Franciska Csenge elismeré-

sét támogatta, aki emlékplakettet és 20.000 

forintos pénzjutalmat vehetett át az iskola 

tanévzáróján Németh Sándor polgármes-

tertől és Pócza Csaba igazgatótól.

– Nagyon örültem, mikor megtudtam, 

hogy enyém a díj, hiszen nem számítottam rá. 

Nem tudtam arról sem, hogy a tantestület 

engem javasolt – mondta el kérdésünkre 

a díjazott. Csenge idén fejezte be a 6. osz-

tályt, 13 éves lesz szeptemberben. Ezúttal is 

kitűnő bizonyítvánnyal zárta a tanévet. A fel-

ső tagozatos diák számos tanulmányi verse-

nyen indult az elmúlt években, köztük ter-

mészettudományi megmérettetéseken. Idén 

sikeresen szerepelt a Kaán Károly természet-

ismereti versenyen, melynek iskolai forduló-

járól elsőként jutott tovább, majd a megyei 

megmérettetésen a 12. lett. 

– A Természetbúvár több számának meg-

határozott rovatát kellett tanulmányoznunk 

a verseny előtt, emellett számos természet-

ismereti cikket ajánlottak fi gyelmünkbe – 

emlékezett vissza az áprilisi versenyt meg-

előző felkészülésre Csenge. A büki tanulónak 

azonban mégsem ez az erőssége, matema-

tikából jóval nagyobb sikereket könyvelhet 

el magának. Ötödikesként a Zrínyi Ilona 

matematika versenyen megyei 2. helyezett 

lett, az országos fordulóban pedig a 45. he-

lyezést érte el.  

De a tanulmányi eredményeken kívül iga-

zán mi bizonyítja, hogy Csenge méltán ér-

demelte el az Ablánc-díjat? Három éve kis 

tavat álmodott a családi ház kertjének vé-

gébe. Öccsével, Csanáddal kárászokat tele-

pített ide, és most büszkén osztja meg velem: 

már két béka is otthonra lelt a házi tavacská-

ban. Rendszeresen gondozza, vigyázza a kis 

élőlényeket.

Édesanyja be szél getésünkkor hangsúlyoz-

ta, Csenge tanárainak sokat köszönhet. Al-

só tagozatban Baánné Gruber Irén tanítónő 

nagy gondossággal fi gyelt oda az osztály 

tanulóinak tehetséggondozására, most pe-

dig Háromi Jenő osztályfőnöknek, Asbóth 

Krisztina és Szigeti Enikő tanárnőknek jár 

a köszönet. 

A kitűnő tanulót jövőbeli terveiről is fag-

gattuk: Pócza Franciska Csenge orvos sze-

retne lenni.   
   Tömböly Ágnes

Pócza Franciska Csenge az első Ablánc-díjas tanuló

emlékezett vissza az áprilisi versenyt meg- l
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A Mokkában nyilatkozhattak büki vállalkozók, 

közszereplők is: Tóth Béla és Pálff y Tamás is műsor-

ba került

Bükfürdőre fi gyelhetett az egész ország 

június 16. és 20. között, hiszen városunk-

ból jelentkezett a TV2 Mokka című reg-

geli műsora. A kereskedelmi csatorna és 

a Magyar Turizmus ZRt. közti megálla-

podás jóvoltából elindított országjáró 

turné egyik állomása volt településünk. 

– Sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben 

azért, hogy a TV2 reggeli műsora Bükre, Bük-

fürdőre települjön ki – tudtuk meg Spi len-

berg Andreától, a Bük, Bükfürdő Közhasznú 

Turisztikai Egyesület elnökétől. – Az öt nap 

során olyan témákat választottunk, melyek 

bemutatják sokoldalú fürdővárosunkat és a 

gyógyfürdő széleskörű szolgáltatásait. Külön 

köszönet jár a két vendéglátó szállodának, 

a Danubius Health & SPA Resorthotelnak és a 

Greenfi eld Hotel Golf & SPA szállodának, ahol 

az élő műsor stúdiója is helyet kapott és a 

meghívott vendégek, illetve a stáb tagjai lak-

tak, valamint a Büki Gyógyfürdő Zrt-nek, mely 

anyagilag ugyancsak támogatta a kitelepülést. 

A reggeli műsor keretében élő adásban 

nyilatkozott a településről és annak turisztikai 

adottságairól többek közt Németh Sándor 

polgármester, Tóth Béla, a Büki Szobakiadók 

Szövetségének elnöke, Pálff y Tamás TDM és 

projekt menedzser, Horváth Lívia, a TDM mar-

keting menedzsere, Tóth Tamás, a művelődési 

központ igazgatója, valamint szót kaptak 

a fogadó szállodák vezetői is. A TV2 stábja a 

reggeli adásokat követően a délutáni órák-

ban is folytatta a forgatást, ennek köszönhe-

tően az egy hétben színes vágóképekkel és 

élő beszélgetések keretén belül bemutatkoz-

hatott a Kristály torony és a Napsugár Játszó-

park is. A háttéraktivitások között a helyi gaszt-

ronómia is fontos szerepet kapott, a Büki 

Kékvirág koktél mellett Bánszki Péter, a Hun-

guest Hotel Répce Gold főszakácsa helyi vad-

A Mokkában mutatkozott be sokoldalú fürdővárosunk

Bükfürdőre fi gyelt az ország

Ottó tanított golfozni. Bízom benne, hogy 

nem csak udvariasságból mondta, de sze-

rinte van érzékem a sportághoz. Aztán ki-

próbálhattam a Kristály tornyot, majd a Kne-

ipp parkban a taposózónát, végül az i-re a 

pontot azzal tettük fel, hogy a Napsugár 

játszóparkban átcsúsztam drótkötélen a tó 

felett. Itt volt velem két lányom is, Anna és 

Rozi, ők is ugyanennyire jól érezték magukat 

– nyilatkozta kérdésünkre Kárász Róbert. 

A műsorvezető azt is elárulta, hogy jó 9-10 éve 

járt utoljára városunkban, a gyógyfürdőben. 

Öt napos itt tartózkodása alatt ugyan most 

a fürdőbe nem jutott el, de a számos pozitív 

élmény arra ösztönzi, hogy a nyáron gyer-

mekeivel még egyszer visszatérjen Bükre. 

Drón technikának köszönhetően olyan 

légi felvételek készültek ezen a héten a vá-

rosról, melyekkel madártávlatból mutatta be 

a csatorna a vasi települést. 

– Óriási a marketingjelentősége annak, 

hogy egy országos kereskedelmi csatorna öt 

napra egyik műsorával kitelepül és folyama-

tosan onnan jelentkezik. Bük, Bükfürdő neve 

így nemcsak ebben az idősávban hangzott 

el többször, hanem előtte a hírműsor végén, 

és napközben az előzetesekben is – értékelte 

az öt napot újságunknak Spilenberg Andrea. 

– Ha abból indulunk ki, hogy a nyomtatott 

médiában egy egyszeri megjelenés több-

százezer forintra rúg, az elmúlt öt nap mar-

ketingértéke felbecsülhetetlen. Külön öröm 

számunkra, hogy ráadásul ezt a nyár elején 

tudtuk elérni. Éppen ezért minden közre-

működő szervezetnek és a kitelepülést fi nan-

szírozó partnereknek köszönjük az együtt-

működést – zárta gondolatait az elnök.  

Horváth Lívia – Tömböly Ágnes

A Mokkában nyilatkozhattak büki vállalkozók, 

közszereplők is Tóth Béla és Pálffy Tamás is műsor

ételt készített – melynek receptje a Gasz tro-

portrék című kiadványunkban is szerepel –, 

valamint Bujtás István, a Hotel Piroska Amb-

rózia étteremének vezetője egy helyi termé-

kekből összeállított fi nomsággal örvendez-

tette meg a műsor nézőit, de leginkább a 

helyszínen lévő műsorvezetőket, stábtagokat. 

Az öt nap során számos kézi kamerás és 

légi felvétel készült Bükről, Bükfürdőről – 

a helyszíneket a Mokka műsorvezetői saját 

élményeikkel kiegészítve mutatták be a né-

zőknek. Kárász Róbert mellett 

Bükfürdőről köszöntötte a néző-

ket Demcsák Zsuzsa, Pachmann 

Péter és Tatár Csilla is, valamint 

a csatorna meghívására számos 

ismert ember is megfordult vá-

rosunkban. 

Kárász Róbert, a Mokka mű-

sorvezetője Friesl Ottó oktató irá-

nyításával élvezettel vetette ma-

gát bele a golfozás rejtelmeibe is.   

– Nagyon jól éreztem magam 

Bükön, fantasztikus élményekkel 

gazdagodtam. Először is Friesl 
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Magyarrá vált egy hétvégére, június 13. 

és 15. között Pozsony óvárosának köz-

ponti tere.

A vártnál is nagyobb közönségsikert ara-

tott a Több mint szomszéd mottó jegyében 

tartott Magyar Kulturális Hét rendezvényso-

rozat, amelyen a Magyar Turizmus Zrt. szlo-

vákiai külképviselete szervezésé-

ben a Bük, Bükfürdő Közhasznú 

Turisztikai Egyesület is részt vett.

A Spa and Wine – Wellness és 

Bor témájú prezentáció célja a 

színvonalas magyar egészségtu-

rizmus és a magyar borkultúra 

közös bemutatása Pozsony és 

környéke nagyközönségének. 

A Büki Gyógy-Bor Napok ren-

dezvény tematikája illeszkedett 

a kiállításéhoz, így nagyszámú 

érdeklődés érkezett a szálláshe-

lyeken és a fürdőn túl a nyári  

nagyrendezvényünk iránt is.  

A háromnapos magyar szabadtéri feszti-

válon Pozsony óvárosának központi terén, 

a Hviezdoslav téren magyar gasz tronómiai 

ínyencségek, kézműves termékek és folya-

matos koncertek várták a helyi közönséget, 

de a neves előadók (Neoton Família, Buda-

pest Bár, Lajkó Félix) kedvéért sokan érkez-

tek távolabbi régiókból is 

Június 27-én a Magyar Turizmus Zrt. szer-

vezésében szlovák újságírókat fogadtunk 

Bükön, Bükfürdőn, akik megismerkedhettek 

a fürdő és a TDM szolgáltatásaival. Bízunk 

benne, hogy látogatásuknak köszönhetően 

több szlovák médiában is helyet kap Bük, 

Bükfürdő!

A KSH legfrissebb statisztikai adatai is 

alátámasztják, hogy a Szlovákiából érkező 

vendégek száma folyamatosan nő: 2014 első 

négy hónapjában 20 %-kal bővült a szlovák 

vendég- és vendégéjszaka-szám Magyaror-

szág kereskedelmi szálláshelyein az előző év 

azonos időszakához képest.

Pálff y Tamás BBKTE

Hangsúlyos szlovák marketing

mus Zrt. szlo
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Bükfürdő!

Szlovák újságírók tesztelik a felnőtt játszóteret

Második alkalommal szervezett a Magyar 

Turizmus Zrt. Magyarországot bemuta-

tó kulturális és turisztikai rendezvényt.  

Június 26. és 28. között a stájer főváros, 

Graz adott otthont az eseménynek, me-

lyen egyesületünket Horváth Lívia képvi-

selte.  

A hangulatos főtéren kialakított magyar 

fesztiválon a zene és tánc mellett az ország 

frekventált turisztikai régiói is bemutatkoz-

tak. A Nyugat-Dunántúlnak helyet adó házi-

kóban Bükfürdő mellett Celldömölk, Sárvár 

és Győr kapott helyet, valamint a Regionális 

Marketing Igazgatóság. 

A büki, bükfürdői szolgáltatások ajánlása 

mellett az érdeklődök a büki gyógyvízből 

készült természetes kozmetikumokkal is meg-

ismerkedhettek. Fürdővárosunkat jól ismer-

ték a helyiek, számos vendég konkrétan ér-

deklődött az egyéni és szervezett utazási 

lehetőségek, valamint szálláshelyek és sza-

badidős szolgáltatásaink iránt. A viszonylag 

kis távolság és a kényelmes vasúti összeköt-

tetés tovább erősítette a kiváló gyógyvizünk 

által megszerzett népszerűségünket. 

Bízunk abban, hogy a koncentrált be-

mutatkozásnak köszönhetően egyre több stá-

jer vendéget köszönthetünk Bükfürdőn. 

Horváth Lívia

Auf nach Ungarn! – 
Magyarországra fel! 

k
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Marketing Igazgatóság.M

A graziak jól ismerik Bükfürdőt

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 

Egyesület (BBKTE) immár harmadik al-

kalommal rendezte meg a játékos-vicces 

sportversenyekkel tarkított családi és 

gyermek sportnapot, azaz a Bükathlon-t. 

Hagyományosan az utolsó tanítási héten 

gyűltek össze a kicsik és nagyok, ami az idei 

esztendőben június 12-ére, csütörtöki napra 

esett. Az előző éveknek megfelelően a sport-

napot a Némósport programszervező cég 

közreműködésével szerveztük meg. 

A reggeli tornát követően közel 300 alsó 

tagozatos, valamint óvodás gyermek mérte 

össze ügyességét, gyorsaságát és kitartását. 

A lelkes ovisok és iskolások különböző vicces 

csapat- valamint egyéni versenyeken vehet-

tek részt. A változatos és ötletgazdag játékok 

közül idén is nagy sikert aratott a kapura lövő, 

kosárra dobó, pontszerző célba dobó, kötél-

húzó, dekázó, ugráló kötelező, gumicsizma 

Játék, sport, egészséges
kikapcsolódás – III. Bükathlon 

hajítós verseny, valamint a nagy kedvencek: 

az élőcsocsó és a gumicsizma, pókfoci csa-

patok megmérettetése is. 

A BBKTE szervezete kiemelt feladatnak 

tartja a sport és a mozgás szeretetének nép-

szerűsítését már a legifj abb generáció köré-

ben is. Az animátorok vezetésével játékos 

formában megszervezett rendezvény kelle-

mes lezárása volt a tanulással töltött hóna-

poknak és energikus kezdete a szünidőnek. 

Aktív és élményekben gazdag vakációt kí-

vánunk minden résztvevőnek! 

BBKTE

Horgásztanya avatása

Augusztus 1-jén pénteken 11 órakor avatják fel ünnepélyes keretek között a Hor-

gásztanyát. A Büki Horgászegyesület által megvalósított beruházás során 11 mil-

lió forintból szépült meg az egykor lőtéri épület. Az eseményre mindenkit szere-

tettel várnak! 
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Gazdasági társaságok beszámolói a testület előtt
A Büki Gyógyfürdő Zrt., a Bük és Térsége 

Vízmű Kft. és a Parkom Nonprofi t Kft. is 

beszámolt előző évi működéséről a kép-

viselő-testület előtt a július 23-ai soros 

ülésen. 

A képviselő-testület nyílt ülésén az előre 

kiküldött nyolc napirendi pont mellé további 

hat előterjesztést vettek fel a városatyák. 

Elsőként a két ülés között történteket is-

mertette Németh Sándor polgármester. Meg-

tudtuk a többi közt, hogy nyugdíjba vonult 

Csuka Attiláné, a Büki Közös Önkormányzati 

Hivatal főmunkatársa, pénzügyi ügyintéző. 

A Nestlé Hungária Kft. új ügyvezető igaz-

gatójával folytatott tárgyalásokat Németh 

Sándor és Taródi Lajos képviselő. Ennek ered-

ményeként a cég idén is felajánlott össze-

sen 1 millió forintot az önkormányzat három 

intézménye számára annak érdekében, hogy 

az egészséges életmód fontosságát népsze-

rűsítsék. Így 2014-ben is részesedik az ösz-

szegből a Felsőbüki Nagy Pál Általános Isko-

la és Szakiskola, a Dr. Horváth Tibor Szociális 

Központ, valamint a Csodaország Óvoda és 

Közétkeztetést Ellátó Intézmény.  

Újabb sikeres pályázatot könyvelhetett el 

az önkormányzat, miután a KEOP pályázatból 

megvalósult iskolai beruházáshoz – a nap-

elemes rendszer kiépítéséhez – befektetett 

önerős részt, a 8 millió forintot visszanyerte. 

Ezzel az 50 millió forintos projekt 100 száza-

lékos európai uniós támogatásból valósulha-

tott meg. A polgármester beszámolóját egy-

hangúlag hagyta jóvá a képviselő-testület. 

– 87 millió forintos mérleg szerinti ered-

ménnyel zárta a tavalyi évet a Büki Gyógy-

fürdő ZRt. – tájékoztatta a testületet Kriz ma-

nits Márton, a vállalat gazdasági igazgatója. 

Kiemelte, a komplexumnak 858 ezer látoga-

tója volt, tovább csökkentették a cég kötele-

zettség állományát és 2013-ban sem volt 

lejárt fi zetési kötelezettségük, így késedel-

mi kamatot nem kellett fizetniük. Előbb a 

gyógyfürdő, majd az önkormányzat által de-

legált felügyelő bizottsági és igazgatósági 

tagok beszámolóját egyhangúlag fogadta 

el a testület.

2014. január 1-jével integrálódott a Sop-

roni Vízmű Zrt-be a Bük és Térsége Vízmű Kft. 

A törvény által előírt közművagyon átadása 

miatt negatív eredménnyel zárta a 2013-as 

évet a társaság. Enélkül több mint 50 millió 

forintos eredményt tudott volna realizálni 

a cég. A beszámolót elfogadták. 

A napirendhez kapcsolódóan vitatták meg 

a képviselők a soproni cég kérését, mi sze-

rint szeretnék növelni a büki szennyvíztelep 

kapacitását annak érdekében, hogy több 

környező településről is ide lehessen elve-

zetni a szennyvizet. A vízműtársaság európai 

uniós forrásból duplájára növelné a büki te-

lep befogadóképességét. A városatyák egy-

hangúlag támogatták a beruházás megin-

dítását azzal kikötéssel, hogy a fejlesztés 

megvalósítása előtt plusz szennyvizet nem 

enged a telepre a soproni cég.   

Tavaly szerzett 51 százalékos tulajdoni részt 

a Parkom Parkfenntartó és Kommunális Szol-

gáltató Kft-ben Büki Város Önkormányzata. 

Év végén, a módosítások bejegyzését köve-

tően a cég nonprofi ttá vált. A társaság Bük 

mellett további 12 környező településen 

végzi a lakossági hulladékszállítást. 

– A parkfenntartás területén a 2013. évtől 

a város és a fürdő területén lévő parkok funk-

ciója megváltozott, ezáltal a fenntartásuk is 

munkaigényesebbé vált, a kézimunkaigény 

megnövekedett. Az új kerékpárút (Bük – Bő) 

elkészülése is további feladatbővülést ho-

zott – áll a cég előterjesztésében. A bevéte-

lek csökkenése és a kiadások növekedése 

ellenére a társaság 15 millió forint eredmény-

nyel zárta az előző évet. 

Az idei évben a hulladékgazdálkodás 

veszteségessé válásának elkerülése érdeké-

ben a Parkom Nonprofi t Kft. 5,6 millió forin-

tért vásárolt egy használt, 18 tonna teherbí-

rású konténerszállító járművet, valamint egy 

10 köbméteres öntömörítős konténert prés-

fejjel, összesen 3 millió forintért. A társaság 

a megfelelő színvonalú feladatellátás érde-

kében megkezdte a parki gépek felújítását 

is. A beszámolót a képviselők egyhangúlag 

hagyták jóvá. 

Módosították a szociális gondoskodás he-

lyi szabályairól szóló önkormányzati rende-

letet. Elfogadták az étkeztetés javasolt sze-

mélyi térítési díjait. A nyugdíjminimum alatt 

térítésmentesen vehető igénybe a szolgál-

tatás, e felett pedig sávosan határozta meg 

az önkormányzat a kedvezmény mértékét. 

Az önkormányzat közel 400 ezer forinttal 

támogatja a helyi iskola 70 diákjának tábo-

roztatását. A tanulók a zánkai és a ba la ton-

be rényi Erzsébet táborba utaznak, a busz 

költségének rendezését a város vállalja. Né-

meth Sándor elmúlt éves munkáját is jutal-

mazta a testület, mely háromhavi illetmé-

nyének megfelelő összeg.   

A testületi ülésen újabb vita bontakozott 

ki a sportszervezetek ez évi önkormányzati 

támogatása miatt. Végül jóváhagyták a Kul-

turális, Oktatási és Sportbizottság javaslatát 

és az önkormányzat kifi zette a BTK és BRUFK 

számára korábban megítélt 14, illetve 6 mil-

lió forintot. A polgármester indítványára sza-

vaztak arról is, hogy a Haladással együttmű-

ködve NB III-ban induljon-e a büki fut ball-

csapat. A szándéknyilatkozat elfogadását 

azonban 3 igen, 2 nem és 1 tartózkodás 

mellett nem támogatta képviselő-testület. 

Ezt követően zárt ajtók mögött tanács-

koztak a városatyák, ahol döntöttek az au-

gusztus 20-ai önkormányzati elismerésekről is.  

Tömböly Ágnes

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 345 Ft+Áfa (Forrás: Büki Közös Önkormányzati Hivatal)

A szolgáltatást igénybe vevő

havi rendszeres jövedelme

Az adható kedvezmény 

mértéke

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg 100 %

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el 90 %

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el 70 %

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem éri el 40 %

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem éri el 20 %

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem éri el 10 %

Komposztáló ládák osztása

Megkezdődött a komposztáló ládák kiosztása. Azokat a Büki Közös Önkormány-

zati Hivatal felhívása szerint július 15-én és 17-én 8 és 18 óra között lehet átvenni 

a Vízmű telep (Baross utca 11. szám) utáni telken. A ládákat az elmúlt hónapok-

ban ingyenesen lehetett igényelni.
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www.visitbuk.hu

Online belépőjegy értékesítés

Ahogy az már ismeretes, a fürdő május 27-től 

online felületen is tudja fogadni a vendégek 

belépőjegy vásárlással kapcsolatos igényeit. 

A fejlesztéssel csökken a sorbanállás a pénz-

táraknál, a listaárakhoz képest 5% kedvez-

ményben részesül a vásárló, kényelmes 

megoldást kínál a legmegfelelőbb be-

lépőjegytípus kiválasztásához. Az al-

kalmazás a www.bukfurdo.hu oldalon 

található „online-ticket” ikonra kattint-

va érhető el.

Orosz és lengyel nyelvű weboldal

adaptációk

A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 

web oldala a www.bukfurdo.hu a folya-

matos fejlesztések révén az utóbbi idő-

ben már további három nyelven is el-

érhetővé vált. Az egyre fokozódó orosz 

és lengyel turisztikai érdeklődésre való 

tekintettel a közelmúltban elindult a webol-

dal további két nyelvi adaptációja is, melynek 

eredményeképpen a fürdő online informá-

ciói a magyar nyelven kívül németül, csehül, 

angolul, lengyelül és oroszul is elérhetőek.

Programelőzetes

Folytatódik a bükfürdői Summer Jam 2014 

sztárparádéja. A következő időszakban az 

alábbi kiemelt programokkal várja a fürdő 

vendégeit:

•  Július 13-án 2014 legnépszerűbb fi ú éne-

kes csapata, a ByTheWay várja rajongóit.

•  Július 20-án délután az X Faktor győztese 

Danics Dóra műsorát hallhatják, láthatják 

az érdeklődők.

•  Július 26-án az Iron Cross Street verseny-

sorozat bükfürdői fordulójára kerül sor az 

úszómedencénél. A nagyszínpad közön-

ségét az Irigy hónaljmirigy szórakoztatja.

•  Augusztus 1-jén a Strandok Éjszakája or-

szágos rendezvényprogram keretében az 

Élményfürdő éjszakai fürdőzésre invitálja 

vendégeit. Az estét Varga Viktor műsora 

színesíti.

•  Egész napos program várja a családokat 

augusztus 3-án. A nap sztárvendége, 

az X Faktor legjobb férfi hangja, Csordás 

Ákos lesz.

•  Közkívánatra ismét Bükfürdőre látogat 

Korda György és Balázs Klári. Műsorukat 

a rajongók augusztus 9-én láthatják.

A fürdő területén zajló kiemelt prog-

ramok helyszíne az előző évekhez ha-

sonlóan a csúszdakomplexum melletti 

szabadtéri színpad. Információ: www.

bukfurdo.hu

AKCIÓK!

Világbajnok árak –1000 Ft kedvez-

mény a szuperkombi napijegyekből. 

A futball világbajnokság ideje alatt 

(2014. július 13-ig) minden minimum 

5000 Ft értékben vásárló fürdővendég 

kap egy bont, mellyel a szu perkombi 

(fürdő, élményfürdő, szauna) napije-

gyet 1000 Ft kedvezménnyel vásárolhatja 

meg 2014. július 14-től augusztus 31-ig, hét-

főtől péntekig a vásárlást igazoló blokk le-

adásával a kapacitás függvényében. A bon 

beváltható a fürdő információiban, pénztá-

raiban. A kedvezményre jogosító bon kész-

pénzre nem váltható. Az akció más kedvez-

ményekkel össze nem vonható.

Wellner Ervin; fotó: Varga Zsolt

A Büki Gyógyfürdő hírei

Korda Györgyék ismét Bükfürdőn!

Teltházat vonzott a Pannon Cigányze-

nekar nyárköszöntő koncertje május 

31-én a sportcsarnokban. A rendezvény 

sztárvendége ezúttal Bangó Mar-

git, Kossuth-díjas énekművész és 

Dégner Lilla operetténekes volt. 

Immár hagyományszerűen a Pannon 

Cigányzenekar fellépésével kezdődött 

el a nyári hónapok büki programsoro-

zata. Az esemény fővédnökeként Ágh 

Péter országgyűlési képviselő és Né-

meth Sándor polgármester mondott 

köszöntőt. 

A 2006-ban alakult zenekar ezúttal 

sem okozott csalódást, hiszen fergete-

ges előadásával ismét ámulatba ejtet-

te közönségét. A virtuóz hangszeres 

játék mellé ezúttal is páratlan hang társult: 

Kossuth-díjas művésznőt, Bangó Margitot 

köszönthettük a sportcsarnok színpadán. 

– A művésznő zenei pályáján a legfonto-

sabb tényező talán a hitelesség. Ez a kulcsa 

annak a csodás érzésnek, ami elfogja az 

embert, ha dalait hallgatja. Nem számít a kö-

zeg, ami lehet egy pici étterem vagy a világ 

legnagyobb, leghíresebb koncertarénái, a 

magával ragadó előadás soha nem felejthe-

tő élményt nyújt. Számos lemez őrzi a közel 

fél évszázadnyi zenei munkásságot, olyan 

dalokkal, amelyeket talán mások soha 

nem énekeltek lemezre. Bangó Margit 

zenei repertoárja egy „hungarikum ze-

netár”, amely megőrzi a jövő nemze-

dék számára mindazokat a sok száz éves 

magyar és roma értékeket, amelyeket 

bűn lenne magára hagyni – jellemez-

ték Bangó Margitot fellépése előtt.

Az érdemes művészt követően Dég-

ner Lilla egyedülálló hangján operettek 

csendültek fel, amit vastaps követett. 

T. Á.; fotó: Pannon Cigányzenekar 

rajongói facebook oldala

A Pannon Cigányzenekar nyárköszöntője Bangó Margittal

zvény

-

s 

n 

t 

-

h 

-

t 

l 

-

-

s 

annak a csodás érzésnek, ami elfogja az fél évsz

d

n

ze

n

d

m

b

té

n

cs

Bangó Margit óriási sikert aratott 

elmes

-

-

n 

-

m 

-

-

-

z 

ó 

az érdeklődők. a raj

ra

so

sz

b

A

V

m

A

(2

50

ka

(fTavaly Korda György és Balázs Klári óriási sikert aratott a fürdőn



július 11. 09.00
Büki Mesevonat
a Szamóca Színházzal
Részvételi díj: 1.000.- Ft, amely tartalmazza a 
vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne:
Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.

július 11. 
III. Etno – Folk Forgatag
18.00 United Folk Orchestra
19.30 Buda Folk Band 
21.30 Nikola Parov & Herczku Ági 
23.45 Bohemian Betyars 
 Helyszín: Bükfürdő, Gyógyfürdő parklója 
– A belépés díjtalan!

július 12.
Aratóünnep
PROGRAMVÁLTOZÁS!
15.00  Ünnepi ökumenikus istentisztelet

a Római Katolikus Templomban
Helyszín: Bük, Petőfi  Sándor u. 29.
16.00   Színes felvonulás hintókkal, lovas 

kocsikkal Bükfürdőre
16.00   Gyermeksarok  
 Népi és ügyességi játékok
 Kirakodóvásár
Helyszín: Büki Gyógyfürdő parkolója
17.30 Ünnepélyes megnyitó
18.00 Kézikaszás aratóbemutató és uzsonna
19.00 Folklórműsor 
  Fellép: Vitnyédi Énekes Lenke hagyo-

mányőrző néptánccsoport
21.00 Beshodrom koncert
22.30–02.00 Aratóbál a Spontán Duóval
A programok helyszíne: Bükfürdő, a Büki 
Gyógyfürdő parkolójánál felállított rendez-
vénysátor – A belépés díjtalan!

július 18. 09.00
Büki Mesevonat
a Szamóca Színházzal
Részvételi díj: 1.000.- Ft, amely tartalmazza a 
vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne:
Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.

július 23 – 27.
IX. Gyógy-Bor Napok
– Büki Gasztrofesztivál
július 23. szerda
Gyermekszínpad
17.00 Kakaó együttes 
18.45 Fourtissimo együttes
Gasztroszínpad
18.00  „Örömfőzés” Bánszky Péter és Réczeg 

József Bük-fürdői mesterszakácsok
19.15 Folkish koncert
Nagyszínpad
17.45  A dr. Pesovár Ernő AMI Kistücsök 

csoportjának előadása
18.15 Ünnepélyes megnyitó
18.45  Az Ungaresca Néptáncegyüttes és a 

Boglya Népzenei Együttes műsora
21.00 Ruzsa Magdi 
23.00 Utcabál a Búgócsiga együttessel

július 24. csütörtök
Gyermekszínpad
17.00 Napraforgó Bábszínház
18.00 Bognár Szilvi Csintekerintő koncertje
Gasztro színpad
17.00 „Örömfőzés” Barabontó
 „Örömfőzés” Bartók Zoltán
17.30 Berecz András és Berecz István műsora
Nagyszínpad
19.00 Tárkány Művek 
21.00 Barabonto
23.00 Balkán Fanatik
00.30 Balkán Fanatik Soundsystem
Fürdő Étterem – Jazz-Blues Udvar
19.00 Gáspár Eszter
20.00 Szolid Jazz Band

KULTÚRWELLNESSBüki Kultúr Kúra2014



július 25. péntek 09.00
Büki Mesevonat
a Szamóca Színházzal
Részvételi díj: 1.000.- Ft, amely tartalmazza a
vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne:
Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.

Gyermekszínpad
17.00 Mesebolt Bábszínház előadása
18.00 Joós Tamás műsora
Gasztro színpad
17.00 Molnár György harmonikaművészz
17.00 „Örömfőzés” Firkin
 „Örömfőzés” Cimbaliband
Nagyszínpad
19.00 Karak
20.45 Cimbaliband
22.45 Firkin 
00.30 Cabo Wabo Party Band
Fürdő Étterem – Jazz-Blues Udvar
19.00 Horváth Meggie és Peltzer Géza
21.00 Szolid Jazz Band

jjúlius 26. szombat
Gyermekszínpad
17.00 Kereplő Színház
1818.00 Iszkiri együttes
Gasztro SzSzínínpapadd
18.00 „ÖÖröömfmfőzőzésés” NáN dasdy Bandérium 

„Örömfőzés”s VVivi at Bacchus
18.30 Ferenczy Györgrgy és a Rackajam
2121.3.300 MaMagygyar Vista Soocial Club
Nagyszínpad
20.00 Vivat Bacchuhus s 
23.00 PASO 
00.00 Mokka
FüFürdő Étterem –– JaJ zz-Blues UUdvdvdvarara
19.0.000 PiPiststonons s JaJ m
2121 0.00 Hot Jazzz BBanand

július 27. vasárnnap
Gyermek Színpad
18.00 Hahó zenekar
Gasztroszízínpnpadad
18.00 Újvári Timi & Hot Stuff 
18.00  Receptverseny eredményhirdetése

Nika Róbert gasztro-barárát t ésés aamamatőr 
színjátszó közreeműműköködédésével

Nagyszszíní pad
17.00 Pannon CCigi ányzenekar
19.00 Operettggálála a
21.00 Budapestt BBárá   

auguszzttus 8. 09.00
Büki MMeessevonat
a Szamóccaa SSzínhháázzzzall
Részvételi díj: 1.000.- Ft, amely tartalmazza a
vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszízíne:
Bük, Kócóczázán-n-háház,z, Széchenyi u.

augusztuss 1100. 2200.000
Csík Zenneekkaarr kkoncerrttjjee
bebelélépőpő:: elelővővételben: 2.200.- Ft, elővételben: 
1.1.80800.0 -, bükieknek: 1.500.-
helyszín: Büki Művelődődésési és Sportközpont,
Könyvtár Atriuma (Roossz ididőő esesete én: SpS ort-
csarnok)

auguusszzttus 16. 20.00
Booddrroogi Éva – Erreeddiiccsss BBBééllaa::

g

Garráázzsfuvola –– ddaaallljjááték,
W..AA.. MMozart VVaarrráázsfuvola című 
mművvee alapjánn
helyszín: BüBüki Műveelelődődéssi éss Sportközpont,
Könyvtár Atrtriuma (((RoR sssszz idő esesetén: Szín-
házterem)



augusztus 19.
„Büki Retró” 
20.00 Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
22.00   ELVIS LIVE! – Ed Philips

and The Memphis Patrol zenekar
00.00 Retro Utcabál
helyszín: Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár Atriuma (Rossz idő esetén: 
Sportcsarnok) – A belépés díjtalan!

augusztus 20. 
10.00 „Apa, gyere Te is!”
  Bütykölő- játszóház, Inci-Finci 

bohóc interaktív játéka
11.00  Gryllus Vilmos gyermekműsora
helyszín: Bük, Koczán-ház, Széchenyi u. 42.
13.30  Ünnepi Képviselő - testületi ülés és 

az Új Kenyér megáldása
helyszín: Büki Közös Önkormányzati 
Hivatal, Bük, Széchenyi u. 44.

20.00  Magyar opera – operett gála au-
gusztus 20-a tiszteletére

helyszín: Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár Atriuma (Rossz idő esetén: 
Sportcsarnok) – A belépés díjtalan!
22.00 Tűzijáték
Helyszín: Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár, Bük, Eötvös u.

Szeptember 26 - 27.
III. Szent Mihály-napi Forgatag
Vásári komédiások, kézműves vásár, 
gasztronómiai bemutatók
• Zanzibár koncert
• Lord koncert
• Alma zenekar
•  Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-

együttes műsora
•  a 30 éves Boglya Népzenei Együttes 

koncertje
Részletes program: augusztus elején

11. Juli 09.00 
Märchenzug von Bük mit dem 
Szamóca Theater 
Teilnahmegebühr: 1.000.- HUF, inklusive Zug-
fahrt, Verpfl egung und Theater auff  üh rung 
Ort: Bük, Kóczán-Haus, Széchenyi Str.

11. Juli 
III. Etno – Folk Kirmes 
18.00 United Folk Orchestra
19.30  Buda Folk Band 
21.30  Nikola Parov & Ági Herczku 
23.45 Bohemian Betyars 
Ort: Bükfürdő, Parkplatz des Heilbades – 
kostenloser Eintritt!

12. Juli 
Erntefest 
15.00  Feierlicher ökumenischer Gottesdienst 

bei der ökumenischen Kapelle
Ort: Bük, Petőfi  Str. 23.
16.00  Bunter Aufmarsch mit Kutschen und 

Pferdekarren nach Bükfürdő  
16.00 Kinderecke  
 Volks- und Geschicklichkeitsspiele 
 Jahrmarkt 
Ort: Parkplatz des Heilbades Bük 

17.30 Feierliche Eröff nung 
18.00  Erntevorführung mit Sensen, 

anschließend Jause 
19.00 Folkloreprogramm 
  Gastauftritt: Traditions volks tanz grup pe 

Lenke Énekes aus Vitnyéd 
21.00 Beshodrom Konzert
22.30 – 02.00 Ernteball mit dem Spontán Duo 
Ort: Festivalzelt auf dem Parkplatz des 
Heilbades Bük – Der Eintritt ist kostenlos! 

KULTURWELLNESSKultúrkur Bük

2014



18. Juli 09.00 
Märchenzug von Bük mit dem 
Szamóca Theater 
Teilnahmegebühr: 1.000.- HUF, inklusive Zug-
fahrt, Verpfl egung und Theaterauff ührung 
Ort: Bük, Kóczán-Haus, Széchenyi Str.

23 – 27. Juli 
IX. Heil-Wein Tage –
Gastro-Festival von Bük 
23. Juli Mittwoch 
Kinderbühne 
17.00 Kakaó Ensemble 
18.45 Fourtissimo Ensemble
Gastro Bühne 
18.00  „Freudenkochen” Meisterköche Péter 

Bánszky und József Réczeg aus Bük-
fürdő 

19.15 Folkish Konzert
Große Bühne
17.45  Auff ührung der Kistücsök Gruppe des 

Dr. Ernő Pesovár Ernő Kunstinstitutes 
18.15 Feierliche Eröff nung 
18.45  Programm der Volkstanzgruppe 

Ungaresca und der Volksmusikgruppe 
21.00  Magdi Ruzsa 
23.00  Straßenfest mit der Búgócsiga Band

24. Juli Donnerstag
Kinderbühne 
17.00 Napraforgó Puppentheater 
18.00 Csintekerintő Konzert von Szilvi Bognár 
Gastro Bühne 
17.00 „Freudenkochen” Barabontó
 „Freudenkochen” Zoltán Bartók 
17.30  Programm von András Berecz und 

István Berecz 
Große Bühne 
19.00 Tárkány Werke 
21.00 Barabonto
23.00 Balkán Fanatik
00.30 Balkán Fanatik Soundsystem
Fürdő Restaurant – Jazz-Blues Hof
19.00 Eszter Gáspár 
20.00 Szolid Jazz Band

25. Juli Freitag 09.00
Märchenzug von Bük mit dem 
Szamóca Theater 
Teilnahmegebühr: 1.000.- HUF, inklusive Zug-
fahrt, Verpfl egung und Theaterauff ührung 
Ort: Bük, Kóczán-Haus, Széchenyi Str.

Kinderbühne 
17.00  Auff ührung des Mesebolt 

Puppentheaters 
18.00 Programm von Tamás Joós 
Gastro Bühne 
17.00 György Molnár, Akkordeonkünstler  
17.00 „Freudenkochen” Firkin
 „Freudenkochen” Cimbaliband
Große Bühne
19.00 Karak
20.45 Cimbaliband
22.45 Firkin 
00.30 Cabo Wabo Party Band
Fürdő Restaurant – Jazz-Blues Hof
19.00 Horváth Meggie und Géza Peltzer 
21.00 Szolid Jazz Band

26. Juli Samstag 
Kinderbühne 
17.00 Kereplő Theater
18.00 Iszkiri Ensemble
Gastro Bühne
18.00 „Freudenkochen” Nádasdy Regiment 
 „Freudenkochen” Vivat Bacchus
18.30 György Ferenczy und das Rackajam
21.30 Magyar Vista Social Club
Große Bühne
20.00  Vivat Bacchus 
23.00  PASO 
00.00 Mokka 
Fürdő Restaurant – Jazz-Blues Hof
19.00 Pistons Jam
21.00 Hot Jazz Band

27. Juli Sonntag 
Kinderbühne 
18.00 Hahó Band
Gastro-Bühne 
18.00 Timi Újvári & Hot Stuff 
18.00  Siegerehrung des Rezeptwettbewerbs 

unter der Mitwirkung des Gastro-Freundes 
und Amateurschauspielers Róbert Nika 

Große Bühne 
17.00 Pannon Zigeunerband 
19.00 Operettengala 
21.00 Budapest Bár  

08. August 09.00
Märchenzug von Bük mit dem 
Szamóca Theater 
Teilnahmegebühr: 1.000.- HUF, inklusive Zug-
fahrt, Verpfl egung und Theaterauff ührung 
Ort: Bük, Kóczán-Haus, Széchenyi Str.



Weltmeister Preise – 1000 HUF geschenkt von  den Superkombi Tageskarten.

Kaufen Sie während der Fußball Weltmeisterschaft (13. Juli 2014)  Minimum im Wert von 5000 HUF ein 

und Sie bekommen ein Bon. Mit der Abgabe des Bons und Kassenzettels – mit Rücksicht auf die Kapazität 

– können Sie unseren Superkombi (Bad, Erlebnisbad, Saunawelt) Tageskarten, zwischen 14. Juli und 31. August, von Montag bis 

Freitag 1000 HUF günstiger in Anspruch! Der Bon ist an den Informationen und Kassen des Bades einlösbar. Nicht eingelöste Bons 

können nicht in Bar eingelöst werden. Die Aktion ist mit anderen Ermäßigungen nicht verbindbar.

10. August  20.00 Uhr
Konzert des Csík Orchesters 
Eintritt: im Vorverkauf: 2.200.- HUF, im 
Vorverkauf: 1.800.-, für die Einwohner von 
Bük: 1.500.-
Ort: Atrium des Kultur- und Sportzentrum 
und der Bibliothek Bük (Bei Schlechtwetter: 
Sporthalle) 

16. August 20.00 Uhr 
Éva Bodrogi – Béla Eredics: 
Garagenfl öte – Liederspiel, 
anhand der Zauberfl öte von 
W.A. Mozart 
Ort: Atrium des Kultur- und Sportzentrum 
und der Bibliothek Bük (Bei Schlechtwetter: 
Sporthalle)

19. August 
„Retro in Bük“ 
20.00 Viki Marót und die Nova Kultúr Band
22.00  ELVIS LIVE! - Ed Philips and The 

Memphis Patrol Band
00.00 Retro Straßenfest
Ort: Atrium des Kultur- und Sportzentrum 
und der Bibliothek Bük (Bei Schlechtwetter: 
Sporthalle) – Der Eintritt ist frei! 

20. August 
10.00  „Papa, komm auch du!“ 

Bastel-Spielhaus, Interaktives Spiel des 
Clowns Inci-Finci 

11.00 Kinderprogramm von Vilmos Gryllus 
Ort: Bük, Koczán-Haus, Széchenyi Str. 42.
13.30  Feierliche Gemeinderatssitzung und 

Segnung des Neuen Brotes 
Ort: Gemeinsames Bürgermeisteramt Bük, 
Bük, Széchenyi u. 44.
20.00  Ungarische Opern- und Operettengala 

anlässlich des Nationalfeiertages 
Ort: Atrium des Kultur- und Sportzentrum 
und der Bibliothek Bük (Bei Schlechtwetter: 
Sporthalle) – Der Eintritt ist frei! 

22.00  Feuerwerk 
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek 
Bük, Eötvös Str.

26 – 27. September 
III. Kirmes am Sankt-Michael Tag 
Vagabunden, Handwerksmesse, 
Gastronomiepräsentationen 
• Zanzibár Konzert
• Lord Konzert
• Alma Band 
•  Programm des Traditionsvolkstanzvereins 

von Gencsapáti 
•  Konzert der 30 Jahre alten Boglya 

Volksmusikgruppe 
detailliertes Programm: Anfang August 



11 črvence 09.00 hod
Pohádkový vlak z Büku s 
dětským divadlem
„Szamóca Színház“
Cena účasti: 1.000.- HUF obsahuje jízdu 
vláčkem, pohoštění a představení.
Místo konání: Bük, dům Kóczán-ház,
ulice Széchenyi u.

11 července 
III. Etno – folkové víření
„Folk Forgatag“
18.00 United Folk Orchestra
19.30 Buda Folk Band 
21.30 Herczku Ági a Banda
23.45 Bohemian Betyars 
Místo konání: Bükfürdő, parkoviště 
termálních lázní – Vstup zdarma!

12 července
Dožínky
15.00  Slavnostní ekumenická bohoslužba u 

Ekumenické kaple
Místo konání: Bük, ulice Petőfi  u. 23. 
16.00  Pestrý průvod na kočárech a 

povozech do Bükfürdő 
16.00 Dětský koutek  
  Lidové hrátky a hry dovednosti
 Jarmark
Místo konání: parkoviště termálních lázní v 
Büku
17.30 Slavnostní zahájení
18.00 Ukázka tradičního kosení, svačina
19.00 Folklórní program 
  Účinkuje: folklórní taneční soubor 

„Vitnyédi Énekes Lenke“
21.00 koncert skupiny Beshodrom
22.30–02.00 Dožínkový bál, hraje Spontán 
Duó
Místo konání programů: Bükfürdő, velký 
stan u parkoviště termálních lázní v Büku
Vstup zdarma!

18 července 09.00 hod
Pohádkový vlak z Büku s 
dětským divadlem
„Szamóca Színház“
Cena účasti: 1.000.- HUF obsahuje jízdu 
vláčkem, pohoštění a představení.
Místo konání: Bük, dům Kóczán-ház, ulice 
Széchenyi u.

23 – 27. července
IX. Dni léčby vínem –
Bük - Gastrofestival
23 července, středa
Divadlo pro děti
17.00 Soubor Kakao 
18.45 Soubor Fourtissimo
Gastropódium
18.00  „Pohodové vaření” Péter Bánszky a 

József Réczeg mistři šéfkuchaři z 
Bük-fürdő 

19.15 Koncert Folkish
Velké jeviště – Nagyszínpad
17.45   Představení skupiny Malý cvrček

„dr. Pesovár Ernő AMI Kistücsök“
18.15 Slavnostní zahájení
18.45  Program tanečního souboru „Un ga res-

ca Néptáncegyüttes“ a souboru lidové 
hudby „Boglya Népzenei Együttes“

21.00 Ruzsa Magdi 
23.00 Street Party se skupinou Búgócsiga

24 června, čtvrtek
Dětské divadlo
17.00  Loutkové divadlo „Napraforgó Báb-

színház”
18.00  Koncert Szilvi Bognár – „Csintekerintő“ 
Gastrojeviště
17.00 „Pohodové vaření” Barabontó
 „Pohodové vaření” Zoltán Bartók
17.30 Program Andráse a Istvána Berecze
Velké jeviště
19.00 Tárkány Művek 
21.00 Barabontó
23.00 Balkán Fanatik

KULTURWELLNESS Kulturní kúra v Büku

2014



00.30 Balkán Fanatik Soundsystem
Restaurace „Fürdő Étterem“ – Jazz-Blues 
dvůr
19.00 Eszter Gáspár
20.00 Szolid Jazz Band

25 července, pátek 09.00
 Pohádkový vlak z Büku s 
dětským divadlem
„Szamóca Színház“
Cena účasti: 1.000.- HUF obsahuje jízdu 
vláčkem, pohoštění a představení.
Místo konání: Bük, dům Kóczán-ház, ulice 
Széchenyi

Dětské divadlo
17.00  Představení loutkového divadla 

„Mesebolt“
18.00 Program Tamáse Joóse
Gastrojeviště
17.00 György Molnár, harmonikář 
17.00 „Pohodové vaření” Firkin
 „Pohodové vaření” Cimbaliband
Velké jeviště
19.00 Karak
20.45 Cimbaliband
22.45 Firkin 
00.30 Cabo Wabo Party Band
Restaurace „Fürdő Étterem“ – Jazz-Blues 
dvůr
19.00 Meggie Horváth a Géza Peltzer
21.30 Szolid Jazz Band

26 července, sobota
Dětské divadlo
17.00 Divadlo „Kereplő“
18.00 Divadlo „Iszkiri“
Gastrojeviště
18.00  „Pohodové vaření” Nádasdy Bandérium 
 „Pohodové vaření” Vivat Bacchus
18.30 Ferenczy György a Rackajam
21.30 Magyar Vista Social Club

Velké jeviště
20.00  Vivat Bacchus 
23.00  PASO 
00.00 Mokka 
Restaurace „Fürdő Étterem“ – Jazz-Blues 
dvůr
19.00 Pistons Jam
21.30 Hot Jazz Band

27 července, neděle
Dětské divadlo
18.00 skupina Hahó
Gastrojeviště
18.00 Timi Újvári & Hot Stuff 
18.00  Vyhlášení vítěze soutěže receptů s 

účastí gastrofandy a amatérského 
herce Róberta Nika

Velké jeviště
17.00  Orchestr „Pannon Cigányzenekar“
19.00  Operetní gala 
21.00  Budapest Bár  

8 srpna 09.00 hod
Pohádkový vlak z Büku s dět ským 
divadlem „Szamóca Színház“
Cena účasti: 1.000.- HUF obsahuje jízdu 
vláčkem, pohoštění a představení.
Místo konání: Bük, dům Kóczán-ház, ulice 
Széchenyi

10 srpna 20.00 hod
Koncert skupiny „Csík Zenekar“
Vstupné na místě: 2.200.- HUF, v před prod eji: 
1.800.-, HUF obyvatelé Büku: 1.500.- HUF
Místo konání: atrium kulturního a 
sportovního centra „Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár” (v případě špatného 
počasí: sportovní hala – Sportcsarnok)

16 srpna 20.00 hod
Éva Bodrogi – Béla Eredics:
Garázsfuvola – zpěvohra, na 
základě díla Kouzelná fl étna
W. A. Mozarta
Místo konání: atrium kulturního a 
sportovního centra „Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár” (v případě 
špatného počasí: Divadelní sál)

19 srpna
„Büki Retro” 
20.00  Viki Marót a skupina Nova Kultúr 

Zenekar
22.00  ELVIS LIVE! – skupina Ed Philips and 

The Memphis Patrol
00.00 Retro Street Party
Místo konání: atrium kulturního a sport ov ní-
ho centra „Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár” (v případě špatného počasí: sport-
ovní hala - Sportcsarnok) – Vstup zdarma!



Mistrovské ceny – 1000 HUF jako dárek!

V průbĕhu Mistroví svĕta každý, kdo zaplatí minimálnĕ 5000 Ft sota ne kupon (bonus). Timto kuponem 

zakupí Superkombi vstupenku (lázně, zážitkové koupele, sauna) s 1000 Ft slevou, a to od 14. července do 

31. srpna, pondělí- patek. Slevu Ize využít po předložení účtenky a závisí na volné kapacitě. Kupon Ize uplatnit v kasách a infopultech 

lázni.Kupon nelze smēnit na hotové peníze. Akce nelze kombinovat s jinými slevami.

20 srpna 
10.00 „Tati, pojď taky!”
  Hry, ruční práce, interaktivní hrátky 

klauna Inci-Finci
11.00 Dětské představení Vilmose Grylluse
Místo konání: Bük, dům Koczán-ház, Szé-
chenyi u. 42.
13.30    Slavnostní zasedání zastupitelstva, 

posvěcení nového chleba
Místo konání: Úřad samosprávy v Büku, 
Bük, Széchenyi ul. 44.
20.00  Maďarská operní - operetní gala na 

počest státního svátku MR
Místo konání: atrium kulturního a sport-
ovního centra „Büki Művelődési és Sport-
központ, Könyvtár” (v případě špatného 
počasí: sportovní hala - Sportcsarnok) – 
Vstup zdarma!

22.00 Ohňostroj
Místo konání: kulturní a sportovní centrum 
„Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár“, Bük, Eötvös ul.

26-27 září
III. Pouť ke dni Svatého Michala
Vystoupení pouťových komediantů, prodej 
výrobků lidových řemeslníků, 
gastronomické prezentace
• Koncert skupiny Zanzibár
• Koncert skupiny Lord
• Skupina Alma
•  Vystoupení tradičního tanečního souboru 

„Gencsapáti Hagyományőrző Néptánc-
együttes“ 

•  Koncert třicetiletého souboru lidové 
hudby „Boglya“

Detailní program: začátkem srpna

A KISVONAT MINDEN ALKALOMMAL 9.00-KOR INDUL A HOTEL PIROSKA ELŐL.
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Tizenegyedik alkalommal szervezi meg 

Bük Város Horvát Nemzetiségi Önkor-

mányzata a Horvát Kulturális Fesztivált 

július 19-én szombaton.  

A büki nyári programok egyik meghatá-

rozó eseménye, igazi színfoltja évről évre a 

horvát fesztivál, mely a nemzetiség sokol-

dalú zenei és öltözködési kultúrájából is íze-

lítőt ad az érdeklődők számára. Az idei fesz-

tivál fővédnöke Kovács Ferenc, a Vas Megyei 

Közgyűlés elnöke.  

Július 19-én 15 órakor a római katolikus 

templomban szentmisével indul a rendez-

vény, majd 16 óra 30 perctől a művelődési 

központban lépnek fel a fesztivál résztvevői. 

A megjelenteket házigazdaként köszönti 

Virágh János, Bük Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatának elnöke és Németh Sán-

dor polgármester. Beszédet mond még Kriz-

manits István, a Vas Megyei Horváth Nem-

zetiségi Önkormányzat elnöke és Kovács Fe-

renc a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is. 

A színpadon láthatjuk a horvátzsidányi 

Čakavci és az Ungaresca táncegyüttest, a 

Zsi danci Tamburások a peresznyei Zviranjak 

énekkart és a büki Danica horvát kórust is. 

18 órától a résztvevőket vacsorával vár-

ják, majd hajnalig folytatódik a mulatozás, 

ahol a talpalávalót Peresznyéről a Karam bo-

lo együttes fogja húzni. 

T. Á.  

Horvát fesztivál

A IX. Gyógy-bor Napok és Büki Gasztro-

fesztivál keretében idén is megválaszt-

ják a város borát. 

Július 22-én, a fesztivál nyitónapja előtti 

este az Aurora étteremben tartják a borvá-

lasztást szakértő zsűri bevonásával. A meg-

mérettetésre minden borász nevezhet, aki 

kiállítóként részt vesz az eseményen. A ne-

vezési díj fajtánként 1.000 forint. A borászok 

olyan nedűkkel szállhatnak versenybe, me-

lyek palackozott ára nem haladja meg az 

1.180 Ft + Áfa összeget. 

A győztes borból Bük Város Önkormány-

zata és a Soproni Vízmű ZRt. 600 palackkal 

vásárol, és azt új címkével felruházva a kö-

vetkező egy évben protokoll eseményeken 

a város vezetői, képviselői adják ajándékul.  

Forrás: Büki Művelődési

és Sportközpont, Könyvtár

Keresik Bük
város borát

(Folytatás az 1. oldalról!)

Nagy Csaba tavaly szeptemberben mutatta 

be a képviselő-testületnek terveit. Elképze-

lését támogatta a képviselő-testület, így meg-

kezdődhetett a kivitelezés. 

Bük Város Önkormányzata közben pályá-

zatot nyújtott be az új organikus pont meg-

valósítására, amit a Nemzeti Kul-

turális Alap Vizuális Művészetek 

Kollégiuma 3 millió forinttal tá-

mogatott. A köztéri alkotás ösz-

szesen 7,1 millió forintba került, 

a fennmaradó összeget az ön-

kormányzat saját forrásból fi nan-

szírozta. 

– Elképzelésemben olyan ob-

jektum megalkotására gondol-

tam, amely fi gyelembe veszi Bük, 

a fürdő és a jelzett park adottsá-

gait, profi lját, kulturális hagyo-

mányait. A parkban kialakítottak 

„taposó utat“, labirintust, me di-

tá cós helyet, ami egyfajta interaktív teret 

hozott létre. Az ide látogató turisták és a hely-

ben lakók együttesen vehetik ezeket birtok-

ba, s úgy tűnik, a kedveltté vált parkban aktí-

van jelen vannak. Fontosnak tartottam, hogy 

legyen „csomópontja“ a parknak, amelyet 

közösségi helyként használhatnak a látoga-

tók – írásbeli előterjesztésében így avatta be 

elképzelésének hátterébe Nagy Csaba még 

tavaly a városvezetőket. – A formaalakítás-

nál a korszerű megjelenés igénye mellett 

a fürdőn is alkalmazott kerek formák kaptak  

szerepet, egyúttal a népi kultúrában még ma 

is fellelhető kosárfonás hagyománya. A mű-

tárgy vázát – statikáját – a „negyed köríves“ 

pil lé rek adják, három aszimmetrikusan egy-

másba illesztett körív mentén. Ez a forma-

megoldás a befogadást, a magábazárást, a 

kinyílást és az elengedést szimbolizálja.

A köztéri alkotás ma már teljes valójában 

megcsodálható, sőt egyedülálló módon ki 

is próbálható. Ünnepélyes avatását az ön-

kormányzat a hónapban tervezi.

Tömböly Á.   

Organikus pont a parkban
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A befogadást, a magábazárást, a kinyílást és az elengedést 

szimbolizálja a formaalkotás

Ne felejts! címmel szervez Roma Holoka-

uszt emléknapot a Czinka Panna Roma 

Kulturális Egyesület Bük Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával karöltve.

A Holokauszt 70 – Holokauszt Emlékév 

alkalmából a Civil Alap – 2014 és Bük Város 

Önkormányzata támogatásával rendezik meg 

a II. világháború alatt Európa-szerte tízezré-

vel meggyilkolt cigányok és a Roma Holoka-

uszt (Pharrajimos) magyarországi áldozatai-

nak emlékére a programokat.  

Augusztus 2-án 15 órakor a római katoli-

kus templomban szentmisével emlékeznek 

a történelmi tragédia áldozataira, majd 16 óra-

kor koszorúzási ünnepséget tartanak a Holo-

kauszt Emlékműnél. Beszédet mond a ren-

dezvény fővédnöke Sztojka Attila, az Em beri 

Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Fel-

zárkóztatásért Felelős Államtitkárságának 

főosztályvezetője, Kovács Ferenc, a Vas Me-

gyei Közgyűlés elnöke, dr. Kapiller Sarolta, 

a Kőszegi Járási Hivatal hivatalvezetője, Már-

kus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitköz-

ség elnöke és Németh Tiborné, a helyi roma 

nemzetiségi önkormányzat elnöke. 

17 óra 15 perctől a művelődési házban 

lép fel a Czinka Panna Cigány Színház, mely 

Fekete-Fehér Hangok címmel mutatja be iro-

dalmi pódium előadását autentikus cigány 

zenével. 

A berekből a Csillagerdőbe címmel ajánlja 

könyvét Sudárné T. Molnár Zszuzsanna, majd 

Ferkovics József festőművész beszél hely-

színen kiállított műveiről. 19 órától a ren-

dezvénytéren lép fel a 100 tagú cigányze-

nekar. Itt köszöntőt mond Németh Sándor, 

Bük város polgármestere és Jakus László, a 

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület el-

nöke. A rendezvényre a belépés díjtalan!

Tömböly Á.  

A Roma Holokauszt emléknapja
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Az idegenforgalmi szezonban idén is jár-

őröznek a Büki Rendőrőrs biciklis rend-

őrei. Tavaly az önkormányzat támogatá-

sának köszönhetően indulhatott el a ke-

rékpáros rendőri szolgálat. Az előző év 

pozitív tapasztalatai nyomán június 1-jé-

től ismét megjelentek a biciklis egyen-

ruhások településünkön. Összesen né-

gyen délelőtti és délutáni munkarend 

szerint járják a várost. 

– Fő feladatuk a bűnmegelőzés és az ál-

lampolgárokkal a kapcsolattartás – tájékoz-

tatta lapunkat Lőrincz Attila rendőralezredes. 

– Folyamatosan ellenőrzik a kempingek és 

szállodák környékét, továbbá kiemelt fi gyel-

met fordítanak a parkolókra. Ha gyanús jár-

művet látnak, igazoltatnak is. A biciklis rend-

őrök ezen túlmenően folyamatosan kap-

csolatot tartanak a Büki Gyógyfürdő ZRt. 

rendészeti dolgozóival. 

 Bűnelkövetés esetén ennek köszönhe-

tően kérésre azonnal intézkedni tudnak. 

Az őrsparancsnok kiemelte, sem tavaly, 

sem pedig idén nem történt Bükön olyan 

kiemelt bűncselekmény, mely az állampol-

gárok szubjektív biztonságérzetét veszé-

lyeztette volna.

– Nagyon pozitívak voltak már tavaly is a 

biciklis rendőrökről a visszajelzések, az itt 

megforduló vendégek szinte „turisztikai kuri-

ózumként” tekintettek a segítő-

kész, rövidnadrágos egyenruhá-

sokra, akik kerékpárral közleked-

nek. Folyamatos jelenlétüknek és 

természetesen a térfi gyelő ka-

meráknak a rend fenntartásában 

fontos szerepük volt. Ráadásul 

nekik köszönhetően az idegen-

forgalmi szezonban nő a rendőri 

jelenlét Bükön és Bükfürdőn – 

tette hozzá a ren dőr alezredes. 

Az önkormányzat a kerékpár és 

a hozzá tartozó ruházat megvé-

telével támogatta a rendőrőrsöt. 

Tömböly Ágnes    

Újra szolgálnak a kerékpáros rendőrök
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teA turisztikai szezonban a biciklis egyenruhásokkal nő a rendőri 

jelenlét mértéke

Nyaralásaink alatt könnyen válhatunk 

sértetté, ha nem vagyunk elég óvatosak 

és értékeinkre nem megfelelően vigyá-

zunk. Lőrincz Attila őrsparancsnokot arra 

kértük, adjon hasznos bűnmegelőzési 

tanácsokat olvasóink számára. 

– Ha elutazunk otthonról, érdemes szom-

szédunkat, ismerőseinket megkérni postalá-

dánk rendszeres ürítésére, hiszen a kilógó 

újságok feltűnést keltenek, és egyértelműen 

jelzik: régóta nem tartózkodunk ingatla-

nunkban. Ráadásul, aki újságunkat, levelein-

ket beviszi, egyben körbe is tud járni a lakás-

ban, házban, ellenőrizni tudja, hogy minden 

rendben van-e – fogalmazta meg első taná-

csát a rendőralezredes. 

Lőrincz Attila hangsúlyozta, a strandon 

könnyen áldozattá válhatunk, ha óvatlanok 

vagyunk. 

– Sokan azt gondolják, ha pénztárcájukat, 

telefonjukat, kézi táskájukat, fényképezőgé-

püket egy törölközővel letakarják, gondos-

kodtak annak megfelelő védelméről és 2-3 

órás fürdőzés után megdöbbenve szembe-

sülnek a ténnyel: megkárosították őket. Ér-

demes a strandon bérelhető szekrényben, 

értékmegőrzőben elhelyezni személyes tár-

gyainkat, pénzünket, ha fürdőzni indulunk 

– tette hozzá az őrsparancsnok. Lőrincz Attila 

arra is fi gyelmeztetett, hogy ha megtörténik 

a baj, jobb azonnal a helyszínen intézkedni, 

nem pedig az otthoni kapitányságon beje-

lentést tenni. Az ügyet ugyanis így azonnal 

elkezdhetik felderíteni a helyi rendőrök, és 

nincsen időveszteség. 

A rendőrőrs vezetője végül kitért a közúti 

balesetekre is. 

– Koccanásos vagy egyéb balesetnél is 

érdemes rendőrt hívni, hiszen az egyenru-

hások a baleseti bejelentő lap kitöltésében 

is tudnak segítséget nyújtani. A legfontosabb 

azonban az, hogy ha az ember nyaral, a köz-

lekedési szabályokat akkor is be kell tartania, 

és tartózkodnia kell az alkohol fogyasztásá-

tól is, ha volán mögé ül. 

T. Á.

Bűnmegelőzési 
intelmek

A három napos program részeként láto-

gattak el Bükre július 5-én a szelestei ve-

terán motoros találkozó résztvevői. En-

nek köszönhetően mintegy 150 motor 

zúgott végig településünk főutcáján. 

Kovács László indította útjára még 2000-

ben a szelestei motoros találkozót miután 

Érdről hazaköltözött. A főszervező tavaly saj-

nos váratlanul elhunyt, barátai azonban úgy 

gondolták, emléke őrzése miatt is fontos a 

rendezvény továbbszervezése. 

– Minden évben más helyszínt keresünk 

fel, tavaly Ostffyasszonyfán jártunk a Pan-

nó nia ringen, előtte a Szajki-tavaknál, idén 

a választásunk Bükre esett – tudtuk meg Ba-

laskóné Szabó Ildikó szervezőtől. – A Mackó 

múzeumnál frissítő itallal Bíró Norbert foga-

dott minket, majd rendőri kísérettel vonultunk 

fel a városközpontban. A Koczán háznál zsíros 

kenyérrel és frissítővel vártuk a motorosokat. 

Sajnos az időjárás nem kedvezett a ta-

lálkozó részvevőinek, hiszen a nyári meleg-

Veterán motorosok látogattak Bükre

ben hirtelen özönvízszerű eső zúdult le, 

ami jócskán átalakította a tervezett prog-

ramot. 

– A csapat egy része ugyan dottóval kör-

bejárhatta a települést, azonban szerettük 

volna a Répcemente tanösvényét is megis-

merni, ezt a programot azonban az eső el-

mosta – mondta el Szele János, a rendezvény 

másik szervezője.    
       T. Á.   
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Veterán Pannóniákkal, Simsonokkal, Javakkal

és Mz-ékkel érkeztek a motorosok 

Helyettesítés

Dr. Nagy Mária gyermekorvos jú-

lius 7. és 18. között szabadságát 

tölti. Ez idő alatt őt dr. Szalók Imre 

gyermekorvos helyettesíti.   
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Június utolsó hetében rendezték meg az 

Alapítványi Játszóházas Napokat Bükön. 

Az immáron hagyománnyá vált nyári tá-

bor új helyszínen, a büki művelődési 

központban adott otthont a táborozó 

gyerekeknek. 

Közel tíz településről érkeztek hozzánk 

gyerekek, így a tábor létszáma meghaladta 

a 93 főt. Három évestől középiskolás korig 

együtt táboroztak a résztvevők. Öt ikerpár is 

gazdagította a tábort! A nagy létszámra való 

tekintettel külön csoportokba osztottuk a 

táborozókat kor szerint. Minden csoport élé-

re egy középiskolás és egy ifi s vagy pedagó-

gus vezető került. A csoportok különböző 

színű karszalagot kaptak, amely segítette 

a teljes csoport átláthatóságát. 

A napokat közös énekléssel és áhítattal 

kezdtük és zártuk is. Az áhítatokat Simon 

Réka lelkésznő, Szidoly Roland, Vincze Délia 

és Wölfel Mihály teológiai hallgatók tartot-

ták. A reggeli áhítatok Mózesen keresztül az 

elhívás, kiválasztás, vívódás, Istentől érkező 

segítség példáit, a délutáni záróáhítatok pe-

dig Luther-mesék címmel Isten kegyelmének 

felfedezését és hirdetését mutatták be a 

résztvevőknek.

A délelőttök az áhítat után játékos, inter-

aktív csoportfoglalkozással folytatódtak. Ezek 

az idei alaptémához, Tanítvánnyá legyetek!, 

kapcsolódtak a 12 tanítvány elhívásán és a 

hegyi beszéden, valamint Péter és Pál apos-

tolok személyén keresztül. Az érdekes, szó-

rakoztató foglalkozásokkal a vezetők segí-

tettek közelebb kerülnünk Istenhez és a Biblia 

tanításaihoz. A délelőttök további részében 

a gyerekek focizhattak, rajzolhattak, tollas-

labdázhattak, játszhattak a szabad foglalko-

zás keretén belül. 

Az iskola menzáján elfogyasztott ebéd 

után a legkisebbek (és néhány megfáradt ifi s) 

a hatalmas ággyá alakított színpadon néz-

Tanítvánnyá lettünk!

hettek mesét, sziesztázhattak. Minden nap 

más délutáni program várta a résztvevőket. 

Hétfőn a kézműves foglalkozáson párnát, 

pillangót készítettünk, este pedig Tóth Viki 

óvó néni tartott pizsamapartit, elvarázsolva 

kicsiket és nagyokat egyaránt. Kedd délután 

Major János lovaskocsival vitt minket a Nap-

sugár Játszóparkba. A táborozók önfeledten 

csúsztak, másztak, gokartoztak a meghódí-

tásra vágyó Játszóházban. Szerdán, a „kecs-

ketánc” népszerűségére való tekintettel, a 

tavalyiaktól eltérő új, héber táncokat is ta-

nulhattunk a teológus hallgatóktól. Később 

a csoportok különböző kreatív versenyeken 

vehettek részt, melyeknek kedvenc feladata 

a dobozból várépítés és rombolás lett. Csü-

törtök délután akadályverseny feladatait ol-

dottuk meg hat helyszínen, a szökőkúttól 

a Kóczán-házon át a templomparkig. Az ál-

lomások között séta közben jókedvűen és 

hangosan énekeltük a tanult keresztény éne-

keket, szerezve ezzel a büki lakosoknak né-

hány kellemes (vagy éppen kellemetlen) per-

cet. Pénteken kora reggel két busszal és au-

tókkal összesen 131-en indultunk Ausztriába, 

a gyerekek kedvenc kirándulóhelyére, a Fa-

mi lyparkba. A játékhegyekből ki 

se látva hirtelen azt se tudtuk, 

melyik játékot próbáljuk ki elő-

ször, de kisebbek, nagyobbak, 

mindenki megtalálta a kedvére 

valót. Délután fáradtan, de nehéz 

szívvel hagytuk el a Meseparkot. 

Szombaton pihenőnapot tartot-

tunk, és vasárnap családos isten-

tisztelettel zártuk a hetet. Öröm 

volt látni, ahogy a templom meg-

telik mosolygós gyermekarcok-

kal. A tábor végét a lelkésznő a 

karszalagjának elvágásával szim-

Tíz településről közel százan táboroztak Bükön

y

Tíz településről közel százan táboroztak Bükön

a hatalmas ággyá alakított színpadon néz a gyerekek ke
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kaÖt ikerpár is színesítette a tábort

bolizálta. Szomorú volt ráeszmélni arra, hogy 

tényleg vége a hétnek. Ám ahogy a karsza-

lagot eltehetjük emlékbe, úgy emlékeze-

tünkbe véshetjük a tábor minden egyes él-

ményét. 

Úgy gondolom, a tábor valamennyi részt-

vevőjének nevében mondhatom, hogy tar-

talmas hetet töltöttünk együtt, ismét gazda-

godva jó pár kellemes emlékkel. Köszönetet 

szeretnénk mondani minden magánsze-

mélynek, szülőnek, pedagógusnak, akik tá-

mogatásaikkal és munkájukkal valamilyen 

formában hozzájárultak ennek a tábornak 

a létrejöttében, sikeres lebonyolításában. 

Köszönet Giczi Nikolett hittanoktatónak és 

Simon Réka lelkésznőnek, hiszen nem vélet-

len, hogy évről évre egyre többen vagyunk 

a hittantáborban, akár kicsik, akár nagyobb 

ifi sek. Remélem, jövőre legalább ennyi em-

berhez jut el a tábor jó híre és közösségfor-

máló ereje, mint idén, hiszen együtt (l)enni 

jó Veletek és Istennel. 

Firisz Anita

A szombathelyi Karneválszínházban idén 

egy Labiche-bohózatot láthat a nagyér-

demű augusztus 17. és 23. között. Az olasz 

szalmakalap című darabot Réthly Attila 

rendezi.

Főbb szerepekben Jordán Tamás, Sodró 

Eliza, Hajmási Dávid és Mertz Tibor lesz lát-

ható. Jegyek elővételben 3.000 forintért a 

Weöres Sándor Színház jegyirodájában vált-

hatók. 

forrás: www.wssz.hu

Francia bohózat a 
Karneválszínházban
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Bük Város Önkormányzata, a Büki Város-

védő és -szépítő Egyesület, valamint a 

Magyar Nyugat Könyvkiadó gondozásá-

ban jelent meg a Bernáth Lajos hagya-

tékát feldolgozó A Büki Gyógyfürdő tör-

ténetének képes krónikája (1957-1979) 

című kötet. 

A 104 oldalas kiadvány magyar és német 

nyelven dolgozza fel az egykori állomásfő-

nök kéziratát és fotódokumentációját. A köte-

tet Németh Sándor polgármester szerkesz-

tette, egyben jegyzetekkel és jegyzékekkel 

látta el Bernáth Lajos írásait, melyeket a büki 

városi könyvtár őrzött meg az utókor számára. 

„Büki állomásfőnökként nemcsak vasúti 

csomópontot irányított, hanem szabadidejé-

ben bélyeggyűjtő szakkört és sakkcsapatot 

is vezetett. Nemcsak szervezte, hanem do-

kumentálta is az eseményeket sokféle műfaj 

igénybevételével: helytörténeti kutatóként 

feljegyzésekkel, amatőr szépíróként prózá-

val és verssel, fotográfusként pedig fényké-

pekkel. Ha ezeket a tevékenységeket köte-

lességének, hivatásának érezte, akkor a büki 

gyógyvíz hasznosítását, a fürdőkultúra meg-

teremtését egyenesen szívügyének.” – írja 

Bernáth Lajosról előszavában Németh Sándor. 

Tizenkét fejezetben elevenedik meg 

előttünk Bükfürdő sikertörténete a kútfúrás 

pillanatától, a feltörő víz laboratóriumi vizs-

gálatain, majd az árokfürdőzésen, az első 

medence megépítésén, a vasúti megállóhely 

kialakításán és a fedett fürdő megnyitásán 

át a vállalat 18. születésnapjáig.  

Bernáth Lajos jelentős fényképhagyatékát 

Marton Zsolt, ifj . Baranyai Lajos és Popovits 

Bálint digitalizálta, és Benkő Sándor fotóri-

porter javította fel nyomdai minőségre. A kö-

tetben megjelent a szerző életútja is, melyet 

lánya, Pethőné Bernáth Katalin állított össze.

A könyvet várhatóan júliusban fogják be-

mutatni a nagyközönség előtt.                 
 T. Á. 

Képes történet Bükfürdőről

című kötet. k
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BAz egykori állomásfőnök hagyatékát öleli fel a kötet

Felújították és újból működik a városhá-

za melletti díszkút. A Bük várossá kiáltá-

sa alkalmából felavatott köztéri alkotás 

több mint egy éve nem üzemelt. 

2007-ben adták át a szökőkutat, melynek 

gépháza a polgármesteri hivatalban kapott 

helyet. A városháza átépítése során azonban 

feltehetően megsérültek a föld alatti veze-

tékek, így nem volt megfelelő vízellátása a 

szökőkútnak. Emellett az alkotás több helyen 

eresztette a vizet. A gépészeti munkákat a 

soproni Aquafi lt Kft., míg a köves munkákat 

Popovics Gábor kőfaragó és műkőkészítő vé-

gezte – tudtuk meg Koltay Péter műszaki 

csoportvezetőtől.

T. Á. 

Újból csobog
a víz a díszkútban

Május közepén vett részt a Büki Bábcso-

port az Országos Evangélikus Bábfeszti-

válon Pilisvörösváron. 

A családias hangulatú gyermekfesztivál 

már ismerős a csapat számára, hiszen 

8. alkalommal vett részt rajta. Ebben 

az évben a kiírt téma: Együtt(l)enni jó! 

Ehhez készült az Asztali történetek című 

darab. Ebben feldolgoztuk Jézus éle-

tének azon eseményeit, melyek a kö-

zös étkezéshez kapcsolódnak, úgy mint 

a kánai menyegző, az ötezer ember 

megvendégelése, az utolsó vacsora 

és a feltámadás utáni halsütés. Kicsit 

különleges módon, hiszen megpróbál-

tuk ötvözni a mai korral az akkori esemé-

nyeket. Oly módon, hogy egy múzeum 

falai közt elevenedtek meg a tárgyak 

és a személyek. Az asztal volt a kulcsszereplő, 

amin mint színtéren játszottak a bábok, de 

az asztal volt az, ami elmesélte a kétezer év-

vel ezelőtti történeteket. 

Igazán fegyelmezett munkával, jó han-

gulatban zajlottak a próbák, és nagy sikerrel 

zárult a fesztiváli szereplés. A zsűri a legszín-

vonalasabb színház produkció díját adta. 

Azzal a kiegészítéssel, hogy igazi evangéliu-

mi színház, ami ebben a 20 percben eléjük 

tárult. Ez is az evangélium hirdetésének egy 

módja nem csak gyerekeknek, nem csak 

gyermekek által megjelenítve. Igaz, van hat 

éves, de 18 év feletti szereplő is.

Több felkérést is kapott a csoport az el-

következő időszakra. Így már ezen a héten 

kezdjük újra a próbákat. A csoport 

részt vesz az Országos Evangélikus 

Ifjúsági Találkozón, a Szélrózsán Solt-

vadkerten. Majd szeptemberben két 

hétvégén is vidéki szereplés várja a 

csapatot. 

Asztali történetek szereplői: Várko-

nyi Noémi, Koroknai Roland, Petrovics 

Karolin, Maráczi Nikoletta, Varga Bog-

lárka, Maráczi Laura, Vasvári Sára, Bo-

ros Fanni, Szakács Gergő, Koszorús 

Gergő, Bernáth Jázmin, Szele Ferenc, 

Szele Boglárka, Szele Franciska, Kajtár 

Dániel, Iliás Kristóf, Galavits Petra, Vár-

konyi Gabriella, Firisz Anita ének, Szidoly Ro-

land és Simon Réka gitár, Koszorús Gergő 

klarinét.

Giczy Nikolett  

Díjazták a Büki Bábcsoportot
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DA legszínvonalasabb színházi produkció díját kapta meg a társulat

2 millió forintból újult meg a díszkút
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A nők esélyegyenlőségéről és munka-

erő piaci helyzetéről Norvégiában tájé-

kozódott Németh Violetta június 2. és 4. 

között. Az önkormányzati képviselő az 

egyike lehetett annak az öt közéleti sze-

replőnek, akiket a Települési Önkormány-

zatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) pro-

jektjébe beválasztott.   

– Hogyan került a TÖOSZ projektjébe?

– Bük Város Önkormányzata is TÖOSZ tag, 

így szereztünk január végén tudomást a pá-

lyázati felhívásról, mi szerint olyan polgár-

mesternőket, alpolgármesternőket, képvi-

selőnőket keresnek, akik szívesen vennének 

részt egy magyar-norvég esélyegyenlőségi 

projektben. 

A pályázatot angol nyelven kellett elkül-

deni, jómagam azonban azt norvég nyelven 

írtam meg, amit díjaztak. Motivációs levél és 

személyes elbeszélgetés alapján választot-

ták ki az öt hazai képviselőt, köztük engem. 

Ezzel párhuzamosan Norvégiában is meg-

történt a kiválasztás. 

– Mi motiválta Önt arra, hogy ezen a pá-

lyázaton elinduljon?

– 2013 júniusában fogadta el a képviselő-

testület az önkormányzat esélyegyenlőségi 

programját. Akkor számos problémát feltár-

tunk és megfogalmaztunk. Fontosnak tartom, 

hogy ezekre mihamarabb választ tudjunk ad ni, 

ezért is örültem a lehetőségnek. Ráadásul 

a pozitív norvég mintákat most úgy ismer-

hetjük meg, hogy mindezt a TÖOSZ fi nanszí-

rozza az Önkormányzati kapacitásbővítés nor-

vég-magyar együttműködéssel című pro jekt jé-

nek (MANORKA) Nők és férfi ak esély egyenlősége 

munkacsomag mintaprojektje keretében.  

– Ezidáig mi minden valósult meg a pro-

jektből?  

– Április végén Budapesten három napos 

munkacsoport ülésen vettünk részt, ahol az 

öt-öt magyar és norvég kiválasztott először 

találkozhatott. Az ülés során betekinthettünk 

Norvégia önkormányzati rendszerének sa-

játosságaiba, a nők és férfi ak esélyegyenlő-

ségét támogató központi intézkedésekbe, 

valamint példákat hallhattunk a helyi jó gya-

korlatokról is. Június 2-án utaztunk ki Norvé-

giába partnereinkhez. Jómagam Grete Baek-

ken Mollan, Steinkjer alpolgármestere ven-

dégszeretetét élvezhettem. A település 

Nord-Trøndelag (Közép-Norvégia) közigaz-

gatási területén található. 

– Milyen tapasztalatokkal gazdagodott két 

napos ott tartózkodása alatt?

– Számos helyi intézményt kerestünk fel 

és helyi intézményvezetőkkel is beszélget-

tünk. Így többek közt Kristine Svendsen, a 

22 szakszervezetet felölelő LO helyi titkára 

saját élettapasztalatait osztotta meg velem. 

Az ő életútja jó példa arra, hogy hogyan tud 

akár egy gyermekeit egyedül nevelő nő egy 

ekkora szervezet élére kerülni Norvégiában. 

Az LO nap mint nap komoly küzdelmet foly-

tat nemcsak azért, hogy a nők a férfi akkal 

azonos feltételek mellett helyezkedjenek el, 

hanem hogy több olyan munkahely szüles-

sen, ahol a nőket teljes munkaidőben fog-

lalkoztatják. Ugyancsak tanulságos volt szá-

momra a Steinkjer-Beistadi magánóvodában 

tett látogatás. Szülői összefogással és támo-

gatással jött létre az intézmény, mely ma 

már állami forrást is kap működéséhez. Itt 

két óvóbácsival is megismerkedhettem, akik 

most végzik az óvodai szakképesítéshez szük-

séges tanulmányaikat. Az intézményvezető 

ugyanis arra hívta fel figyelmemet, hogy 

sajnos egyre több a csonka család Norvé-

giában, így fontos, hogy valahol férfi  minta-

képet lássanak a gyerekek. 

– A jó tapasztalatokat hogyan lehet átül-

tetni ide, Bükre?

– Első lépésben két konferenciát szerve-

zünk. Augusztus 27-én a nők munkaerőpiaci 

nehézségeiről kívánunk nyíltan beszélni, 

majd szeptember 8-án munkacsoport ülé-

sen vitatjuk meg a norvég tapasztalatainkat. 

Utóbbi ülésen előadást tart majd vendéglá-

tóm is, Grete Baekken Mollan is. Mindkét 

rendezvényre természetesen minden érdek-

lődőt örömmel várunk. 

Tömböly Ágnes 

Norvég tanulmányút a nők esélyegyenlőségéért

játosságaiba, a nők és férfi ak esélyegyenlő e
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Németh Violetta a TÖOSZ pályázatának

jóvoltából járt Norvégiában

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság pá-

lyázatot hirdet a középfokú köznevelési 

intézmények első, másod és harmadév-

folyamán tanuló roma származású fi ata-

lok számára tanulmányaik eredményes 

befejezésének elősegítése és a rendőri 

pálya választásának ösztönzésére Vas 

megyében – tette közzé a pályázati fel-

hívást honlapján a Büki Közös Önkor-

mányzati Hivatal. 

A pályázaton azok a diákok vehetnek részt, 

akik semmilyen tárgyból nem kötelezettek 

évismétlésre, és a pályázat benyújtásának 

évében évvégi tanulmányi átlageredményük 

legalább 3,0. A pályázatot elnyerők számára 

a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság nyújt 

anyagi támogatást. Ebben a többi közt sze-

repel a diákotthoni vagy kollégiumi szállás-

költség és a menzai ellátás költségeinek tel-

jeskörű térítése, tanévenként számla alapján 

személyenként legfeljebb 25.000 Ft értékű 

ruházkodási segély, ugyancsak tanévenként 

és személyenként legfeljebb 4.500 Ft-ig tan-

szersegély. Az előző félév vagy év végi ta-

nulmányi átlageredmény alapján a sikeresen 

pályázók havi támogatásban részesülnek, 

ennek minimális mértéke 3,00–3,5 tanulmá-

nyi átlag esetén havonta 2000 Ft. 

A pályázat feltételei között szerepel, hogy 

a pályázónak magyar állampolgársággal és 

magyarországi lakóhellyel kell rendelkeznie, 

büntetlen előéletűnek kell lennie. A pályázó-

nak vállalnia kell, hogy a középfokú oktatási 

intézmény elvégzését követően valamely ren-

dészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

Karára jelentkezik, ott eleget tesz a szüksé-

ges tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek, 

majd ezt követően hivatásos szolgálati jog-

viszonyt létesít.  

A pályázatokat 2014. július 31-ig dr. Ti bor cz 

János dandártábornok, a Vas megyei rendőr-

főkapitányság vezetője részére kell eljuttatni. 

(9700 Szombathely, Petőfi  S. u. 1./C.). A pályá-

zat kiírása a www.buk.hu honlapon olvasható!    

Pályázat roma fi ataloknak
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A bükfürdői Birdland Golf & Country Club által 2013 januárban 

elindított, tehetséges diákok segítését, támogatását és az or-

szágos tehetségsegítő hálózathoz történő csatlakozást célzó 

projekt sikeresen befejeződött. A pályázat az Új Széchenyi 

Terv keretében, európai uniós forrásból valósult meg. 

A Birdland Golf & Country Club Közép Európa ismert üdülőhelyén, 

Bükfürdőn, Magyarország első nemzetközi minősítésű golfpályára 

szerveződött 1991-ben. A sportegyesület célja a golfsport elterjesz-

tése, gondozása és fenntartása, ennek érdekében a klub a golfsport-

hoz kapcsolódó rendezvényeket, versenyeket, bemutatókat szervez; 

tagjai, és a sport iránt érdeklődők számára biztosítja, rendelkezésére 

bocsátja a szükséges oktatási- és gyakorlási lehetőségeket. A Bird-

land Golf & Country Club megalakulása óta teljes jogú tagja a Ma-

gyar Golf Szövetségnek és rajta keresztül az Európai Golf Szövet-

ségnek, 1995 óta tagja a relais du Golf Hotels & Resorts láncnak, 

1998-tól Európában elsőként csatlakozott az amerikai székhelyű In-

ternational Club Network (ICN) hálózathoz. A jelenlegi 18 lyukú baj-

noki golfpálya újabb 9 szakasszal történő nemzetközi szabványok 

szerinti bővítése lehetőséget biztosít a golfozók számára, hogy vál-

tozatos környezetben küzdjenek meg a komoly kihívást jelentő golf-

pályával. A sportegyesület tagjai között kezdők és már gyakorlott 

golfozók egyaránt megtalálhatók.

Sportegyesületünk 2008 óta rendszeresen részt vesz az utánpót-

lás-nevelő programban, így együttműködünk a Magyar Golf Szövet-

ség programjában is, melyet az iskolai golfoktatás magyarországi 

bevezetésének támogatása érdekében indítottak. A program kere-

tében kifejezetten fi atalok részére kialakított ún. SNAG Golf készle-

tet biztosítunk a résztvevő oktatási intézmények részére, így az álta-

lános iskola alsó tagozatában tanuló fi atalok könnyített felszereléssel 

vághatnak neki a golf alapok elsajátításának. 

A Tehetségkutatás a Büki Golf Utánpótlásáért projekttel a már évek 

óta tartó, a fi atalok körében a golf népszerűsítését célzó programja-

inkat egészítettük ki, és olyan, a helyi tehetségsegítő kezdeménye-

zést valósítottunk meg, melynek keretében nemcsak felkutattuk 

Bükfürdő és környékén élő gyermekeket és tanulókat, hanem a Te-

hetséggondozó programunk által a felderített tehetségígéreteket 

fejlesztettük, és a Tehetség-tanácsadás keretében gondoztuk is. 

Elsődleges feladatunknak tekintjük az egészséges és tevékeny 

életmódra való nevelést, a kreativitás fejlesztését, melyet a különbö-

ző társadalmi, költségvetési és oktatási, nevelési intézmények kö-

zötti párbeszéd, kapcsolatépítés erősítésével érhetünk el. A projekt 

megvalósítása során együttműködtünk hat helyi közoktatási intéz-

ménnyel, a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolával, a Dr. Csepregi 

Horváth János Általános Iskolával, a bői Általános Iskolával és Óvo-

dával, a Bersek József Általános Iskolával, a Zsirai Általános Iskolával, 

a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépis-

kola, Szakiskola és Kollégiummal. Aktív és hatékony partnerségi együtt-

működésben állunk szakmai szervezetekkel, mint pl. Nemzeti Után-

pótlás-nevelési Sport Intézettel, helyi és golf sportegyesületekkel, 

a Magyar Golf Szövetséggel, diáksport egyesületekkel. Több, Auszt-

riában működő golfakadémia, golfegyesület mentorként, szakmai 

tanácsadással, bevált gyakorlatok átadásával, újszerű edzésmódsze-

rek közvetítésével támogatta golftehetség-fejlesztő programunkat. 

Együttműködő partnereink, a Tehetségpontok egymás közötti szo-

ros kapcsolata által mi is részt vettünk a folyamatos információcse-

rében, a helyi értékek (tehetséges fi atalok, mentorok, kezdeménye-

zések, jó példák, a segítség bármilyen formája) közvetítésében az 

ország többi részébe, mind pedig a máshonnan származó értékek 

befogadásában és alkotó alkalmazásában. 

A támogatás segítségével tehetséges fi atalokat fedezhettünk 

fel, fejlesztésükkel a projekt után is foglalkozunk.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás ösz-

szege: 10 000 000 Ft.

A megvalósítás ideje: 2013. január 28. – 2014. április 14.

Tehetségkutatás a büki
golf utánpótlásáért

 

Párbajtőr előválogatónak adott helyet 

június elején a büki sportcsarnok. Junior 

és kadet korosztályban szerte az ország-

ból 20 egyesület nevezte versenyzőjét.

Rekkenő hőségben 77 junior fiú és 55 

junior lány, míg a kadeteknél 48 fi ú és 46 

lány vívott egymással kemény küzdelmet 

a dobogós helyekért. A Szombathelyi Ví-

vóakadémiát hét fi ú és két lány képviselte. 

Közülük a legjobban ezúttal Bende Bence 

szerepelt, aki a döntőben a BVSC-s Me tya-

nekkel találta magát szembe. A szombathe-

lyi vívó azonban ezúttal jobbnak bizonyult 

a 2014/2015-ös ranglistát vezető ver seny ző-

nél, és 15:10-es végeredmény mellett arany-

érmet szerzett.

A legjobbakat Németh Sándor polgár-

mester, Vörös Imre, a Büki Gyógyfürdő Zrt. 

vezérigazgatója és Kerekes Szilárd, a BBKTE 

alelnöke díjazta.        
  T. Á.

Újabb párbajtőr verseny a sportcsarnokban

j
T. Á.

Komoly viadalokat láthattunk a páston

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „vi-

selkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai 

szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 

állapota semmit sem változott vagy rosz-

szabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-

vány is kérhető a hiperaktivitás témájában

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-

kért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.; 

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70/330-5384; 

E-mail: panasz@cchr.hu; info@cchr.hu; Web-

oldal: www.em be rijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Sérelmek
a pszichiátrián
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AKCIÓ!

Az Európa Liga-résztvevő Diósgyőr lab-

darúgócsapatának edzőtáborával elstar-

tolt a szezon a Büki Sportcentrumban. 

Júliusban a Nyíregyháza és a Mezőkövesd 

készül Bükön, augusztusban első-

sorban külföldi utánpótlás együt-

teseké a centerpálya.

Idén többnyire hazai futballcsapa-

tok veszik igénybe a Büki Művelődési 

és Sportközpont, Könyvtár üzemeltet-

te Büki Sportcentrum szolgáltatásait. 

Az Európa Liga sorozat július 3-án ese-

dékes rajtjára készülő Diósgyőr június 

23-29 között készült a vasi fürdőváros 

kiváló talajú pályáján, majd Szivics To-

miszlav csapata július elején még két 

napra visszatért, és innen vett lendüle-

tet a Birkirkara elleni máltai kupavisz-

szavágóra. 

Július 7-től a Nyíregyháza vendégeskedett 

nálunk. Az élvonalbeli újonc Bükön gyako-

rolt és Ausztriában játszott két felkészülési 

találkozót román elsőligás együttesekkel. 

Ahogyan az NB I-ben is, úgy itt is egy-

mást váltja a Nyíregyháza és a Mezőkövesd. 

A matyóvárosiak a téli edzőtábor után nyá-

ron is Büköt választották, július 14-től 26-ig 

tartó programjukban több edzőmeccs 

szerepel, találkoznak a Sopronnal, a Za-

laegerszeggel és az Ajkával is. 

A hónap végén a Ferencváros két 

utánpótlás együttese, az U15-ös és az 

U18-as érkezik, míg augusztusban há-

rom héten keresztül az Egyesült Arab 

Emirátusok egyik patinás klubjának, a 

Sharjah SC-nek a korosztályos gárdái 

használják majd a büki centerpályát. 

Szeptemberben és októberben pedig 

várhatóan Bük lesz majd az egyik házi-

gazdája a hazai rendezésű U17-es és az 

U19-es női Európa-bajnoki mini tor nák-

nak is.        
    Falussy Péter

Diósgyőr, Nyíregyháza, Mezőkövesd Bükön készült

-

-

-

si

-

t.

-

s

s 

-

t

-

-

g gy

ta

sz

la

ut

U

ro

Em

Sh

h

Sz

vá

g

U

n
A Diósgyőr a Mattersburg ellen lépett pályára felkészülési 

mérkőzésén (fotó: Büki Sportcentrum)

50 éve, hogy Gecse József a BTK labdarúgó 

szakosztály vezetője lett. Ennek apropóján 

rendezték meg hagyományteremtő szándék-

kal a Józsi bácsiról elnevezett emléktornát. 

A BTK, Vas Megyei Labdarúgó Szövetség és 

a Sportcentrum által szervezett U18-as  tornán 

négy csapat vett részt. Csepreg, Lukácsháza, 

Rábapaty és a Büki TK fi ataljai  színvonalas, 

sportszerű mérkőzéseken dön-

tötték el, hogy ki nyeri első ízben 

a Gecse József Emléktornát.

A végeredmény: 1. Rábapaty; 

2. BTK; 3.Lukácsháza; 4. Csepreg

Két különdíjat osztottak ki: a 

legjobb kapusnak Taródi Ádámot 

(Csepreg), míg a legjobb játékos-

nak Dugovics Gergőt (Rábapaty) 

választották.

A díjakat ifj . Gecse József és 

felesége, valamint a BTK vezetői 

adták át.

Csóka Csaba

 Gecse József emlékére szerveztek tornát

kal a Józsi bácsiról elnevezett emléktornát. Rábapaty és 
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Az előtérben a legjobb kapus, Taródi Ádám

A Büki Sportcentrum műfüves pályája és 

füves edzőterülete – úgynevezett fű há-

rom – várja a szabadidősportot válasz-

tókat!  

Nyitva tartási időben, ez hétköznapon-

ként 08.00–16.00 óra között fi x, míg 16.00–

22.00 óra között nyáron az edzőtáborok, 

edzőmérkőzések, tavasszal és ősszel a pályát 

használó egyesületek edzésbeosztásához 

igazodik, lehetőség van sportolásra bárki szá-

mára a házirend betartása mellett. A center-

pályát előzetes egyeztetést követően csak 

külön engedéllyel lehet használni!

Büki Sportcentrum

Nyitva van a pálya

www.sportcentrumbuk.hu
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