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A Tóth Pincészet képviseletében Tóth Gábor vette át a Város Bora elismerő oklevelet, mellette Tóth Tamás 

fesztiváligazgató és Patthy Krisztina borkirálynő (fotó: Büki László)

A közösségi élet új motorja lehet a Horgásztanya

Több ezer látogató a Gyógy-Bor Napokon

Felavatták
a Horgásztanyát
Augusztus 1-jén ünnepélyes keretek közt 

avatta fel Bük Város Önkormányzata és 

a Büki Horgász Egyesület a Baross utca 

végén kialakított új Horgásztanyát. 

A korábban lőtérként és vágóhídként is 

üzemeltetett épület egy sikeres Leader pá-

lyázatnak köszönhetően szépülhetett meg 

az elmúlt hónapokban. A beruházás mint-

egy 10 millió forintra rúgott, melyből a tele-

pülés számára egy új közösségi hely jöhe-

tett létre.

Az ünnepélyes átadón megjelent Kovács 

Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Né-

meth Sándor polgármester, Baranyai Róbert 

alpolgármester, dr. Tóth Ágnes jegyző és a 

város több képviselője, intézményvezetője is. 

(További részletek a 10. oldalon!)

Több ezer látogató kereste fel július 23. 

és 27. között a kilencedik alkalommal 

megszervezett Gyógy-Bor Napokat és 

Büki Gasztrofesztivált. Ismert, a Magyar 

Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli Marke-

ting Igazgatósága jóvoltából a program-

sorozatot idén a régió kiemelt kulturális 

és ökoturisztikai rendezvényeként tar-

tották számon.

Július végén gyógyító borok, színvonalas 

koncertek és gasztronómiai élmények szín-

tere volt Bükfürdő. Az ötnapos rendezvény-

sorozat keretein belül négy színpadon fo-

lyamatosan zajlottak a minden korosztály 

számára kikapcsolódást és önfeledt szóra-

kozást kínáló programok. Hagyománysze-

rűen itt választották meg Bük Város Borát, 

a címet idén a kőszegi Tóth Pincészet 2012-

es száraz Chardonnay bora nyerte el. 

Az idei fesztivál legnagyobb sikerét két-

ségtelenül Rúzsa Magdi érte el, aki a nyitó-

nap estjén több mint ezer ember előtt állt 

színpadra, és fergeteges koncertjével magá-

val ragadta nagyközönségét. 

(A fesztiválról részletesen

a 2-3. oldalon számolunk be!)

Bük Város Önkormányzata ezúton tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

az augusztus 20-án tartandó ünnepi képviselő-testületi ülésre. 13 órakor a mű-

velődési ház színháztermében ünnepi beszédet mond Eperjes Károly, Kossuth- 

és Jászai Mari-díjas színművész. Ezt követően hagyományszerűen a történelmi 

egyházak képviselői áldják meg az új kenyeret. Az ünnepség Bükfürdőn a Kneipp 

parkban folytatódik, ahol a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult 

Organikus pontot avatják fel.           Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Államalapításunk ünnepén
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46 kiállító, köztük 12 pincészet mutat-

kozott be a IX. Gyógy-Bor Napok és Büki 

Gasztrofesztivál helyszínén július 23. és 

27. között.

– Évről évre egyre hosszabb az az utca, 

ahol a vendégek ehetnek-ihatnak, hiszen 

egyre több árus jön el hozzánk. A program-

sorozat rangját emeli, hogy a színpadokon 

egyre nevesebb fellépőket köszönthetünk 

– fogalmazott ünnepi köszöntőjében Né-

meth Sándor polgármester, aki ünnepélye-

sen megnyitotta a fesztivált. S hogy mennyi-

re így van ez, bizonyítja, hogy városunkban 

nem kisebb előadóművészek és együttesek 

koncerteztek, mint Rúzsa Magdi, a Buda-

pest Bár, a Barabonto, a Balkán Fanatik, a 

Cimbaliband vagy éppen a Firkin. Sokakat 

vonzott a Vivat Bacchus és a helyi Pannon 

Cigányzenekar előadása, majd az azt követő 

Operettgála is.

–  Kilenc hónapos szervezés előzte meg 

a mostani fesztivált, ahol négy színpadon 

zajlottak folyamatosan a programok. Idén 

először a Fürdő étteremben jazz-blues szín-

padot nyitottunk, ahol a színvonalas zene 

mellé négy borászat kínálta nedűit a vendé-

geknek – tájékoztatott Tóth Tamás fesztivál-

igazgató. – A gasztro-színpadon minden 

nap örömfőzést szerveztünk. A Firkin, a 

Cimbaliband, a Vivat Bacchus és a Barabontó 

mellett Bánszky Péter és Réczeg József bük-

fürdői mesterszakácsok, Bartók Zoltán, a 

TV2 tudósítója, Nika Róbert amatőr színját-

szó és a Nádasdy Bandérium tagjai is készí-

tettek egy-egy fi nomságot vadhúsból és 

hazai halakból. 

A kisgyermekes családok is könnyen ta-

lálhattak szórakoztató programot, hiszen a 

gyerek színpadon színvonalas produkciók 

várták a kicsiket. Mellette a bátrabbak rajz-

zal üzenhettek afrikai kortársaiknak azon a 

terepjárón, mely 2015-ben a Budapest-Ba-

mako rallyn fog indulni. Arcfestés, ügyessé-

gi és logikai játékok színesítették a játszótér 

melletti füves területen a programkínálatot. 

A fesztiválon a borászatok mellett három 

pálinkafőzde is bemutatkozott, köztük a 

vönöcki Buti pálinka. 

– 16-féle pálinkával készültünk, köztük 

kuriózumnak számít az ötcsillagos galagonya 

Több ezer látogató a Gyógy-Bor Napokon

Wunderlich Alajos villányi borász kiváló borait kóstolhat-

ták meg a IX. Gyógy-Bor Napok hivatalos borvacsoráján 

megjelentek az Aurora étteremben július 22-én. 

Népszerű volt a fesztivál borvacsorája, ahol a kitűnő étkek 

mellé kiváló minőségű borok társultak. 

– A borvacsorák a legjobb reklámnak számítanak, hiszen 

itt közvetlenül találkozik a termelő és a fogyasztó. A vendé-

gek bátran feltehetik kérdéseiket, melyekre igyekszem leg-

jobb tudásom szerint válaszolni – mondta el Wunderlich Ala-

jos, aki járt már borvacsorán Bükfürdőn. 1993-ban palacko-

zott először, a borászkodást 20 hektáron kezdte el hobbyként. 

Szőlőbirtoka folyamatosan gyarapodott, végül 1982-ben dön-

tött úgy, ezt a szakmát választja hivatásaként. A borvacsora 

apropóján hangsúlyozta: – Fontos, milyen ételek kerülnek az 

asztalra a bor mellé, hiszen ahogy az ízek egymást tudják erő-

síteni, úgy nagyon el is tudják rontani a másikat.

Az Aurora étterem borvacsoráján azonban feledhetetlen 

gasztronómiai élményben részesülhettek a megjelentek. 

– Régiónk, elsősorban Vas megye jellemző ízeit szerettük 

volna bemutatni a vacsora keretében, ennek megfelelően 

állítottuk össze a menüsort – tudtuk meg Horváth Kornéliá-

tól, az Aurora étterem vezetőjétől. – Előételként marinírozott 

keszeget kínáltunk zöldségekkel és friss kenyérrel, majd ka-

porral és szalonnapörccel kovászos uborkakrémlevest tálal-

tunk. A főétel ropogós kacsamell volt káposztás cvekedlivel 

és szarvasragu vargányagombával, valamint vasi dödöllével. 

Desszertként őrségi tökös-mákos és túrós rétes került az asz-

talokra erdei gyümölccsel.          
     T. Á. 

Izgalmas ízek, kitűnő borok a hivatalos borvacsorán

pálinka, mely 2014-ben pálinka kiválóság lett 

– nyilatkozta Buti Mónika lapunknak. Hozzá-

tette, első ízben járnak a gyógy-bor napo-

kon, annak jó híre miatt gondolták úgy, kiál-

lítóként megjelennek.

A rendezvény házigazdája ezúttal is Kan-

dász Andrea, a TV2 riportere volt, mellette 

még Szép Bence bűvész, stand-upos elő-

adóművész konferált a rendezvény ideje alatt. 

– Számos fesztiválon megfordulok fellé-

pőként, így bátran mondhatom, a gyógy-

bor napok programja bárhol az országban 

megállná a helyét. Jóval nagyobb települé-

seken is. A bükiek büszkék lehetnek arra, 

hogy a szervezők jóvoltából ilyen színvona-

las és ingyenes programsorozat színesíti a 

nyarukat – nyilatkozta Szép Bence. 

Tóth Tamás fesztiváligazgató nyilatkozata 

végén köszönetét fejezte ki a Fürdő étte-

remnek, az Aurora étteremnek és a TDM 

munkaszervezetének a szervezésben és a 

programok lebonyolításában nyújtott segít-

ségükért.    

Horváth Lívia – Tömböly Ágnes
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Ingyenes mesevonat, légvárak, gyermek-

versenyek és sportanimációs szolgálta-

tások várták a gyerekeket július 26-án. 

2013. év második felében a Helyi Vidék-

fejlesztési Stratégiák – LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtott be pályázatot a 

büki TDM szervezet, amelyet pozitívan bí-

ráltak el. A nettó 14 955 000 Ft pályázati for-

rást elsősorban marketing-eszközökre fordít-

juk, de a támogatás segítségével beszerez-

tünk 10 db faházat, 10 darab kecskelábas 

pultot és 1 db rendezvénysátrat is, melyeket 

már ezen a rendezvényen is felállítottunk.

A Gyógy-Bor Napok pénteki napját támo-

gatta a Leader-pályázat, így három alkalom-

mal lehetett aznap részt venni az ingyenes 

mesevonat bábszínház-előadáson, illetve 15-

21 óra között légvárak, gyermekversenyek 

és sportanimációs szolgáltatás állt a gyer-

mekek rendelkezésére.

Bük, Bükfürdő népszerűsítése fontos fel-

adata a TDM-szervezetnek, ezért a pályázati 

forrás felhasználásával többnyelvű imázs ka-

talógust és rendezvény naptárat készíttet-

tünk, valamint rádió- TV és internetes meg-

jelenéssel reklámozzuk Büköt, Bükfürdőt. 

Bízunk abban, hogy a pályázat segítsé-

gével hozzájárulhatunk fürdővárosunk nép-

szerűsítéséhez, és további előnyöket szerzünk 

a turisztikai piacon, illetve bízunk benne, 

hogy a közeljövőben lehetőségünk nyílik 

további pályázati források felhasználására.

Pálff y Tamás

Leader-pályázat
segítette a Gyógy-

Bor Napokat is

már ezen a rendezvényen is felállítottunk.

Gyerekprogramok is megvalósultak a pályázati 

pénzből

A Tóth Pincészet 2012-es fehér Chardon-

nay borát választotta a szakmai zsűri Bük 

Város borának július 22-én. A fesztivál 

bora – 2012-es Cabernet Frank – ugyan-

csak a kőszegi pincészetből került ki.

Hét borászat 17 borral neve-

zett az idei Bük város bora válasz-

tásra. Rendhagyó módon ezút-

tal A fesztivál bora címet is oda 

ítélték a zsűri tagjai. 

A Büki Gyógy-Bor Napok nul-

ladik nap ján, július 22-én az Au-

rora étteremben ült össze a szak-

mai és a társadalmi zsűri, hogy 

értékeljék a nedűket. 

– Kőszegről, Villányból, Felső-

csatárról és Badacsonyból is je-

lentkeztek borászatok. A borbí-

ráknak hat fehér, három rozé és 

nyolc vörösbort kellett megízlelniük – mond-

ta el Tóth Béla, a borverseny levezető elnö-

ke. A nevezés feltétele volt, hogy a borászat-

nak kiállítóként is meg kellett jelennie a 

gyógy-bor napokon. Hozzátette, tekintettel 

a verseny komolyságára, közjegyző jelenlé-

tében zajlott a megmérettetés és a pontok 

összesítése. 

A Fesztivál bora címet társadalmi zsűri ítél-

te oda, melynek tagjai: Baranyai Róbert Bük 

város alpolgármestere, Berényi Pál, Iklanbe-

rény polgármestere, Spilenberg Andrea, a 

BBKTE elnöke, Kerekes Szilárd, a BBKTE alel-

nöke, az Aurora étterem tulajdonosa, vala-

mint Orbán-Tóth Adrienn, a Kőszegi Borba-

rát Hölgyek Egyesületének elnöke. 

– Szín, tisztaság, illat és az összbenyomás 

alapján pontoztunk – árulta el Baranyai Ró-

bert. – Szerencsére nem volt pontegyező-

ség nálunk, így azonnal láthattuk a borok 

általunk választott sorrendjét – vette át a 

szót tőle Spilenberg Andrea. – Ennek ered-

ményeként A fesztivál bora címet a Tóth Pin-

cészet 2012-es Cabernet Franc száraz bora 

nyerte el. Második helyezett a Tóth Pincé-

szet 2012-es száraz kékfrankosa, míg harma-

dik a villlányi Polgár Pincészet 2011-es szá-

raz Chardonnay bora lett.

Hosszabb vita bontakozott ki a szakmai 

zsűri asztalánál, ahol Szommer Ildikó, Hor-

váth Gábor, Hetyésy Balázs, Szabó Bálint és 

Molnár Sándor foglalt helyet. A tagok több 

bort is visszakérték újrakóstolásra, hogy a 

lehető legjobb döntést hozzák. Végül a Tóth 

Pincészet 2012-es száraz Chardonnay borát 

ítélték a legjobbnak. Ezüstérmes a kőszegi 

Alasz Pincészet 2013-as száraz kékfrankosa, 

bronzérmes pedig a Tóth Pincészet 2012-es 

Cabernet Franc bora lett.  

– A fehér borok közül a Chardonnayt ki-

magaslónak találtuk. Több reményt fűztünk 

a rozékhoz, hiszen ez ma divatbornak szá-

mít. Ehhez képest csalódás volt a mostani 

kínálat – osztotta meg szakmai véleményét 

Szommer Ildikó, a Savaria Karnevál fesztivál-

igazgatója, aki okleveles sommelier. – Dicsé-

retes, hogy a környék borászatai ennyire jól 

szerepeltek – tette hozzá. 

A borverseny eredményét a 

fesztivál ünnepélyes megnyitó-

ján hirdették ki, ahol a Tóth Pin-

cészet képviseletében Tóth Gábor 

vette át az elismerő okleveleket 

Németh Sándor polgármester-

től és Tóth Tamás fesztiváligaz-

gatótól. A város borából az ön-

kormányzat és a TDM szervezet 

évente mintegy 600-800 palack-

kal rendel, amit marketing célok-

ra használ fel

T. Á. 

Bük város bora
a Tóth pincészet Chardonnay-ja

általunk választott sorrendjét  vette át a retes, hogy a 
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Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. 

október 12. napjára tűzte ki a helyi önkor-

mányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását. Szavazni 6.00 órá-

tól 19.00 óráig lehet.

A választópolgárok a lakóhelyükön sza-

vazhatnak. (Amennyiben 2014. június 23-ig 

tartózkodási helyet létesített a választópol-

gár Bükön, és tartózkodási helyének érvé-

nyessége legalább 2014. október 12-ig tart, 

átjelentkezéssel a tartózkodási helyen is sza-

vazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 

2014. október 10-én 16.00 óráig lehet be-

nyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy 

levélben, illetve személyesen a helyi válasz-

tási irodában.)

A névjegyzékbe történt felvételükről a vá-

lasztópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda 

értesíti 2014. augusztus 25-ig. (Ha az értesí-

tést nem kapja meg vagy augusztus 15. után 

létesít lakóhelyet, a választópolgárnak a he-

lyi választási iroda adja át az értesítőt.)

A településen polgármesterre, hat tele-

pülési képviselőre és a megyei közgyűlés 

tagjaira lehet szavazni.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet 2014. 

szeptember 8-ig. Egy választópolgár több 

jelöltet is ajánlhat, polgármester és a telepü-

lési képviselő-jelöltet az a választópolgár 

ajánlhat, aki Bükön választójoggal rendelke-

zik. Az ajánlás ajánlóíven történik, amelyet 

a jelölt, jelölő szervezet részére a helyi vá-

lasztási iroda ad át, legkorábban 2014. au-

gusztus 25-én. Ajánlóívet igényelni a megfe-

lelő nyomtatvány kitöltésével a HVI-nél le het. 

A jelöltként történő nyilvántartásba vétel-

hez polgármester jelölt esetén a választó-

polgárok 3%-ának, települési képviselők ese-

tén 1%-ának ajánlása szükséges. A pontos 

adatot a helyi választási iroda vezetője a 

központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i 

adatai alapján 2014. augusztus 18-án álla-

pítja meg.

Szavazni személyesen a lakóhely szerint 

illetékes szavazókörben lehet.

A korábbi évekhez hasonlóan a mozgá-

sában korlátozott személy kérheti, hogy 

mozgóurna igénybevételével szavazhasson. 

Kérelmét írásban 2014. október 10-én 16.00 

óráig nyújthatja be a helyi választási irodá-

nak, illetve 2014. október 12-én 15.00 óráig 

– szintén írásban – a szavazatszámláló bi-

zottságnak.

A választási kampány 2014. augusztus 23-

tól 2014. október 12-ig tart. 

dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezetője

Közlemény a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választásáról

A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. 

számú határozatával Bük városban a 

horvát, a német és a roma képviselők 

választását tűzte ki, ugyanezen nemze-

tiségek vonatkozásában területi önkor-

mányzati választás is kitűzésre került, és 

13 nemzetiség vonatkozásában az or-

szágos nemzetiségi önkormányzati vá-

lasztásokat is kitűzte.

A szavazás napja 2014. október 12. 

Szavazni a Bükön az erre a célra kialakí-

tott szavazókörben lehet. Felhívjuk a fi gyel-

met, hogy a szavazókör új helyen található! 

Címe: 9737 Bük Eötvös u. 1-3. Felsőbüki 

Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola föld-

szint, bal oldali első osztályterem. 

A névjegyzékbe vételről szintén a Nem-

zeti Választási Iroda értesti a választópolgá-

rokat, akik a nemzetiségi választópolgárként 

kérték nyilvántartásba vételüket és 2014. 

augusztus 15-én szerepelnek a névjegyzék-

ben. Ezt követően is lehetőség van a név-

jegyzékbe vételt kérni, a szavazóköri név-

jegyzékben az a választópolgár fog szerepel-

ni, aki 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig 

kéri a névjegyzékbe vételét. (Ekkor az értesí-

tőt a helyi választási iroda adja át.)

A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. 

számú határozatában meghatározta a helyi 

nemzetiségi képviselők számát – ez mind-

három nemzetiség vonatkozásában 3 fő – 

és meghatározta jelöltállításhoz szükséges 

ajánlások számát is – ez szintén mindhárom 

nemzetiség esetén 5. jelöltet ajánlani ajánló-

íven lehet. Az ajánlóívet legkorábban augusz-

tus 25-én adhatja ki a helyi választási iroda. 

Ajánlóívet igényelni a megfelelő nyomtat-

vány kitöltésével a HVI-nél le het.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 54. §-a szerint:

 „A választáson a nemzetiségi névjegy-

zékbe vett választópolgár választható, ha

a)  a helyi önkormányzati képviselők és pol-

gármesterek választásán választható,

b)  a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

megelőző két általános választásán, vala-

mint az azokat követő időközi választáso-

kon nem volt más nemzetiség nemzeti-

ségi jelöltje, továbbá

c)  nyilatkozatot tesz arról, hogy

 ca)  a nemzetiség képviseletét vállalja,

 cb)  a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, 

kultúráját és hagyományait ismeri.”

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 64. § (2) bekezdése értel-

mében a választópolgár Bükön 3 horvát, 

német vagy roma települési képviselőjelölt-

re, horvát, német vagy roma területi listára, 

Közlemény a helyi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők általános választásáról
és a 13 nemzetiségi lista közül egy országos 

listára szavazhat. (Abban az esetben, ha az 

adott nemzetiségek jelöltje, illetve listája nyil-

vántartásba vételre kerül.)

dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezetője

A választással kapcsolatos helyi feladatokat 

a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban (9737 

Bük, Széchenyi u. 44., telefonszám: 94/558-

040; e-mail: buk@t-online.hu;fax: 94/558-312) 

működő helyi választási iroda látja el Bük és 

Iklanberény települések vonatkozásában. Ve-

zetője a jegyző, hirdetményei a Hivatal hirde-

tőtábláján kerülnek kifüggesztésre.

A választással kapcsolatos legfontosabb 

információkat az önkormányzat honlapján 

www.buk.hu is közzétesszük.

A választással kapcsolatos további infor-

mációk találhatók a www.valasztas.hu olda-

lon, és ott névjegyzékkel kapcsolatos kérel-

mek elektronikus benyújtására is lehetőség 

van.

Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető

Közlemény a helyi 
választási irodáról
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A Büki Helyi Választási Bizottság 2/2014. (07. 

28.) határozatával megállapította, hogy Bük 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. 

július 16. napjával – mivel tagjainak száma 

lemondás miatt három fő alá csökkent – 

megszűnt.

A megszűnés nem akadálya annak, hogy 

a nemzetiségi önkormányzati választásokon 

(2014. október 12-én) ismét roma nemzeti-

ségi önkormányzati képviselő-jelöltek indul-

janak és roma nemzetiségi önkormányzat 

alakuljon.

A megszűnt nemzetiségi önkormányzat 

vagyonát ideiglenes kezelésbe az Országos 

Roma Önkormányzat veszi át.

Dr. Tóth Ágnes 

jegyző, HVI vezető

Megszűnt Bük Város 
Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata

A Holokauszt 70 – Holokauszt Emlékév – 

2014 alkalmából a Civil Alap – 2014 támo-

gatásával szervezte meg augusztus 2-án 

a Ne felejts! Roma Holokauszt Emléknapot 

a Czinka Panna Roma Kulturális Egye-

sület és Bük Város Önkormányzata. 

A rendezvényen emlékeztek a II. világhá-

ború alatt Európa-szerte tízezrével meggyil-

kolt romákra és a Pharrajimos magyarországi 

áldozataira. A Szent Kelemen plébániatemp-

lomban szentmisét tartottak, majd a tavaly 

felavatott Holokauszt emlékműnél hajtottak 

fejet az egybegyűltek.

– Mindössze 3-4 óra alatt 4000 roma test-

vérünket küldték halálba – emlékeztetett 

szónoklatában Farkas Flórián. Az 

Országos Roma Önkormányzat 

elnöke így folytatta: – Azok vál-

tak áldozattá, akiknek nem volt 

más bűnük, csak az, hogy meg-

születtek. Csak az, hogy romá-

nak születtek. Óránként 2000 

halott. A világon ma mindenütt 

gyertyát gyújtunk mi, cigányok.

A politikus szólt arról, hogy 

2013-ban kezdeményezte egy 

emlékközpont alapítását, hiszen 

az új roma politika fontosnak 

tartja az emlékezést. Ehhez fű-

ződően leszögezte: – Nem a sebek felszakí-

tása végett, hanem azért kell a történteket 

felidézni, hogy emlékeztessenek minket arra, 

hogy ilyen többé ne forduljon elő. Se romá-

val, se zsidóval, se örménnyel. 

A Holokauszt és a két világháború kirob-

banásának történelmi okait foglalta össze 

Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke. 

Beszédében a Holokauszt kapcsán aláhúz-

ta: gyalázat, hogy ez előfordulhatott Euró-

pában, a világban.

– Augusztus 2. gyásznap a magyar tör-

ténelemben – fogalmazott dr. Kapiller Sa-

rolta, a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi 

Járási Hivatala vezetője. Hozzátette: – 70 év 

nem elég a felejtéshez. 70 év nem elég a 

megbocsátáshoz sem. Rajtunk annyi múlik, 

hogy őrizzük ezt a mai békét. 

A felszólalók sorát Márkus Sándor, a Szom-

bathelyi Zsidó Hitközség elnöke zárta.

A Roma Holokauszt áldozataira emlékeztek

– Emlékezünk, mert emlékeznünk kell. 

A Holokauszt túlélők első generációjára ez 

maradt – fogalmazott. – Mi ma sem értjük, 

miért kellett családtagjainknak, barátainknak 

mártírhalált halniuk.

Ezt követően az emlékezés koszorúit he-

lyezték el a megjelentek, köztük Farkas Flórián, 

Kovács Ferenc, Németh Sándor polgármester, 

dr. Tóth Ágnes jegyző és Jakus László, a Czinka 

Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke.

A programsorozat a művelődési házban 

emlékező műsorral folytatódott, majd este 

ingyenes koncertet adott 102 taggal a 100 

tagú cigányzenekar. Fellépésük előtt Németh 

Sándor és Jakus László mondott köszöntőt. 

Tömböly Ágnes
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Farkas Flórián emlékeztetett: négyezren haltak 

meg 3-4 óra alatt

A Büki Újság szeptemberi számában le-

hetőséget nyújtunk a helyi önkormány-

zati és a helyi nemzetiségi önkormányza-

ti választáson induló jelöltek számára az 

ingyenes bemutatkozásra.

Az október 12-én megtartandó önkor-

mányzati választás miatt lapunk a szokásos-

nál később, szeptember 23-án kedden fog 

megjelenni. Lapzártánk előtte héten, szep-

tember 16-án kedden lesz. 

A négy évvel ezelőtti gyakorlathoz ha-

sonlóan a Helyi Választási Irodánál nyilván-

tartásba vett polgármester-jelöltek egyhar-

mad oldalon, míg a képviselőjelöltek egyne-

Jelöltek bemutatása
gyed oldalon egy önarcképpel és szöveggel 

mutatkozhatnak be ingyenesen a választó-

polgárok előtt újságunkban. A jelöltek be-

mutatkozó anyagát ABC sorrendben fogjuk 

közzétenni. 

A jelölteket ezúton is kérjük, hogy a meg-

felelő nyomdai minőség miatt legalább 300 

dpi felbontású, álló, 39 × 50 mm méretű ön-

arcképet csatoljanak írásos anyaguk mellé, 

melynek terjedelme a polgármesterjelöltek 

esetében szóközökkel maximum 1.690 ka-

rakter, míg a képviselőjelölteknél maximum 

1.335 karakter lehet. Kérjük, hogy azokat 

lapzártánkig küldjék át szerkesztőségünkbe! 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

A bemutatkozó anyagokat a bukiujsag@

gmail.com email címen várjuk. 

Büki Újság szerkesztő-bizottságawww.bukfurdo.hu
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Tizenegyedik alkalommal invitálta július 

19-én hagyományőrző fesztiváljára Bük 

Város Horvát Nemzetiségi Önkormány-

zata a nagyközönséget. Idén először sza-

badtéren, az Átrium színpadán léptek 

fel a meghívott horvát hagyományőrző 

együttesek. 

Kora délután dottóval járták körbe tele-

pülésünket a horvát kultúrcsoportok, és is-

merkedtek meg a város nevezetességeivel. 

15 órától Dumovits István esperes-plébános 

celebrált szentmisét a katolikus templomban, 

ahol közreműködött a Peruska Mária énekkar.

A fesztivál résztvevőit a ren-

dezvénytéren többek közt Kriz-

manits István, a Vas Megyei Hor-

vát Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke köszöntötte, aki kiemel-

te, a törvényi változásoknak kö-

szönhetően a helyi horvát ön-

kormányzat folytathatja az őszi 

választások után is munkáját. Vá-

rosunkban 32-en vallották ma-

gukat a legutóbbi népszámlá-

láskor horvát nemzetiségűnek, 

akik október 12-én újból szavaz-

hatnak a nemzeti-

ségi önkormányzati választáson 

induló jelöltekre. 

Horvátország budapesti nagy-

követségének első titkára, Be ris-

lav Zivković tavaly járt először 

a büki horvát fesztiválon. Ezúttal 

elismerését fejezte ki a város ve-

zetésének az elmúlt egy év alatt 

történt látványos fejlődésért . Az 

egybegyűlteket köszöntötte Ko-

vács Ferenc, a Vas Megyei Köz-

gyűlés elnöke, Németh Sándor 

polgármester és Virágh János, 

Nemzetiségi napon mulattak a horvátok

Bük Város Horvát Nemzetiségi Önkormány-

zatának elnöke is.

A fellépők sorát a helyi Da ni ça kórus nyi-

totta, majd a horvátzsidányi Ča kavcit tánc-

együttes és tamburazenekar nyű gözte le elő-

adásával a megjelenteket. Őket az Un gar esca 

táncegyüttes, végül pedig a Zvi ran jak ének-

kar és tamburazenekar követte a színpadon. 

A megjelenteket a nemzetiségi önkor-

mányzat ezt követően megvendégelte egy 

vacsorával, majd a Karambolo zenekar húz-

ta a talpalávalót. 

Tömböly Ágnes; fotó: Markó Martin
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Idén is színvonalas produkciók járultak hozzá a fesztivál sikeréhez

Július 18-án mutatták be ünnepélyes ke-

retek közt a könyvbarát és lokálpatrióta 

közönség számára Bernáth Lajos A Büki 

Gyógyfürdő történetének képes krónikája 

(1957–1979) című kötetét. 

A könyv a Magyar Nyugat Könyvkiadó 

gondozásában Bük Város Önkormányzata 

és a Büki Városvédő és -szépítő Egyesület tá-

mogatásával jelenhetett meg.

Zsúfolásig megtelt a művelődési ház első 

emeleti tanácsterme az ünnepélyes könyv-

bemutató alkalmából. A rendezvényen meg-

jelent az egykori állomásfőnök két gyerme-

ke, Katalin és Tibor, Bittenbinder Miklós, Bük 

város díszpolgára és a gyógyfürdő egykori 

igazgatója, Pupp Vilmos, a fürdő egykori 

műszaki igazgatója, Vörös Imre, a Büki 

Gyógyfürdő Zrt. jelenlegi vezérigazgatója 

és Németh Sándor polgármester is. 

– A Magyar Nyugat Könyvkiadó egyik 

legszebb könyve készült el, ami nagy öröm 

számomra nemcsak kiadóként, hanem büki 

érzelmű emberként, bükiként is – emelte ki 

dr. Gyurácz Ferenc, a Magyar Nyugat Könyvki-

adó ügyvezetője. 

– Munkássága tetőpontja ez a könyv – 

mondta meghatódva Bernáth Lajos fi a, Ti-

bor, aki egyben megköszönte, hogy édes-

apja munkáját továbbra is elismerik a tele-

pülésen. Bernáth Katalin könnyeivel küzdve 

ugyancsak megköszönte mindenkinek, aki 

hozzájárult a kötet megjelenéséhez. 

Az egykori állomásfőnökről bővebben 

utódja, Ágh Ernő mesélt az egybegyűlteknek.

– 1973-ban Bernáth Lajosnál kezdtem a 

munkát, aki olyan odaadással végezte min-

dennapi teendőit munkahelyén és a telepü-

lésen, hogy úgy gondoltam, minden állo-

másfőnöknek ilyennek kellene lennie.

A könyv kiadásában oroszlánrész jutott 

Németh Sándor polgármesternek, aki miu-

tán a művelődési ház felújításánál egy do-

bozból előkerült a kézirat, szívügyének te-

kintette annak megjelentetését. A rengeteg 

kép és a viszonylag kevés szöveg kínálta a 

lehetőséget, hogy az két nyelven – magya-

rul és németül – kerüljön a könyvbe. A kötet 

borítótervét Reczetár Ágnes, a Szombathelyi 

Képtár munkatársa tervezte meg.  

Bernáth Lajos elévülhetetlen érdemeiről 

és a gyógyfürdő első évtizedeiről Bitte n bin-

der Miklós és Pupp Vilmos is röviden meg-

emlékezett a könyvbemutatón, majd Vörös 

Imre vezérigazgató fejezte ki elismerését 

mindazoknak, akik hozzájárultak a fürdő si-

keréhez.

Tömböly Ágnes 

Bemutatták Bernáth Lajos fürdőtörténeti könyvét

apja munkáját továbbra is elismerik a tele- m

d

l

m

N

t

b

k

k

l

r

b

K

é

d

e

IBernáth Tibor édesapja könyvével a kezében



m o z a i k  • Büki Újság

2 0 1 4 .  a u g u s z t u s  1 5 .  •  7

A nyári zivatar sem ronthatta el az idei 

aratófesztivál hangulatát, melyet július 

12-én tartottak. A Kultúr Wellness – A Büki 

Kultúr Kúra részeként július 11-én a III. Et-

no-Folk Forgatag ígért tartalmas szóra-

kozást, majd másnap aratóünnepen mu-

lathattak az érdeklődők. 

– Az aratófesztivál az egyik kiemelkedő 

eseménye a büki nyári programsorozatnak 

immár lassan 25 éve. Örömteli, hogy sokan 

azok közül, akik e szép hagyományt elkezd-

ték, még mindig itt vannak – hangsúlyozta 

az ünnepi megnyitón Tóth Tamás, a rendez-

vényt szervező művelődési ház igazgatója. 

– Sajnos azonban vannak, akik már nem le-

hetnek köztünk, nekik is szólt a mai ökume-

nikus istentisztelet a katolikus templomban.

– Új névvel – Kultúr Wellness – A Büki Kultúr 

Kúra címmel – fogadjuk ma hagyományos 

rendezvényünkön az aratóbandákat és az 

érdeklődőket – hangsúlyozta Németh Sán-

dor polgármester, aki hivatalosan megnyi-

totta a fesztivált. 

Ezúttal kilenc aratóbanda vállalkozott a ne-

mes feladatra, vagyis a kézi aratás ősi mes-

terségének látványos bemutatására. Köztük 

jó páran már régóta, évről évre visszatérnek 

e napon városunkba. Így Nagygeresd, Török-

bálint, Őrimagyarósd, Répcelak, Soroksár, 

Vitnyéd és a házigazda Bük csapata mellett 

újoncként a Hegyfalui Háncs Néptánccso-

Még mindig sokakat vonz az aratófesztivál

port fiatal tagjai első ízben kóstoltak bele 

a több szempontból is nehéz fi zikai munka 

rejtelmeibe. 

Az aratók dolgát ezúttal egy nyári zápor 

is nehezítette. 

– Nagyon nehéz volt most kaszálni, hi-

szen a búza elázott, és ez megnehezítette 

a munkánkat. Ennek ellenére sikerült első-

ként végeznünk – tudtuk meg 

Boda Dezsőnétől. Hozzátette: 

– 15 fős csapattal vágtunk neki 

a táblának, három férfi  kaszált, 

hárman pedig marokszedőként 

dolgoztunk. A többiek kötél te-

regettek és kepéltek. Ez utóbbi 

azt jelenti, hogy a learatott bú-

zát rátették az elkészített kötélre 

és összekötötték. A kepéket vé-

gül kévékbe raktuk. 

A látványos bemutató ezúttal 

is rengeteg külföldi és belföldi 

vendéget vonzott, mintegy 150-
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200-an álltak a búzatábla melletti kordonnál, 

hogy szemtanúi lehessenek e szép hagyo-

mánynak. 

A kézi arató bemutató után Németh Sán-

dor polgármester és a búzatábla tulajdonosa, 

Patthy Sándor nyakába természetesen ba-

bos kendő és nemzeti színű szalaggal díszí-

tett búzakoszorú került, melyet Kocsis Lajos-

né kötött. Az egybegyűltek végül egy pohár 

pálinkával koccintottak az elvégzett munka 

örömére. 

A gyógyfürdő parkolójában felállított ren-

dezvénysátorban késő délután színpadra állt 

a Vitnyédi Énekes Lenke hagyományőrző 

néptánccsoport, este 9 órától pedig a Besh-

odrom koncertezett. A rendezvény arató-

bállal zárult, ahol a Spontán zenekar zenélt.  

Tömböly Ágnes

r

Boda De   zső né helyezte a búzakoszorút Németh 

Sándor és Patthy Sándor nyakába

A Répcementi Férkikar is fellépettaz aratófeszti-

válon

Új gépkocsit vásároltak

Hatmillió forintért új gépkocsit vásárolt Bük Város Önkormányzata a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére – adta hírül lap-

zártánk után a megyei napilap. 

Taródi Lajos igazgató a Vas Népének kifejtette, az intézmény számára jelentős gondot okozott, hogy miután megnőtt azok szá-

ma, akik házhoz kérik ebédjüket, csak két fordulóval tudták e feladatot ellátni. Az új, nagyobb autóval a kiszállítás ideje csökkeni fog. 

A másik ok, amiért szükség volt az új gépjárműre az, hogy az idős, sokszor mozgásukban korlátozott ellátottakat rendszeresen 

kell Szombathelyre szállítani szakellátásra, szakrendelésre, ahova gondozójuk is kíséri őket. A tágasabb autó a jövőben kényelme-

sebbé teszi ezt az utat is. 

bu -   
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In memoriam Lesti Sándor (1927–2014)
Hosszantartó betegség után 87 évesen 

eltávozott sorainkból a Büki Iparos Kör 

és a Nyugdíjasok Baráti Köre tagja, a Büki 

Városvédő és Szépítő Egyesület Podma-

niczky-díjas, örökös elnöke. Idézzük fel 

röviden életútját.

1927-ben született Tápiószecsőn. Gyer-

mekkorában szülei Budapestre költöztek. 

Édesapja mesterségét választva kárpitos 

szakmát tanult, s egy ideig mellette dolgo-

zott. A II. világháború idején, 17 évesen ön-

ként jelentkezett katonának. 1944 végén Gö-

döllőnél szovjet fogságba esett. A fogság 

alatt az Ideiglenes Magyar Kormány felhívá-

sára csatlakozott az új, demokratikus hadse-

reghez. A Német Birodalom ausztriai terüle-

tére vitték őket, de a németek ellen már nem 

kellett harcolniuk.

A háború után kárpitosként dolgozott to-

vább. Rendszeresen képezte magát, s mes-

tervizsgát tett. Több bútorgyárban tervező 

munkát végzett, utolsó munkahelyén elnök-

helyettes lett. A munka megszállottja volt, 

még idős korában is hajtotta magát. Mun-

katársai szerették segítőkészségéért és igaz-

ságos természetéért.

Marikával 1958-ban kötött házasságot. 

1989-ben költöztek településünkre, s aktí-

van bekapcsolódtak a szobakiadó mozga-

lomba. Házuk – a Dália apartman – környé-

kének, ablakaiknak a virágosításával példát 

mutattak a település lakóinak. Kezdettől ér-

dekelték a település közügyei, aktívan részt 

vett a falugyűléseken, közmeghallgatáso-

kon. Tagja lett a nagy múltú Büki Iparos Kör-

nek és a Nyugdíjasok Baráti Körének.

1990 tavaszán látogatta a Büki Faluvé-

dő- és Szépítő Egyesület alapítását előkészítő 

összejöveteleket is. Értékőrző és értéket te-

remtő civil szervezetünknek alapító tagja 

lett, majd 1993-tól, dr. Jánossy János halálá-

tól az elnöki tisztet látta el 2004-ig. A kezdeti, 

feszültebb kapcsolat után jó együttműkö-

dést alakított ki a képviselő-testülettel, s el-

érte, hogy céljaink megvalósításához meg-

felelő támogatást kaptunk. Két cikluson 

keresztül tagja volt az önkormányzat telepü-

lésfejlesztési bizottságának. Egyik első tény-

kedése Bük egykori orvosa, dr. Horváth Tibor 

emléktáblájának elkészíttetése és felavatása 

volt. Ezt követte az 1848-as polgári forrada-

lom és szabadságharc emlékművének, majd 

Felsőbüki Nagy Pál szobrának elkészíttetése, 

az 1848-as honvéd- és nemzetőrtiszti sírem-

lékek felújíttatása, a Rákóczi parkban emlék-

kő elhelyezése – mindez részben közadako-

zásból történt, a SZJA 1 %-os felajánlásokból.

Nagy örömmel fogadta, hogy az iskolá-

ban megalakult az egyesület gyermekcso-

portja, s a lehetőségek szerint támogatta 

működésüket. Egyik kezdeményezője volt 

annak, hogy a nagyközség bekapcsolódott 

a Virágos Magyarországért mozgalomba, 

mellyel párhuzamosan évenként megszer-

vezték a Virágos Bükért akciót is. E munka 

során együtt örültünk Bük országos első, 

majd európai második helyezésének.

Rendszeresen részt vett a város- és falu-

védő mozgalom nyári országos találkozóin, 

illetve a megyei civil fórumokon. Sokrétű, 

eredményes munkájáért 2003-ban, a XXII. 

országos találkozón, Móron Ráday Mihálytól 

vette át a Podmaniczky-díjat.

Egy aktív, a közösségért is sokat dolgozó 

ember távozott közülünk július 5-én. Felesé-

ge, lánya, unokái, dédunokái és testvére 

mellett búcsúzik Tőle a nagyobb család, a 

Büki Iparos Kör, a Nyugdíjasok Baráti Köre és 

a Büki Városvédő- és Szépítő Egyesület.

Emlékedet megőrizzük. Nyugodjál bé-

kében!

Sági Ferenc
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Aktív tagja volt a büki közösségi életnek

Bük Város Önkormányzata a gyermekvé-

delem helyi szabályozásáról szóló 3/2006. 

(II.15.) önkormányzati rendelet alapján 

a büki lakóhellyel rendelkező óvodások 

és iskolai tanulók (általános iskolai, kö-

zép-, felsőfokú intézmény tanulói) részé-

re egyszeri oktatási támogatást biztosít.

A támogatás mértéke óvodás esetén 

3.500 Ft/fő, általános iskolai tanuló estén egy-

szeri 6.000 Ft/fő, középfokú és felsőfokú in-

tézményben tanuló nappali tagozatos esetén 

egyszeri 7.000 Ft/fő. A kérelmet a rende-

letben meghatározott nyomtatványon 

kell benyújtani, és csatolni kell az óvoda-

látogatási vagy iskolalátogatási igazo-

lást, amennyiben a gyermek nem büki in-

tézménybe jár. 

A kérelem benyújtására szolgáló nyom-

tatvány letölthető az önkormányzat hon-

lapjáról, átvehető a Büki Közös Önkormány-

zati Hivatalban, de megtalálható a Felsőbüki 

Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskolában, a 

Csodaország Óvoda és Közétkeztetést Ellá-

tó Intézményben és a Családsegítő és Gyer-

mekjóléti Szolgáltatásánál (Bük, Eötvös u. 5.) is.

A kérelmek benyújtási határideje:

•  óvodás gyermekek esetén: augusz-

tus 15.,

•  általános és középfokú intézmény-

ben tanulók esetén: szeptember 15., 

•  felsőfokú intézményben tanulók ese-

tén: október 31.

A határidő után érkezett kérelmeket 

elutasítják!

A kérelmet a Büki Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz kell eljuttatni, a támogatás oda-

Oktatási támogatás
ítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizott-

ság dönt.

A támogatással kapcsolatos további in-

formáció a Büki Közös Önkormányzati Hiva-

talban kérhető Bakon Beáta szociális ügyinté-

zőtől (94/558-043) és a jegyzőtől (94/358-006).

Dr. Tóth Ágnes, jegyző

Rendkívüli ülés

A képviselők ma reggel a városházán 

tárgyalják meg az Ipar utca útépítési és 

csapadékvíz elvezetésére vonatkozó ja-

vaslatokat, továbbá a Kossuth és a Petőfi  

utcán új parkolók kialakításáról szóló 

előterjesztést. Döntenek a Dr. Horváth 

Tibor Szociális Központ kivitelezésére 

kiírt közbeszerzési eljárásról is. 
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Július 16–20. között Soltvadkert adott 

otthont az immár tizedik alkalommal 

megrendezett Szélrózsa ifj úsági találko-

zónak. 

Az első találkozót 1996-ban Váralján ren-

dezték fi atal lelkészek és lelkes teológusok, 

pár száz fő részvételével. A kétévente meg-

rendezésre kerülő találkozóra az ország külön-

böző pontjairól érkeznek keresztény 

fi atalok és lélekben fi atal résztvevők. A 

fesztivál idén így 18. születésnapját ün-

nepelte, és nagykorúvá vált. Minden ta-

lálkozó témájának alapjául egy bibliai 

igét választanak a szervezők. Az idei év 

igéje: ,,De akik az Úrban bíznak, erejük 

megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok...” 

(Ézs 40, 31a), s ebből az igéből adódó-

an lett a találkozó mottója a Szárnyalj!

Reggelenként és esténként közös 

áhítatokon (szárnyalásokon) énekelhet-

tünk, csendesedhettünk el. A délelőtt 

folyamán fórumbeszélgetéseken, elő-

adásokon vehettünk részt. Egyházunk vezető 

lelkészeivel, teológusaival, valamint orszá-

gunk politikai vezetőivel beszélgethettünk 

társadalmunkat, döntően a fi atalságot érin-

tő problémákról, kérdésekről. Az előadáso-

kat tematikusan a nagykorúvá válás, és az 

egyes élethelyzetekben való „szárnyalások” 

köré építették fel. A legkisebbekre is gondol-

va óvoda működött, továbbá számos gyerek-

műsorral is készültek a szervezők. Délutántól 

kezdve a főszerep a keresztény-könnyűze-

nét játszó zenekaroké volt. Esténként a ke-

resztény zenekarok mellett a világi előadók 

is jelen voltak. Többek között együtt énekel-

hettük az Ocho Macho, a Magashegyi Un-

derground, valamint a Kowalsky meg a Vega 

slágereit.

Különösképpen fontos volt sokunk szá-

mára az idei évi találkozó, mivel többen is 

nemcsak résztvevőként, hanem szervezőként 

(segítőként), fellépőként is voltunk jelen a 

fesztiválon. Bábcsoportunk Asztali történe-

tek című darabját mutatta be, Iliás Kristóf és 

Kajtár Dániel a találkozó honlapját (www.

szel rozsatalalkozo.hu) készítették, frissítették, 

valamint az élő online közvetítést biztosítot-

ták. Horváth Imelda és Maráczi Klaudia a 

regisztrációs rész munkatársai voltak. Hor-

váth Bence a találkozó egyik hivatalos fotó-

saként dolgozott. Csébich Dorina és Galavits 

Petra a keresztény-könnyűzenei rész segítői 

voltak, jómagam pedig az evangélikus/ke-

Országos Evangélikus Ifj úsági Találkozó bükiek részvételével

külön
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nemcsak résztvevőként, hanem szervezőként 

2500-an vettek részt az evangélikus találkozón

Lapzártánk után, tegnap zárult le a Bővel, 

Acsáddal, Meszlennel és Iklanberénnyel 

egy konzorciumban megvalósított kö-

zösségi közlekedés fejlesztése Bükön. 

 Augusztus 14-én délelőtt tartották meg 

a Bük és környéke közösségi közlekedés fejlesz-

tése című NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0002 szá-

mú projekt záró-rendezvényét, ahol a fejlesz-

téseket Ágh Péter ország gyűlési képviselő 

adta át. A több mint 200 millió forintra rúgó, 

európai uniós forrásból megvalósított beru-

házás avatásáról következő, szeptemberi 

számunkban számolunk be részletesen.    
  T. Á. 

Befejeződött
a közlekedés-

fejlesztés projektje

számunkban számolunk be részletesen.   
T. Á. 

Modern kivitelezésű buszvárók kerültek az út mellé 

resztény könnyűzene szerevezőjeként vet-

tem részt a találkozón.

Sokak nevében mondhatom, hogy nagyon 

jól éreztük magunkat az ott eltöltött öt nap-

ban. A több mint 200 program közül mind-

annyian megtalálhattuk a nekünk tetsző, hoz-

zánk közelebb álló előadásokat, koncerteket. 

Az áhítatokon lelkileg erősödhettünk, a fó-

rumbeszélgetéseken tanulhattunk, a 

koncerteken bulizhattunk és lazíthat-

tunk. A távolabb élő, régi ismerősökkel 

való barátságainkat erősíthettük, az új 

emberekkel való találkozásnak köszön-

hetően pedig további kapcsolatokat, 

barátságokat építhettünk. Külön öröm 

számunkra, hogy a mintegy 2500 fős 

találkozón a kis gyülekezethez képest 

harmincan képviseltettük magunkat a 

találkozón. A Szélrózsa találkozók is re-

mek alkalmak, hogy hitben erősödjünk, 

Istenhez közelebb kerüljünk, és meg-

találjuk a Krisztussal együtt járható he-

lyes utat.                                               
      Szidoly Roland

Augusztus első két hetében rendezte 

meg Büki Gyógyfürdő Zrt. „Dolgozói 

úszó tanfolyamát”, melyen Bük város és 

a környező településen lakó gyermeke-

ket, valamint a bérlők gyermekeit is szí-

vesen láttuk.  

Az első héten 43 gyermek, míg a második 

héten 33 gyermek küzdötte le vízzel szem-

beni félelmét, és hihetetlen bátorsággal vér-

tezte fel magát és sajátította el a merülést, 

lebegést, siklást és az úszás technikáját. Az 

időjárás nem fogadott kegyeibe, több alka-

lommal kényszerültünk az élményfürdő me-

dencéibe, ahol kellemes vízhőfok mellett 

végezhettük a megkezdett munkát.

A hétfőtől péntekig tartó úszó tanfolyam 

során szárazföldi programokon is részt vet-

tek a gyerekek, meglátogattuk a Répce Ho-

tel mellett található „mezítlábas pályát”, és 

a sétát követően megpihentünk az „organi-

kus ponton”.  A konferencia központ mellett 

lévő „Fittness parkban” erő- és állóképesség 

fejlesztő gyakorlatokat sajátítottunk el, a für-

dőkultúra témakörében interaktív játékos 

előadáson vehettünk részt, és  természetesen 

minden napra jutott ügyességi sor- és váltó-

verseny, csúszdázás és foci.

Az étkezésünkről a Bistro Verde étterem 

gondoskodott, minden nap biztosítottak szá-

munkra egy kis édességet és gyümölcsöt.

Az összeszokott csapatszellemet mi sem 

bizonyította jobban, mint az, hogy az egyik 

kis táborozó születésnapját az ebédnél ün-

nepelhettük meg közös énekléssel és a tá-

borozók által készített kis ajándékkal.

Szabó Erika

Sikeres úszótanfolyam a fürdőn



Büki Újság • S p o rt

10 •  2 0 1 4 .  a u g u s z t u s  1 5 .

(Folytatás az 1. oldalról!)

– Nemcsak a Büki Horgász Egyesület és a 

település életében fontos esemény a mai 

avató ünnepség, hiszen a Horgásztanya ki-

alakítása egy projekthalmaz része, mely a 

Lea der programban valósult meg – hang-

súlyozta ünnepi köszöntőjében Németh 

Sándor. – 2007. szeptember 10-én Nyu gat 

Kapuja névvel alakult meg egy akciócsoport, 

mely 2008-tól Utiro (Utak az Írottkő Oldalá-

ban) Leader Egyesület néven folytatta a 

megkezdett munkát. A szervezet célja olyan 

ötletek támogatása, melyek nemcsak adott 

közösség, hanem egy egész település érde-

keit is szolgálják. Ennek a támogatási rend-

szernek köszönhetően szépülhetett meg a 

Kóczán-ház, épülhetett meg a sportpálya 

kerítése, a lakótelepi játszótér, és valósulha-

tott meg a TDM egyesület projektje. A Hor-

gásztanya átadása tulajdonképpen a 2007–

2013-as Leader prog ram utolsó büki eleme 

– foglalta össze az elmúlt évek pályázati si-

kereit a város első embere.

Németh Sándor kiemelte még, a Büki 

Horgász Egyesület rendkívül aktív közösség, 

hiszen amellett hogy fenntartják a tavat, az 

elmúlt években rézsűfalat alakítottak ki, vil-

lanyvilágítással látták el a tavat és annak kör-

nyékét, és a művelődési háztól áthelyezték 

a pavilont is. 

– Nem volt könnyű a régi oszlopokat, fa-

lakat úgy renoválni, hogy azok a mai kornak 

megfeleljenek – ezt már Szabó József, a hor-

gász egyesület elnöke mondta. – Köszönet 

jár id. Strén Tibornak, az egyesület tisztelet-

beli elnökének és a vezetőségnek, hogy két 

éve éltek az akkori lehetőséggel, és pályáz-

tak a Horgásztanya létrehozására. Pályáza-

tuk tavaly vált sikeressé. 

Szabó József megköszönte a városvezetés 

és a képviselő-testület támogatását, hiszen 

a beruházás annak köszönhetően valósul-

hatott meg, hogy az önkormányzat tavasz-

szal megvásárolta a területet a Bük Sportjá-

ért Alapítványtól. 

– Ez a Horgásztanya legyen a közösségi 

élet motorja – zárta gondolatait az egyesü-

leti elnök, aki kifejezte abbéli reményét is, 

hogy a tanyától 150 méterre folyó Répce kí-

nálta lehetőségeket később – akár újabb pá-

lyázati támogatásból – a település ki fogja 

tudni használni. 

A megújult épületben helyet kapott fő-

zőkonyha, szociális helyiség, tárgyaló és egy 

kisebb szoba is. Az ünnepélyes szalagátvá-

gást követően az állófogadást a művelődési 

házban tartották, ahol Kovács Ferenc me-

gyei elnök mondott pohárköszöntőt.

Tömböly Ágnes
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kNémeth Sándor polgármester és Szabó József 

elnök avatta fel a Horgásztanyát

Felavatták a Horgásztanyát

Próbálta már a golfozást? A Greenfi eld 

Hotel Golf & Spa-hoz tartozó 18 lyukú 

championship golfpályánkon most meg-

teheti.

A golf számunkra több mint sport. Kihí-

vás, elhivatottság, az egészséges életmódra 

való törekvés és a környezetbarát szemlélet 

továbbítása klubtagjaink, illetve junior játé-

kosaink körében egyaránt. Ezért is több szá-

lon kötődünk a mindennapokban ehhez a 

nagyszerű és oly sokak által kedvelt, immár 

olimpiai sportághoz. 

Fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb 

körben, többen megismerjék és megszeres-

sék ezt az igazán kellemes és szórakoztató 

játékot. Ezen törekvésünk megvalósítása ér-

dekében hirdeti meg a Greenfi eld Golf nyílt 

napjait Bükfürdőn. Sok szeretettel hívjuk és 

várjuk Önöket az idei nyáron megrende-

zendő Greenfi eld Golf Nyílt Nap sorozatra:

Időpontok: augusztus 16., augusztus 23., 

szeptember 7. 10:00-12:00, illetve 16:00-18:00

Programunk tartalma: Profi  golfoktatónk 

segítségével betekintést nyerhetnek a golfo-

zás rejtelmeibe. A két órás prog-

ram keretében a gurító, valamint 

a hosszú ütéseket gyakorolhat-

ják a résztvevők, és a festői szép-

ségű, 18 lyukú championship 

golfpályánkon elektromos golf-

autókkal pályatúrát tehetnek.

Előzetes bejelentkezés szük-

séges az alábbi elérhetőségein-

ken!

06-94/801-660; e-mail: golf@

green fi eld ho tel.net

Várjuk szíves visszajelzésüket!

Papp Erzsébet 

Greenfi eld GOLF nyílt nap
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Idilli környezetben sportolhatunk a nyílt napokon

Augusztus első hetében megkezdte baj-

nokságra való felkészülését a BTK Kézi-

labda szakosztályának utánpótlás csapa-

ta. A lányok ötnapos helyi edzőtáborban 

erősítettek.

– Múlt hétfőtől péntekig délelőttönként 

2-2,5 órás intenzív erőnléti edzéseket tartot-

tunk, majd délben közös ebéd következett 

minden nap. Három alkalommal a gyógy-

fürdőben folytatódott a délutáni program, 

ahol a csapat tagjai a vízben edzettek, majd 

lazítottak. A hét másik két napján csapatépítő 

megbeszéléseket és tréninget szerveztünk 

– nyilatkozta kérdésünkre Szabó Róbert, a 

szakosztály vezetője. Hozzátette, a junior 

csapatból négy játékos a kora miatt távo-

zott, őket azonban sikerült pótolni. 

A Junior csapat tagjai: Kálmán Zsófi a, Csa-

bai Amanda, Németh Bianka, Kovács Fanni, 

Kelemen Annabella, Cseledi Maja, Csóka Eszter, 

Udvardi Zsanett edző, Szabó Noémi, Markó 

Vanda, Szabó Réka, Szabó Dóra, Kiss Adrienn, 

Marton Dóra, Szalai Nikoletta, Németh Laura, 

Németh Izabella, Gyurasits Helga.      
   T. Á. 

Felkészült
a junior csapat
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AKCIÓ!

Minőségi utánpótlás nevelésre szerve-

ződött 2012 decemberében a Büki Régi-

ós Utánpótlás Futball Klub (BRUFK). Hogy 

jó úton jár az egyesület, az kiderült 

nyáron: tíz, 1998-1999 között született 

játékosa igazolt magasabb osztályba, 

Szombathelyre, Győrbe, Sopronba. 

A BRUFK U18-as csapata a Vas me-

gyei bajnokság Déli-csoportjában a 

2013/2014-es idényben a hetedik he-

lyen zárt, de az eredménynél sokkal 

lényegesebb, hogy az egyesület játé-

kosait gyorsan elkapkodták az első- és 

másodosztályú klubok. Varga Márk az 

NB II-es Győri Üstökösben, Tóth Benjá-

min és Horváth Martin (utóbbi az egyet-

len 97’-es) az elsőosztályú SC Sopron-

ban, Németh Zoltán a szintén élvonal-

beli Illés Akadémián, Gróf Márk, Móczó 

András, Kossuth Kornél és Németh 

Gábor a másodosztályban szereplő 

Szombathelyi Haladás U17-ben foly-

tatja, Dan Szilveszter és Németh Ger-

gő pedig fél évig az Illés és a Haladás 

edzéseit is látogatja, de egyelőre még a Hali-

ban játszik, míg Tóth Bence a BTK-hoz igazol. 

– Az volt a szakmai koncepciónk, hogy 

a régió fi ataljait összegyűjtve 6-tól 18 éves 

korig kibontakoztatási lehetőséget biztosít-

sunk a gyerekeknek – fogalmazott Desits 

Szilárd edző –, olyan alapokat teremtsünk, 

melyekre, ha középiskolába indulnak a kör-

nyékbeli nagyobb városokba, az ottani egye-

sületek is nyugodtan építhessenek. Akiből 

pedig nem lehet profi  játékos, az is edző-

ként, tisztességes sportvezetőként, vagy akár 

szurkolóként megmaradjon labdarúgásunk 

számára – tette hozzá.

Az elmúlt években Desits Szilárd mellett 

Kiricsi Dániel is foglalkozott a fi úkkal, az U18-

as csapat trénere Petrovics Balázs volt. Sze-

BRUFK: cél teljesítve
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ő Álló sor, balról: Petrovics Balázs edző, Kossuth Kornél, Németh 

Gergő, Németh Zoltán, Varga Márk, Németh Gábor, Tóth Bence. 

Guggolnak, balról: Móczó András, Dan Szilveszter, Gróf Márk, 

Tóth Benjámin, Lukács Márk Fotó: Horváth Márton

rinte tanítványai megállják helyüket a ma-

gasabb osztályban is. 

– Rajtuk múlik, hogy mire viszik, de az 

nem titok, hogy ez hatalmas váltás, előrelé-

pés minden gyereknek. Az NB I. vagy az NB 

II. iramában, színvonalában és taktikailag 

is sokkal többet követel, mint a megyei baj-

nokság. Megvan a potenciál a most BRUFK-

tól távozó fiúkban, nagy ugrás ez nekik, 

ugyanakkor óriási lehetőség is, hogy kihoz-

zák magukból a bennünk rejlő tehetséget. 

Egy-két fi únál, akik korábban abbahagyták 

a futballt, vagy most nem kerültek kiemelt 

képző egyesülethez, szintén adott volt a te-

hetség, náluk a jó hozzáállás vagy a szülői hát-

tér hiányzott – hallhattuk Petrovics Balázstól.

Németh Gyula, az egyesület elnöke úgy 

véli, érdemes volt minőségi alapokra he-

lyezni a fi atalok képzését.

– Ezekkel a fi úkkal 12-13 évesen kezd-

ték el a komoly munkát edzőink, és lám, 

néhány év alatt annyit fejlődtek, hogy 

új szintre léphettek. A mostani 13-15 

évesek között is rengeteg az ügyes já-

tékos, biztos vagyok benne, hogy né-

hány éven belül velük kapcsolatban is 

hasonló sikerekről számolhatunk be. 

Az pedig kifejezetten örömteli, hogy a 

legkisebbek, a 6-7 évesek már az elejé-

től megkapják azt a minőségi képzést, 

amiben a most távozó játékosainknak 

csak 2011-től volt részük.

Kapcsolatfelvétel és jelentkezés az 

egyesületbe: 

• Petrovics Balázs:  06-20/6613-760

• Desits Szilárd:    06-20/462-8969

• Facebook: bukifoci/facebook.hu

bu -

Szeptember 26–27-én Mihály napjához kapcsolódóan harmadik alkalommal szervezi 

meg a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár a Szent Mihály napi forgatagot. 

Vásári komédiások, kézműves és gasztronómiai bemutatók színesítik ezúttal is az 

őszi programot. A legkisebbek kedvében járnak a szervezők, mikor az Alma zenekar 

áll majd színpadra. A két nap során fellép még a Zanzibár és a Lord is, akik szinte 

előre garantálják a feledhetetlen hangulatot. A rendezvény színvonalát tovább eme-

li a 30 éves Boglya Népzenei Együttes koncertje és a Gencsapáti Hagyományőrző 

Néptáncegyüttes műsora. A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak!         
   T. Á. 

Szent Mihály napi forgatag
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15. Péntek Dr. Földi Sándor

16. Szombat  Dr. Lőrincz Attila 

17. Vasárnap Dr. Földi Sándor  

18. Hétfő Dr. Lőrincz Attila 

19. Kedd Dr. Földi Sándor

20. Szerda Dr. Nagy Gábor

21. Csütörtök Dr. Lőrincz Attila

22. Péntek Dr. Lőrincz Attila 

23. Szombat Dr. Nagy Gábor 

24. Vasárnap Dr. Lőrincz Attila

25. Hétfő Dr. Szilasi Imre

26. Kedd Dr. Bence Zsolt  

27. Szerda Dr. Szilasi Imre  

28. Csütörtök Dr. Lőrincz Attila

29. Péntek Dr. Müller András

30. Szombat Dr. Szilasi Imre

31. Vasárnap Dr. Földi Sándor

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

15. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

16. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

17. Fürdő Patika 09.0 –14.30 nyitva

18. Sanitas  17.00–20.00 készenlét

19. Sanitas  17.00–20.00 készenlét

20. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

21. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

22. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

23. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

24. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

25. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

26. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

27. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

28. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

29. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

30. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

31. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

Gyógyszertári ügyelet – 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)

Új SMD ledes eredményjelzőt, a kosár-

labda palánkokra egy-egy támadóidőt 

mérő órát, valamint a rendszert közpon-

tilag irányító laptopot vásárolt TAO-s 

pályázati pénzből a BTK kosárlabda és 

kézilabda szakosztálya. 

A beruházás nettó 2,2 millió forintra rú-

gott, melyhez az önkormányzat is hozzájá-

rult a 30 százalékos pályázati önerő kifi zeté-

sével, valamint további 500 ezer forinttal 

a szerelési munkák kifi zetésével. 

– A TAO-s pályázati keretben tavaly ered-

ményjelző vásárlására lehetett pályázatot 

benyújtani. Úgy láttuk, elavult már a sport-

csarnok táblája, az megérett a cserére – tá-

jékoztatott Polgár Kornél, a BTK Kosárlabda 

Szakosztályának vezetője. – A pályázat elő-

készítésénél a legnehezebb az volt, hogy 

a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsé-

génél a döntéshozókat meggyőzzük arról, 

hogy egy a megyei bajnokságban induló 

csapatnak szüksége van egy ilyen komoly 

berendezésre. Szerencsére döntő érv volt az, 

hogy korábban a magyar válogatott is több-

ször edzett Bükön, és a sportturizmusra építő 

város számára is fontos ez a beruházás. 

Polgár Kornél hozzátette, önmagában a 

kosárlabda szakosztály nem tudta volna meg-

valósítani a projektet, így fogtak össze a ké-

zilabdásokkal. A két csapat 2,2 millió forintos 

pályázati pénzt tudott lehívni a TAO-s tá-

mogatásból. A szakosztályvezető külön kö-

szönetét fejezte ki a Perintker Kft-nek, mely 

társasági adójának felajánlásával hozzájárult 

a kosárlabdások pályázatához. 

– Több árajánlatot is kértünk az ered-

ményjelző megvétele előtt, melynek kö-

szönhetően végül a legmodernebb táblát 

sikerült megvásárolni a Telelux Kft-től. A be-

rendezés a jövőben pedig tovább bővíthető. 

Jelenleg kosárlabda, kézilabda, tenisz, röp-

labda, futsal és futball mérkőzések eredmé-

nyeit lehet a táblán megjeleníteni – tudtuk 

meg Szabó Róberttől, a kézilabda szakosz-

tály vezetőjétől. – Az új eszköz egyebek mel-

lett a kétperces kiállításokat és az idő ké ré-

séket is képes kezelni.. 

A szakosztályok a TAO-s pályázati pénze-

ket szeretnék a jövőben is okosan kihasznál-

ni, így távlati céljaik között szerepel egy sza-

badtéri műanyag borítású pálya kialakítása. 

Itt kosárlabda, kézilabda és röplabda edzé-

seket, mérkőzéseket is lehetne tartani. En-

nek összköltsége mintegy 35 millió forintra 

rúgna. 

Tömböly Ágnes

A legmodernebb eredményjelző került a csarnokba
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Polgár Kornél és Szabó Róbert az új tábla alatt


