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Kabay Ágnes, Nika Róbert és Horváth Máté

Megalakult az új képviselő-testületg j p

Németh Violetta, Taródi Lajos, Németh Sándor polgármester, Baranyai Róbert, Giczi Nikoletta, Pócza Csaba 

és Patthy Sándor eskütétel közben

Találkozzunk a könyvtárban! – az Országos Könyvtári Napok ez évi szlogenjével indí-

tottuk könyvtári rendezvényeinket október 13. és 20. között a büki városi könyv-

tárban. 

A központi témakörökhöz kapcsolódva kínáltuk a különböző korosztály érdeklődésére 

számot tartó programjainkat. Ez alkalomból 50 százalékos kedvezménnyel lehetett beirat-

kozni a városi könyvtárba, valamint az intézmény amnesztiát is hirdetett, vagyis a késedel-

mes olvasók pótdíjfi zetés nélkül hozhatták vissza könyveiket.  

(A cikk folytatása a 8. oldalon olvasható!)

Gazdag és tartalmas programok 
a könyvtári napok keretében

A büki kulturális élet egyik meghatározó 

színfoltjává vált mára a Sok-Szín-Feszt, 

melyet idén már hatodik alkalommal 

szervezett meg a Sok-Szín-Pad Társulat 

október 24–25-én. A színházbarát kö-

zönség a szombathelyi, vasvári, nicki és 

veszprémi csoportot is láthatott.

A megjelenteket Nika Róbert, a Sok-Szín-

Pad Társulat örökös tagja, elnöke köszöntötte.  

– A Sok-Szín-Feszt alkalmat teremt arra, 

hogy kötetlen formában találkozzanak az 

amatőr színjátszó csoportok, és zsűrizés, 

ezáltal tét nélkül, felszabadultan mutat-

hassák meg egymásnak egész éves munká-

juk eredményét – fogalmazta meg a ren-

dezvény fő célját Nika Róbert.  

 (Részletek a 8. oldalon!)

Sokszínű
Sok-Szín-Feszt

Október 27-én a művelődési ház színházter-

mében alakult meg Bük Város Önkormány-

zatának új képviselő-testülete. A megvá-

lasztott polgármester, Németh Sándor és a 

képviselők – Giczi Nikoletta Zsuzsanna, Né-

meth Violetta Mária, Baranyai Róbert, Patthy 

Sándor, Pócza Csaba és Taródi Lajos – esküt 

tettek, majd döntöttek az új bizottsági 

struktúráról és annak tagjairól. Baranyai Ró-

bertet egyhangúlag ismét alpolgármester-

ré választotta az új képviselő-testület. Lehel 

György, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 

választás napján annak tisztaságát befolyá-

soló tényezőről bejelentés nem érkezett, és 

a bizottság határozataival szemben jogor-

voslati kérelmet nem nyújtottak be. 

(További részletek a 2. oldalon!)
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(Folytatás az 1. oldalról!)

A Himnusz eléneklésével kezdődött októ-

ber 27-én a képviselő-testület ünnepi alaku-

ló ülése. A megjelenteket Németh Sándor 

polgármester köszöntötte, aki egyben is-

mertette a napirendi pontokat is. Elsőként 

Lehel György, a Helyi Választási Bizottság 

elnöke tájékoztatta a testület tagjait és a 

megjelenteket az október 12-ei önkormány-

zati választás eredményéről. Hangsúlyozta: 

– A választás napján a választás tisztaságát 

befolyásoló tényezőről bejelentés nem ér-

kezett. A Helyi Választási Bizottság határoza-

taival szemben jogorvoslati kérelmet nem 

nyújtottak be. A megválasztott képviselők 

megbízólevelüket október 17-én vették át. 

Lehel György üdvözölte, hogy már két 

hölgy is tagja a képviselő-testületnek, majd 

arra kérte a megválasztott képviselőket, hogy 

szerényen, egymással összefogva és alázattal 

végezzék a rájuk bízott munkát.

Megalakult az új képviselő-testület

Helyhiány miatt a Büki Újság októberi számában az önkormányzati választás részletes, szavazókörönkénti eredményét nem 

tudtuk közzétenni. Ezt pótoljuk mostani lap szá munkban. 

Polgármester választás:

Bük 001. számú szavazókör

(Eötvös u. 1-3.)

Németh Sándor (független) 346

Pócza Csaba (FIDESZ-KDNP) 160

Bük 002. számú szavazókör

(Eötvös u. 11.)

Németh Sándor (független) 332

Pócza Csaba (FIDESZ-KDNP) 153

Bük 003. számú szavazókör

(Kossuth u. 14.)

Németh Sándor (független) 398

Pócza Csaba (FIDESZ-KDNP) 225

Összesített eredmény:
Németh Sándor (független) 1076 66,67 %

Pócza Csaba (FIDESZ-KDNP) 538 33,33 %

Egyéni listás választás eredménye:

Az önkormányzati választás részletes eredménye

Képviselőjelölt neve
Bük 

001.

Bük 

002.

Bük 

003.

1. Baranyai Róbert (független) 312 318 377

2. Németh Violetta Mária (független) 257 238 280

3. Giczi Nikoletta Zsuzsanna (független) 165 170 254

4. Baranyai Lajos Ferenc (független) 108 138 166

5. Pereznyák Zoltán (FIDESZ-KDNP) 142 149 195

6. Horváth Andrea (független) 104 62 49

7. Szanyi Krisztián (FIDESZ-KDNP) 117 117 178

8. Benkőné Klára Júlia (független) 115 116 159

9. Németh Tiborné (független) 42 28 52

Képviselőjelölt neve
Bük 

001.

Bük 

002.

Bük 

003.

10. Galamb Orsolya Mónika (független) 137 135 207

11. Csébich Csaba (független) 111 128 140

12. Farkas Laura (független) 80 81 77

13. Taródi Lajos (független) 276 267 290

14. Bodorkós László (független) 177 154 180

15. Hollósi Gábor (független) 73 56 84

16. Pócza Csaba (független) 163 154 205

17. Patthy Sándor (független) 165 145 202

18. Balogh Julianna (független) 104 99 130

A képviselő-testület dr. Tóth Ágnes jegy-

ző előterjesztése nyomán módosította az 

önkormányzat szervezeti és működési sza-

bályzatát, így három bizottság megalakítá-

sáról döntöttek. A Szociális és Egészségügyi 

Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási és 

Sportbizottság mellett létrejött a Pénzügyi, 

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság, ezek 

tagjait is ezen az ülésen szavazták meg. 

•  Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bi-

zottság: Németh Violetta (elnök), Patthy 

Sándor, Giczi Nikoletta, Ruzsicska József 

(külsős tag), Spilenberg Andrea (külsős tag). 

•  Kulturális, Oktatási és Sportbizottság: Giczi 

Nikoletta (elnök), Patthy Sándor, Taródi 

Lajos, Baranyai Lajos (külsős tag), Galamb 

Orsolya (külsős tag)

•  Szociális és Egészségügyi Bizottság: Taródi 

Lajos (elnök), Németh Violetta, Pócza Csa-

ba, Némethné Kabay Ilona (külsős tag), 

Horváth Jenő (külsős tag)  

Titkos szavazással választottak alpolgár-

mestert, ahol egy érvénytelen szavazat mel-

lett egyhangúlag támogatták Baranyai Ró-

bert megbízását, aki egyben a legtöbb 

támogató voksot kapta az önkormányzati 

választáson. Megállapították a polgármester 

és az alpolgármester illetményét. 

Az ülés végén Németh Sándor polgár-

mester és Baranyai Róbert alpolgármester 

is megköszönte a választópolgárok bizalmát.

Tömböly Á.

Karácsonyi köszöntés! Bük Város Önkormányzata a nyugalmazott közalkalmazottakat és 

köztisztviselőket köszönti december 11-én 14 órakor a művelődési ház színháztermében. De-

cember 12-én 14 órakor ugyanitt a város 70 év feletti lakosait köszöntik az ünnepek alkalmából.



A K T U Á L I S  • Büki Újság

2 0 1 4 .  n o v e m b e r  1 4 .  •  3

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

58. évfordulója alkalmából szervezett 

ünnepséget Bük Város Önkormányzata 

a Büki Művelődési és Sportközpont, 

Könyvtárral karöltve. Október 23-án a 

rendezvény szónoka Trokán Péter, a We ö-

res Sándor Színház tagja, Jászai Mari-dí-

jas színművész volt.  

Tollas Tibor Október 23. című verséből 

idézett Galambos Ferencné, aki egyben kö-

szöntötte az ünnepségen jelenlévőket. Köz-

tük a rendezvény szónokát Trokán Pétert, 

Németh Sándor polgármestert, dr. Tóth Ág-

nes jegyzőt, Szabó András aljegyzőt és a 

képviselő-testület megjelent tagjait.  

Trokán Péter ünnepi beszédében hang-

súlyozta, most először nem szakirodalomból 

idéz, hanem saját gondolatait 

osztja meg az ünneplő közön-

séggel. Beszédében először a 

sorsnak adott hálát, hogy meg-

élhette azt a bizonyos euforikus 

13 napot. 

– 1956. november 4-étől 1989 

tavaszáig abban a tudatban élt 

mindenki, hogy ami történt, az 

ellenforradalom volt. Október 23-

án 10 éves fi úként láttam édes-

apám izgatott arcát, aki közölte, 

hogy az akkori külvárosból, Új-

pestről be kell menniük Pestre, 

mert történt valami, Pesten forradalom van. 

Mi soha nem használtuk az ellenforradalom 

kifejezést – mondta el az érdemes művész. 

Majd így folytatta: – 1956 október 23-án mo-

solygó fi atalok tartottak szimpátiatüntetést 

a lengyel-magyar barátság jegyében. Ami-

kor a Rádió épületénél eldördültek az első 

lövések, akkor vált a békés tüntetés szabad-

ságharccá. Nem voltunk felkészülve arra, 

hogy a hazugság súlyos teher. Az 1945. április 

4-én a Magyarországra bejövő orosz csapa-

tokat az akkori kormány testvérének hívta, 

de igazából legyőzött fél voltunk. Olyan test-

vérek voltak, akikre barátként, segítőként 

kellett tekinteni sokáig, de akik nagyon sok 

embert bebörtönöztek és felakasztattak. 

A forró hamu egyszer lángra lobban. 

Trokán Péter 10 éves gyerekként akkor 

tapasztalta meg, mit jelent a forradalom, 

amikor Újpest főterén meglátta az első felra-

vatalozott fi atal testét. A színművész végül 

Az ’56-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek

„Az a tizenhárom nap igazi érték, öröm és boldogság”
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A város vezetői is elhelyezték koszorújukat a Hősi Emlékműnél

kitért arra, mikor francia barátai megkérdez-

ték, miért ünnepelnek ők elbukott forradal-

mat, amikor más nemzetek győztes forra-

dalmakat ünnepelnek, azt válaszolta: – Az 

a 13 nap volt az igazi érték, öröm és boldog-

ság. Emlékezni kell arra is, hogy az 1950-es 

években Európa magára hagyta az országot. 

Beszéde végén Albert Camus Nobel-dí-

jas francia írót idézte, aki fi gyelemmel kísér-

te az 1956-os eseményeket, és leírta: hogy dü-

hítő és botrányos, hogy azokra az értékekre, 

amelyekért a magyarok akkor harcoltak, épült 

fel később az Európai Unió.  

A Hősi Emlékműnél helyezték el koszorú-

ikat az önkormányzat és a civil szervezetek 

vezetői, képviselői, majd az ünnepség a mű-

velődési ház színháztermében folytatódott, 

ahol szívhez szóló, emlékezetes előadást 

láthattunk a Weöres Sándor Színház szín-

művészei jóvoltából.

T. Á. 

súlyozta, most először nem szakirodalomból k
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Trokán Péter 10 éves gyermekként élte át az ’56-os 

eseményeket

Jubileumi ünnepség

20 éves a Büki Női Kar Egyesület! Ez alkalommal szeretettel vár mindenkit jubileumi 

hangversenyére november 29-én szombaton 16.30-ra a művelődési ház színház-

termébe. Közreműködnek a helyi kórusok. A belépés díjtalan. A rendezvényre min-

denkit szeretettel várunk!

A Büki Újság októberi számában a horvát 

nemzetiségi önkormányzat választási ered-

ményének ismertetését tévesen közöltük: 

nem Popovits Ferenc, hanem Popovits Fe-

rencné szerzett 29 szavazattal mandátumot. 

Az érintettektől ezúton is elnézést kérünk! 

A szerk.

Helyreigazítás

Kedves Olvasó!

A Büki Újság ez évi utolsó, decemberi lap-

száma december 20-án pénteken fog 

megjelenni. Lapzártánk előtte héten 

szerdán, december 11-én lesz. A buki uj-

sag@gmail.hu címen várjuk észrevétele-

iket, leveleiket.
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Csics Gyula: „Szeretni kell ’56-ot, mert egy csodás emlék”
2014. október 22-én a Felsőbüki Nagy Pál 

Általános Iskola és Szakiskola felső tago-

zatos és szakiskolás diákjai rendhagyó 

módon emlékeztek meg az 1956-os for-

radalomról.

Az ünneplő diákokat Hárominé Orbán Eri-

ka igazgatóhelyettes köszöntötte. Ünnepi be-

szédében 1956 hőseiről, a szabadság jelen-

tőségéről, a zsarnokság kegyetlenségéről és 

az ’56-os hősök ránk rótt felelősségéről beszélt.

„Azért beszélünk ma a szabadságról és hi-

ányáról, a zsarnokságról, mert 1956. október 

23-ra, a forradalomra és az azt követő szabad-

ságharcra, valamint 1989. október 23-ra, a sza-

bad és független Magyar Köztársaság kikiáltá-

sára emlékezünk. … Amit tettek, értünk is tették, 

és ez nagy felelősséget ró ránk. A felelősségünk, 

hogy ne csak szabadságban éljünk, hanem 

a szabadsággal, a szabadságért is éljünk.”

Az ünnepi beszédet fi lmvetítés követte. 

Két pesti kamasz fi ú – egyikük tizenkettő, 

másikuk tizenhárom esztendős volt akkori-

ban – 1956-ban naplót írt a forradalmi ese-

ményekről. 2006-ban mindkét napló meg-

jelent nyomtatásban is. Két gyönyörű könyv, 

mely maga a kézbe fogható történelem. 

A Művelődési Központ színháztermében a 

gyerekek október 22-én az egyik ’56-os ka-

masznapló írójával, a tatai Csics Gyulával is 

találkozhattak. 2006-ban ennek a naplónak 

elkészült az animáció-dokumentumfi lmes fel-

dolgozása is. A büki diákok a fi lm segítségével 

a forradalom eseményeit egy velük egykorú 

fi ú szemszögéből láthatták, s közben meg-

ismerhették egy budapesti kisfi ú hétköznap-

jait, Budapest lakóinak mindennapi életét. 

Csics Gyula kamaszként Budapesten lakott 

a Rökk Szilárd utcában, ugyan nem a forradal-

mi események középpontjában, de mégis 

közel azokhoz. A forradalom másnapjától, 

azaz október 24-től egészen a következő év 

március 15-ig írta naplóját. A könyvbe a fel-

jegyzéseken túl saját készítésű rajzok, bera-

gasztott röpcédulák és újságlapok is kerültek.

A fi lm megtekintése után a rendkívüli író-

olvasó találkozó keretében a diákok maguk 

faggathatták Gyula bácsit a forradalom és 

szabadságharc eseményeiről, a történelmi 

korszak gyermekvilágáról. Gyula bácsi öröm-

mel jött, lelkesen és őszintén válaszolt a kér-

désekre, próbálva a mai kamaszoknak átadni 

mindazt az érzést, ami benne volt 1956-ban.

„Én valójában nagyon szeretem 1956 forra-

dalmát, az egyik legnagyobb tettnek érzem 

azt, amit mi akkor véghez vittünk, és rendkívül 

büszke vagyok rá. Annak ellenére vagyok büsz-

ke rá, hogy én végeredményben nem sokat 

tettem, nem sokat csináltam, csak annyit, 

hogy megírtam ezt a naplót. És ami talán an-

nál is nagyobb tett volt, hogy én ezt nem sem-

misítettem meg, hanem megőriztem, és na-

gyon vigyáztam rá. Azért volt nagyon nehéz 

vigyázni rá, mert ennél sokkal kisebb dolgokért 

is felelősségre vontak embereket a Kádár-kor-

szakban. Senki nem tudott a naplóról. Ezt én 

eldugtam. Nem szerettem volna, ha bárki is 

megtalálja, és esetleg meg akarja semmisíteni. 

Én ezt megőrizni akartam minden áron, leg-

alább a gyerekeim számára. Valójában én tit-

kosítottam. Nem kívánták meg tőlem, hogy 

titkoljam, na de hát én tudtam, hogy nekem 

ezt titkolnom kell. A családtagjaim természe-

tesen tudtak róla, hogy van ez a napló, de más 

nem. Semmiről senkinek nem beszéltem. Ak-

koriban ezt nagyon sokan csinálták így, mert 

nem lehetett tudni, hogy milyen mondatok-

nak milyen következménye lesz. Én azt gondo-

lom, hogy mások is írtak ilyen naplót.”

Gyula bácsi gyermekkoráról és a gyer-

mekként átélt forradalmi napok élményeiről 

is mesélt: „Én szerettem gyereknek lenni. Na-

gyon sokat játszottunk. Maguk az események 

azok borzalmasak voltak, meg a körülmények. 

De a gyerek ebből nem látott semmit, különö-

sen akkor, ha jó családban nőtt fel.  … Az igaz-

ság az, hogy bennem nem volt nagyon féle-

lemérzés, talán nem is tudtam, mi az, hogy 

félni. Amikor a harcok dúltak, akkor eleve kijá-

rási tilalom volt, a felnőttek sem mehettek ki, 

a gyerekek meg pláne nem mehettek ki. Ennek 

következtében csak akkor voltam az utcán, 

amikor a harcok alábbhagytak. Akkor ellen-

ben járkáltunk mindenfele, és akkor már nem 

volt nagyon mitől félni. Én az utcán statikus 

képet láttam, akasztott embert vagy ilyesmit 

láttam sajnos, mi több, meg is szoktam. Em-

lékszem az első akasztott emberre, az a Híradó 

mozinál volt, a Nagykörút és a Dohány utca 

sarkán, és a szerencsétlen ott lógott a fán, és 

halottakat rengeteget láttam az utcán, de ese-

ményt magát azt nem láttam semmit. Ezért 

én mindig tiltakozni szoktam, hogyha valakik 

engem ’56-osnak titulálnak. Én nem vagyok 

’56-os forradalmár. Én azt felvállalom, hogy én 

vagyok ’56 kis krónikása, vagy a kis naplóíró. Ez 

is nagy dolog, én erre büszke vagyok, és nem 

akarom ezt lerázni magamról. A forradalom-

ban számomra nagyon nagy élmény volt az a 

pár nap, nem tudnám pontosan meghatároz-

ni, november 1. és november 4. között volt egy 

pár nap, de hogy akkor szabadnak éreztem 

magam, az egészen biztos. Erre az érzésre na-

gyon emlékszem, felszabadult voltam, és talán 

még a lélegzetvétel is könnyebb volt, mint azt 

megelőzően a diktatúrában. Ez végtelenül ér-

dekes érzés.”

A beszélgetés során szó esett a forrada-

lom céljáról, a zsarnokság felszámolásáról, 

a szabadság különleges élményéről és az 

’56-os események későbbi megítéléséről is: 

„Közismert, Göncz Árpádnak volt az a kijelen-

tése, hogy mindenkinek megvan a saját ’56-ja. 

Ezt egy ideig jó néven vettem, és úgy gondol-

tam, hogy ez igaz is, mert mindenki máshol 

élt, mindenki másképp gondolkodott, és ezért 

mindenkinek megvan a saját ’56-ja. De hát ez 

nem lehet igaz. ’56 az csak egy lehetett, és va-

lahogyan ezt kellene egyszer helyére tenni. 

Még egy pár év el fog telni addig, mire ’56 való-

jában a helyére kerül. A cél, amit el akartak 

érni, az igenis az volt, hogy Magyarország sza-

bad, független ország legyen. Ezt én magam is 

mélyen átéreztem, és az olvasmányaimból is 

azt tudtam, hogy a kurucok harcoltak a la-

bancok ellen. A labancokat ki kell verni az or-

szágból ahhoz, hogy független legyen az or-

szág. ’56-ban úgy éreztem, hogy az oroszoknak 

ki kell innen menni, hogy az ország tudjon fej-

lődni, tudjon lélegezni, és valójában szabad 

legyen. Valójában minden magyar úgy gon-

dolta, hogy ez a forradalom, ez győzni fog, 

mert ez egy igazságos forradalom. Na, de hát 

ez nem következett be. Egyedül maradtunk, 

elárulták a forradalmat, és így sajnos megbu-

kott. Én azért emlékszem azokra a napokra, 

amikor szabadság volt. És én emiatt mindig 

azt mondom mindenkinek, hogy szeretni kell 

’56-ot, mert ’56 egy csodás, csodás emlék a 

magyarok számára.”

Bogdán Krisztina

szakban. Senki nem tudott a naplóról. Ezt én e
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„Csics Gyula, ’56 krónikása mesélt akkori élményeiről
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Az idei évben ismét rendhagyó módon 

idézték fel a Felsőbüki Nagy Pál Általá-

nos Iskola és Szakiskolában az 58 évvel 

ezelőtt történteket. Az ünnepi héten Já-

tékkiállításon tekintették meg a diákok 

azokat a játékokat, amelyekkel abban az 

időben talán nagyszüleik is játszottak. 

Tanáraik, tanítóik be is mutatták a kíváncsi 

gyerekeknek a gombfocit, a fajátékokat, bú-

gócsigát, hangszereket. … Az alsósok pedig 

öltöztetőbabákat is készítettek és játszottak 

velük úgy, mint nagyanyáik Barbie baba hí-

ján. Jó volt látni a boldog kisgye-

rekeket, ahogy adták rá a papír-

babákra a különböző ruhákat, 

cseréltek egymással és meséket 

báboztak el. A forradalom jelké-

peként megismert lyukas zász-

lókat is elkészítették a legkiseb-

bek, hogy azt az ünnepre egy 

nagy zászlóvá formálják. Dalta-

nulásba fogott minden osztály, 

hogy Ruzsa Magdival együtt kö-

zösen énekeljék el az ünnepen 

a Szabadság dalát. A szakiskolá-

sok a Puskás Hungary című fi lm 

megtekintésével emlékeztek az 1956-os idők-

re. Az ünnep előnapján az alsósok az iskola 

aulájában interaktív módon emlékeztek meg 

a forradalom kezdőnapjáról, készítették el 

közösen a „nagy lyukas zászlót”, az áldoza-

tokra emlékezve gyújtottak mécsest. A fel-

sősök pedig Hárominé Orbán Eri-

ka igazgatóhelyettes emlékező 

gondolatait követően a Naplót – 

12 éves voltam 1956-ban című 

fi lmet tekintették meg Csics Gyu-

lával a Magyar Forradalom 1956 

című könyv szerzőjével együtt, 

akinek művéből készült a film. 

Az ünnep szép színfoltjaként egy 

időben hangzott fel az iskola 

aulájában és a Művelődési Köz-

pont színháztermében 400 to-

rokból közösen a dal, mely meg-

szívlelendő, üzenet minden sza-

badságot, hazáját szerető ember 

számára: „Vigyázz a madárra, ha 

kertedbe repül, / őrizd meg a csen-

det, s el se menekül, / bajban a vi-

lág, ha egyszer újra messze száll.  / Vigyázz a 

madárra, ha válladra repül, / amerre az élet, 

arra menekül, / bajban a világ, ha egyszer újra 

messze száll!”

Baloghné Simon Erika

 Játékkiállítás nyílt az iskolában az ’56-osok tiszteletére
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A mintegy 60 évvel ezelőtti kedvenc játékokat mutatta be a tárlat

A kicsik 

érdeklődve 

nézték a 

Játékkiál-

lítás 

darabjait

Iskolánk alsó tagozatán a TÁMOP 3.1.4. 

pályázat keretében a Barátunk a termé-

szet – Ősz témakörét az őszi szünet előtti 

héten színes programokkal valósították 

meg.

 Minden osztályba becsempészték a ta-

nító nénik a kisdiákokkal az ősz gazdagsá-

gát: az őszi terméseket, az őszi színeket, az 

őszi hangulatot. Évfolyamonként különböző 

technikákkal – az életkori sajátosságokhoz 

igazodva – más-más díszeket készítettek, 

díszítették az osztályokat és a 

folyosókat. 

A legkisebbek mandalákat 

színeztek, gesztenyebábokat és 

levélképeket készítettek. A Hal lo-

ween-hez is kapcsolódtak egy 

kicsit a tökdíszekkel. A másodi-

kosok a népművészetet csem-

pészték még be az őszi fi gurák 

mellé a díszítésben. Gyűjtőmun-

kájuk során nagyon szép kiállí-

tást tudtak készíteni 

a régi tárgyakból és 

különböző népmű-

vészeti értékekből. Az őszt moza-

ik- és levélképekkel, kávészem-

ből készített sünikkel csalták be 

az iskolába. A harmadikosok há-

zat építettek, köré kertet készítet-

tek fákkal, leszedett gyümölcsök-

kel. Madárijesztők és gombák 

színesítik még náluk az őszi pa-

lettát. A negyedikesek a népme-

sék keletkezéséhez tértek vissza, 

és kukoricát fosztottak, morzsol-

A suliban járt az ősz
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Az ősz gazdagságát elevenítették meg alkotásaikon a diákok

tak, termésekből és csuhéból készítettek dí-

szeket. Rajzaikon is az őszi színek, formák 

domináltak. Az őszi munkákkal és a régi népi 

mesterségekkel ismerkedtek meg még a 

legnagyobbak kutatásuk eredményeként. 

A gyerekek nagyon élvezték a párokban, cso-

portokban végzett munkát, örömmel mu-

tatták elkészített alkotásaikat. Öröm végig-

járni a folyosókat, termeket – látva a szorgos 

kis kezek szép munkáit. 

Baloghné Simon Erika
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Az ősz – a tavasz mellett – az egyik leg-

látványosabb, legváltozatosabb évszak, 

ellentétben a téllel és a nyárral. Renge-

teg élményt tartogat az ősz és az ahhoz 

kapcsolódó különböző tevékenységek 

a gyermekeknek. Kiemelkedő október 

elején a szüret, a préselés, a tökgurítás, 

szőlőlopás, az együtt töltött délelőtt, já-

ték az elsősökkel, a mustkóstolás.

Az őszi színek kavalkádja szemet-lelket 

gyönyörködtetnek, mintha azért lennének, 

hogy felkészítsenek a téli sötétségre. Nincs 

csodálatosabb a milliónyi színben pompázó 

lombok látványánál, a surrogva lehulló fale-

velek hangjánál. Óriási élmény ilyenkor sé-

tálni a parkban, az ovi udvarán, az erdőben, 

bokáig gázolni az avarban, feltöltődni az 

alacsonyan járó nap erejével, magunkba szív-

Az ősz kincsei – gesztenyenapot szerveztek az óvodában

ték az elsősökkel, a mustkóstolás.

Az őszi munkák része a gyümölcspréselés – ezt is 

kipróbálhatták a kicsik 

g y p

Velemiek jóvoltából mindenki kóstolhatott sült 

gesztenyét

Gesztenyebábuk is készültek a napon

ni a friss levegőt. Terméseket gyűjteni a gye-

rekekkel, amelyekből aztán különböző állat-

kák, díszek készülnek majd. Nagy-nagy öröm 

aztán a gyűjtött levelekből, gesztenyéből, 

dióból, makkból, csipkebogyóból … kis állat-

kákat, lovat, pillangót, gesztenyebabát, csi-

gát, kígyót elővarázsolni! 

A Szülői Munkaközösség Dr. Varsányi Ani-

ta vezetésével, szervezésében október 22-én 

újra gesztenyenapot rendezett a gyerme-

keknek. Velemi gesztenyesütők jöttek el és 

sütötték a gesztenyét. Uzsonna után a cso-

portokban az anyukák és apukák gyermeke-

ikkel barkácsoltak, tele ötlettel érkeztek, sőt 

ezek megvalósításához anyagot is gyűjtöt-

tek. A képek is mutatják, mily elmélyülten 

dolgoztak együtt. Az SzM képviselők nagy 

lelkesedéssel készültek erre a napra, megle-

petésként egy zenés bábjátékot adtak elő 

a gyermekeknek: Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi 

című meséjét mutatták be. A mesét H-né 

Bolfán Renáta rendezte. A zenei betéteket 

Simon Réka játszotta, majd a darab végén 

együtt énekeltünk ismert és kedvelt gyermek-

dalokat. A hangosítás Nagy László munkája. 

A gyerekek nagyon élvezték a mesejátékot, és 

hosszú tapssal jutalmazták az előadókat!

Erre az időre megsült a fi nom, illatos gesz-

tenye, amit bónok ellenében kaphattak meg 

a gyerekek szüleikkel együtt. Jutott bőven 

mindenkinek, megkóstolták, egy-kettőre 

kiürült a zacskó, és újratöltésre sorba álltak, 

ízlett is a sült gesztenye mindegyiküknek.  Kár, 

hogy nem tudtunk a kertben levélcsatázni, 

pedig a gyerekek ezt is várták. A nagyok em-

lékeztek, hogy tavaly milyen jót játszottak!

P. G.

Bük Város Önkormányzata 59 m3 szociá-

lis tűzifa megvásárlására szolgáló támo-

gatást kapott a Belügyminisztériumtól.

A helyi önkormányzatoknak a szociális 

tűzifa juttatás szabályairól rendeletet kell al-

kotniuk.

A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegé-

szítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) 

BM rendelet előírásai szerint a szociális tűzi-

fára való jogosultság megállapítása során 

támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására jogosultak,

b) időskorúak járadékára jogosultak,

c)  adósságkezelési támogatáshoz kap-

csolódó adósságcsökkentési támo-

gatásra jogosultak,

d)  lakásfenntartási támogatásra jogo-

sultak,

e)  a gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben szabályozott hal-

mozottan hátrányos helyzetű gyer-

meket nevelő család.

A rendeletet a Képviselő-testület 2014. nov-

ember 13-i ülésén tárgyalja, elfogadását kö-

vetően a kijelölt erdészeti szolgáltatótól az 

önkormányzat megvásárolja a tűzifát.

A tűzifa juttatás iránti kérelmeket a ren-

delet melléklete szerinti nyomtatványon kell 

benyújtani a Büki Közös Önkormányzati Hi-

vatalban. (A nyomtatvány az önkormányzat 

honlapjáról is letölthető lesz.)

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja 

el a rendelkezésre álló keret erejéig.

dr. Tóth Ágnes, jegyző

Jegyzői közlemény

Tűzifa juttatásra pályázati kiírás Bük, Bükfürdő az év első nyolc hónapjá-

nak vendégstatisztikai adatait tekintve 

kiváló eredményeket ért el – számolt be 

a turizmusonline.hu.

Az internetes portál kifejti: a Központi Sta-

tisztikai Hivatal (KSH) által közzétett, vendég-

forgalmi adatokat tartalmazó TOP 50 országos 

listán Bük a turisták száma alapján a fürdő-

városok között az előkelő harmadik helyen 

végzett, két helyezést javítva a tavalyi évhez 

képest. Az idei év első nyolc hónapjában 

110.996 vendéggel, az előző év hasonló idő-

szakához képest 106 százalékos eredményt 

ért el. A vendégéjszakákat tekintve a fürdő-

városok között szintén harmadik Bük (464.497 

éj, 104,4 százalék), sőt a külföldiek által eltöl-

tött vendégéjszakákat tekintve a vidéki vá-

rosok között a 2. helyen szerepel. A magyar 

vendégek átlagos tartózkodási ideje Bükön 3,9 

éjszaka, amellyel a település az első helyen áll. 

forrás: turizmusonline.hu 

Magas látogatottság
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14. Péntek Dr. Müller András

15. Szombat Dr. Petro Andor 

16. Vasárnap Dr. Bencsik István

17. Hétfő Dr. Szirmai László

18. Kedd Dr. Nagy Mária 

19. Szerda Dr. Szilasi Imre 

20. Csütörtök Dr. Szilasi Imre

21. Péntek Dr. Földi Sándor

22. Szombat Dr. Petro Andor

23. Vasárnap Dr. Nagy Gábor

24. Hétfő Dr. Szirmai László

25. Kedd Dr. Nagy Mária

26. Szerda Dr. Bencsik István

27. Csütörtök Dr. Bence Zsolt

28. Péntek Dr. Müller András 

29. Szombat Dr. Bencsik István

30. Vasárnap Dr. Nagy Gábor

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

14. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

15. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

16. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

17-21. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

22. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

23. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

24-28. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

29. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

30. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

1-5. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

6. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

7. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

8-12. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

13. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

14. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

15-20. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

Gyógyszertári ügyelet – november, december
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 Büki Evangélikus Egyházközség az el-

múlt években mintegy láncreakcióban 

ad fi atalokat a Magyarországi Evangéli-

kus Egyház lelkészi karába. 

Egymást érik a büki teológusok az Evan-

gélikus Hittudományi Egyetemen. Ez a tény 

indította el a Találkozások hetének gondola-

tát: meghívni, hazahívni olyan lelkészeket, 

akik kapcsolódnak a büki gyülekezethez. 

A találkozásokra egymás utáni estéken került 

sor: október 15-én Pethő Attila őri ma gyar-

ós di, 16-án Varga Tamás rábaszentandrási, 

17-én Takács Eszter győri, 18-án Fülöp Attila 

budapesti (Csillaghegy, Békásmegyer) lelkész, 

az egykor gyülekezetünkben szolgáló Fülöp 

Dezső lelkész unokája érkezett hozzánk. A 

lelkészek az Esti hitvallások büki hangon címet 

kapták. 19-én vasárnap Fatalin Helga lelkész-

nő volt az istentisztelet igehirdetője, akivel 

bükiek és szakonyiak egyaránt nagy öröm-

mel találkoztak újra. Délután Szidoly Roland 

és a Közel zenekar szolgált zenés bizonyság-

tétellel a gyülekezetben. A programsorozat 

témája a fa volt. Lelkünket tápláló gondola-

tokat és bizonyságtételeket hallhattunk a gyö-

kerekről, amelyeken mindig marad valami 

abból a földből, amelyben felnőtt, a meg-

tartó törzsről, a keresztre feszített Krisztusról, 

a szétágazó ágakról, amelyek mégis egy tőből 

fakadnak, az elmúlásra emlékeztető őszi le-

velekről, a sokat elviselő rügyekről, valamint 

tanúi lehettünk a szárnyaló zenében meg-

élt hitnek, mint a gyülekezeti élet egyik gyü-

mölcsének. Ifj úsági Önkormányzatunk tagjai 

a program több részét élőben közvetítették 

a buk.lutheran.hu oldalon.
  S. R.; fotó: Horváth B.

Találkozások hete
az evangélikus gyülekezetben

a szétágazó ágakról, amelyek mégis egy tőből 

A Közel zenekart is hallhatta a gyülekezet

A Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért Közhasz-

nú Egyesület november 28-án 20 órától Klub-

estet szervez a művelődési házban. Sok más 

mellett karaoke lehetőség, csocsó és darts 

várja az érdeklődőket.

Klubest

Mesebérlet
A Mesebérlet harmadik előadásaként de-

cember 9-én 15.30 órai kezdettel mutatja be 

az Eszter-lánc Mesezenekar műsorát. A bér-

leten kívüli belépőjegy ára 800 forint.  A ren-

dezvénynek a kultúrház ad helyet. 

A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete nov-

ember 15-én este immár 11. alkalommal in-

vitálja bálozni vendégeit, ezúttal a Jurisics 

vár lovagtermébe. Már hagyománnyá vált, 

hogy a borbarát hölgyek a Kőszegi Borbará-

tok kíséretében fanfárra vonulnak be. Az est 

során megválasztják a bál borát is. Jegyek 

elővételben kaphatók.

XI. Borbál 
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(Folytatás az 1. oldalról!)

Az Országos Könyvtári Napok büki rendez-

vénysorozatának egyik hívószava az egészség 

volt. Így kapott meghívást András Mónika 

dietetikus, aki október 14-én gluténmentes 

ételekkel érkezett a büki könyvtárba elő-

adást tartani. Az ételkóstolóval tarkított be-

szélgetés rávilágított arra, hogy lisztérzékeny-

séggel és más ételallergiával is együtt 

lehet élni, méghozzá változatos étren-

det kialakítva. A dietetikus hölgy feta-

sajtból, céklából, magvakból, barna-

rizsből, saját készítésű paleolit kenyérből 

összeállított ételeket, pástétomokat, sü-

teményeket kóstoltatott a jelenlévők-

kel. Az alkalomra külön sarkot alakítot-

tunk ki az állományunkban található, 

a témához illő egészségügyi, gasztro-

nómiai kötetekből. 

Az egyhetes program egyik leg-

főbb célja az volt, hogy megismertes-

sük a könyvtárat mint a tudás színterét. 

Október 15-én az iskolás gyerekeket láttuk 

vendégül, akiknek bemutattuk, hogy hogyan 

használják a könyvtár online katalógusát. 

Betekintést nyerhettek a tájékozódás, tanu-

lás különféle módszereibe, információforrá-

saiba. Játékos feladatok útján ismertettük 

meg velük a könyvtárat, illetve annak hasz-

nos felhasználását. Eközben a gyerekek felis-

merték, hogy a bibliotéka számukra remek 

közösségi helyként is szolgál, és jelzéseik 

alapján visszatérő látogatói lesznek a büki 

tudás(tár)háznak.

A legkisebbekre is gondolva Mocorgó 1-2. 

címmel Tóth Viktória tartott foglalkozásokat 

1-3 és 3-5 évesek számára. Ölbéli játékokkal, 

mondókákkal, énekekkel, fejlesztő, vidám fel-

adatokkal várta a kicsiket, akik még anyuká-

jukkal érkeztek „mocorogni”. 

Október 16-án Zsolnai Rita grafológus lá-

togatott el könyvtárunkba, aki a grafológia 

rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket. Elő-

adása során kitért magára a grafológiára 

mint tudományra. Részletezte a különböző 

írásképek jelentését. Elmondta, hogy egyes 

betűk megformálásának milyen szerepe van, 

és hogy mást jelent egy női és egy férfi  be-

tűírás is. Kivetített példákkal segítette a hall-

gatóságban a megértést. Az aláírások kül-

lemének jelentéséről ejtett néhány szót, ki-

elemezve közben a jelenlévők aláírását is. 

A Büki Művelődési és Sportközpont, 

Könyvtár új szabadtéri közösségi terére, az 

Átriumba terveztük A könyvek sokkal való-

dibbak, ha kint olvasol címmel hirdetett pén-

teki programjainkat, ám a zord esős idő mi-

att a rendezvények beszorultak a kultúra 

falai közé. Ezúttal az óvodás korosztálynak 

kedveztünk egy délelőttön át. Míg az egyik 

csoportot a Négyszögletű Kerek erdőbe kala-

uzoltuk, aminek a művelődési ház színház-

terme adott otthont, ahol geszte-

nyekeresésben és különböző sportos 

játékokon vettek részt, addig a mási-

kak felszálltak az általunk képzelt Mese-

vonatra és a könyvtárba indultunk to-

vább, azaz Meseországba, a Könyvek 

Birodalmába. A könyvtárban egy kis 

játék után meseolvasás, éneklés követ-

kezett, majd minden kisgyerek egy ál-

tala választott könyvet nézegethetett 

a nekik kialakított gyerekkuckóban. 

A kicsik szép élményekkel tértek vissza 

ovijukba ezután. 

Tóth Viktória nemcsak a legkiseb-

beknek tartott foglalkozásokat, hanem az 

iskolába készülő óvodásoknak is. Játékosan 

megismertetve velük az előttük álló nagy 

megpróbáltatást, azaz az iskolába készülést, 

többek között az ellentétek, irányok, az év-

szakok jellemzéseinek gyakorlásával. 

A büki városi könyvtár olvasói és munka-

társai köszönik a támogatást, amely segítet-

te a színes könyvtári programok megvaló-

sulását.

Haizler Lászlóné

Gazdag és tartalmas programok a könyvtári napok keretében
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Az ovisoknak is tartalmas programot kínált a rendezvénysorozat

(Folytatás az 1. oldalról!)

Számos feledhetetlen pillanatot hozott idén 

is a Sok-Szín-Feszt ahol a térség amatőr szín-

játszó csoportjait, és azok legújabb mun-

káit ismerhette meg a színházbarát kö-

zönség.

Október 24-én este óriási sikerrel mutat-

ta be a művelődési ház színháztermében 

a Valahol Európában című egész estét be-

töltő két részes musicalt a Komisz & Deszka 

Társulat. A Komédiás Integrált Színház (KO-

MISZ) a zsirai Fogyatékosok Otthona tehet-

séges, színjátszást kedvelő és azt szívesen 

művelő lakóiból, valamint a soproni Eötvös 

József Evangélikus Gimnázium és Egész-

ségügyi Szakiskolában működő dESZKa Tár-

sulat tagjaiból állt össze. A társulat legújabb 

darabja elsősorban azért volt különleges, 

mert ép és sérült tagok együtt játszottak a 

színpadon, ezzel feledhetetlen perceket sze-

rezve a megjelenteknek.

Október 25-én Nika Róbert, a társulat el-

nöke Kardos Róbert, Bodorfa polgármeste-

re, fafaragó által készített plakettel és Bük 

Város Borával köszönte meg a megjelent 

csoportok vezetőinek a részvételt. 

– A Sok-Szín-Pad Társulat ereje abban rej-

lik, hogy olyan fi atalokból áll, akik tenni akar-

nak településükért – emelte ki ünnepi köszön-

tőjében Tóth Tamás, a művelődési ház igaz-

gatója, aki a civil élet fontosságára és az abban 

rejlő erőre is felhívta a fi gyelmet. Ahogy fo-

galmazott: – Az a település, ahol nincsenek 

civil kezdeményezések, halott. Bük szeren-

csés, hiszen rendkívül gazdag és színes a civil 

szerveződés a településen. Ennek köszön-

hető, hogy a művelődési ház az idei évben 

még egy percre sem tudott megállni. 

Tóth Tamás kiemelte még, a kultúrház 

rendezvényein idén is több alkalommal áll-

tak színpadra a büki amatőr színjátszók, és 

az intézmény a szereplésre a jövőben is he-

lyet és lehetőséget kíván adni a Sok-Szín-

Pad Társulatnak.

A házigazda csoport ezúttal Török Rezső 

A sötét huszár című darabját Kabay Ágnes, 

Firisz Anita, Horváth Máté, Nika Róbert és 

Takács Olivér szereplésével mutatta be. A dél-

után során a Ferrum Színházi Társulás, a Zsi-

rai Táncszínház, az Üss a hasadra! Színpad és 

a Nicki Fergeteg Néptáncegyüttes állt még 

színpadra az egybegyűltek nagy örömére.

Tömböly Ágnes

Sokszínű Sok-Szín-Feszt
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A jövőben Szabadkainé Brindicsár Orso-

lya rendőrfőtörzsőrmester foglalkozik 

a Kőszegi Rendőrkapitányságon, így a 

Büki Rendőrörsön is drogprevenciós ta-

nácsadással. A Vas Megyei Rendőr-főka-

pitányság által indított megyei prog-

ramról dr. Kazmar Enikő sajtószóvivő 

tájékoztatta újságunkat.

– Az elmúlt négy évben végzett vizsgála-

tok szerint a középiskolások körében orszá-

gos szinten közel ötven százalékkal nőtt az 

amfetaminszármazékok fogyasztása. A kábí-

tószer-használattal kapcsolatban számos koc-

kázati tényező ismert. Ily’ módon a megelő-

zés, illetve a fogyasztás visszaszorítása is egy 

komplex feladat. A rendőrség 2014. szeptem-

berében indított kezdeményezése kapcsán 

számít az érintett szervezetek támogatására, 

hangsúlyozva a szülői gondoskodás, törődés 

fontosságát. A kiegyensúlyozott családi hát-

tér ugyanis pozitív irányban mozdíthatja el 

a fi atalok fejlődését, és visszatartó hatással bír 

a normasértések elkövetése tekintetében. 

Fontos, hogy a szülő része legyen gyermeke 

életének, ismerje a barátait, időtöltéseit és 

szokásait. A cél, hogy minden tizenkettő és 

tizennyolc év közötti gyermeket nevelő szülő 

lehetőséget kapjon arra, hogy – évente leg-

alább egy alkalommal – közvetlen, személyes 

és interaktív tájékoztatásban részesüljön a ká-

bítószer-fogyasztás büntetőjogi következmé-

nyeiről – áll a szerkesztőségünkbe eljutta-

tott rendőrségi sajtóanyagban. 

Dr. Bíró Barnabás rendőr alezredes, a Vas 

Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osz-

tálya Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője 

november 6-án sajtótájékoztatón mutatta be 

a programban részt vevő rendőröket, köztük 

Szabadkainé Brindicsár Orsolya rendőr fő-

törzsőrmestert, aki a jövőben a Büki Rend-

őrőrsön is ellátja ezt a feladatot. 

A drogprevenciós tanácsadók a rendőr-

kapitányságok illetékességi területén igény 

esetén telefonos beszélgetésben vagy elekt-

ronikus levélben tájékoztatják az érintett kor-

osztályba tartozó gyerekeket nevelő szülőket, 

családokat a kábítószer-bűnözés büntetőjogi 

vonatkozásairól. Az oktatási intézmények-

ben pedig tanévente legalább egy alkalom-

mal tartanak előadást az érdeklődő szülők 

részére – tájékoztatott dr. Kazmar Enikő. 

Szabadkainé Brindicsár Orsolya minden 

hónap utolsó hétfőjén 8 és 9 óra között tart 

fogadóórát a Büki Rendőrörsön, telefonos 

fogadóórát pedig a hónap minden második 

és utolsó hétfőjén. Telefonos elérhetősége: 

94/358-020. A szülők emailben is fordulhatnak 

a tanácsadóhoz a drogprevencio.koszegrk@

police.hu email címen. 

A drogprevenciós összekötő elérhetősé-

geiről, a fogadóórák és az ügyelet rendjéről 

a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/

bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok/

vas-megyei-rendor-fokapitanysag oldalon, to-

vábbá az érintett intézmények, szervezetek 

épületeiben kihelyezett tájékoztató anya-

gokból tájékozódhatnak az érdeklődők.

T. Á. 

Összefogás a kábítószer-bűnözés megelőzéséért

Bükön is elérhető a drogprevenciós összekötő

tott rendőrségi sajtóanyagban. k
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aHavonta tart fogadóórát a drogprevenciós tanácsadó

A Clemens madrigálkórust immár har-

madik alkalommal hívta meg ausztriai 

vendégszereplésre a Weikersdorfi  Ének-

együttes.

 A kapcsolat alapja a közös karvezető mű-

vészházaspár: Sárosi Orsolya és Rajnai Gábor, 

akik a 11. éve vezetett büki kórus mellett két 

éve találtak rá az internetes hirdetésre, mi-

szerint az alsó-ausztriai Weikersdorf telepü-

lés kórusa vezetőt keres. „Jöttek, láttak, győz-

tek!” – azaz munkájukat ott is sikeresnek 

értékelik, s a két kórus között barátság szö-

vődött. Voltak már Bükön a weikersdorfi ak, 

2013 húsvétján adtak közös templomi  kon-

certet a bükiekkel együtt igen nagy sikerrel. 

Megérkezésünkkor a település polgármes-

tere, Manfred Rottensteiner fogadott minket 

– viszonozva ezzel polgármesterünk, Németh 

Sándor gesztusát, amikor a weikers dor fi ak-

nak mutatta be Büköt két évvel ezelőtt –, s 

látott vendégül bennünket ebédre egy ét-

teremben. Megismertette velünk az 1100 

lakosú települést, s köszöntőjében kiemelte 

a helyi kórus kultúrában betöltött nagy sze-

repét is, kifejezve örömét a büki kapcsolatért. 

Reméli, hogy a kórusok barátsága alapot ad 

a további kapcsolatépítésre. 

A mostani koncert apropóját az ősz, a 

szüret adta. In vino veritas, azaz Borban az 

igazság! címmel invitálta a nagyérdeműt 

a kórus a helyi templomba. Nálunk talán szo-

katlan, hogy ilyen címmel egy templom ad 

helyet egy koncertnek, ott azonban ez ter-

mészetesnek tűnt. A telt házas koncertnek 

óriási sikere volt. Énekeltünk külön és együtt, 

a magyar népdalokra osztrák népdalokkal 

válaszoltak. Különösen jó érzés volt szá-

munkra, mekkora sikert aratott a Bartók Béla 

gyűjtéséből származó népdalcsokrunk és 

Kodály Zoltán Esti dala.

A koncert végén a közönség percekig 

tapsolt felállva, s plébánosuk külön is meg-

Vendégségben Weikersdorfban
köszönte a nem mindennapi élményt. A kon-

cert után hagyományos módon vendégül 

látták a közönséget – egyúttal kórusuk mű-

ködéséhez is  gyűjtöttek adományokat. Ná-

luk ez így szokás. 

Folytatás talán Bükön, s tovább gyara-

podhat a Büköt és Weikersdorfot összekötő 

lánc egy láncszemmel – már négy van! Hi-

szen „A zene összeköt”!

Galambos Ferencné

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. november 17-

től 2015. február 28-ig – fagyveszély miatt – nem 

végzünk vízbekötéseket.

Egyidejűleg kérjük, hogy gondoskodjanak a téli 

időszakban a vízmérőjük és a házi (belső) vízveze-

ték-hálózatuk fagy elleni védelméről!

Együttműködésüket köszönjük!

Soproni Vízmű Zrt.

!
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Bük, Bükfürdő az idei újjászer-

vezett prágai szakmai vásáron, 

a TMP-én (korábban MADI) 

képviseltette magát október 

28–29. között. 

TDM egyesületünk az első na-

pon részt vett a szakmai kiállítá-

son, valamint a második napon 

szervezett szakmai work shop-

on is. Bükfürdőt a work shop-on 

a TDM-szervezet mellett a Green-

fi eld Hotel képviselte.

Számos irodával, lehetséges 

új partnerekkel vettük fel a kap-

csolatot, továbbá Bükfürdővel, büki, bükfür-

dői szálláshelyekkel már együttműködő iro-

dákkal egyaránt, melyek listáját hírlevélben 

kiküldtük tagjaink számára.

A legfrissebb, 2014. január-augusztusi 

statisztikai adatok alapján a cseh vendégek 

közel 424 800 vendégéjszakát töltöttek el 

a magyar kereskedelmi szálláshelyeken, ez 

több mint 11 százalékos emelkedést jelent 

2013 azonos időszakához képest. Bükfürdőn 

a növekedés 17 százalékos a tavalyi évhez 

Növekvő cseh érdeklődés – Prágában
mutatkozott be Bük, Bükfürdő

Október elejétől Bük belvárosában és 

Bükfürdőn is hódolhatnak szenvedélyük-

nek a lelkes ládakeresők, hiszen az elmúlt 

időszakban két geoládát is elrejtettek.

De mi is az a geocaching? A  geocaching 

elnevezés a görög geo – azaz föld és az an-

gol cache, azaz rejtekhely szavakból alakult 

ki. Az alig 14 esztendős múltra visszatekintő 

szabadidős tevékenység az utóbbi évek 

egyik legkedveltebb természetbarát hobbi-

jává vált. Egyesíti a kincskeresést, a modern 

technikát, a természetjárást és a turizmust. 

A játékosok az egyes rejtekhelyeket a játék 

weboldalán megadott koordináták alapján, 

GPS készülék vagy okostelefonra letölthető 

alkalmazás segítségével fedezhetik fel. Ezt 

követően feltöltik a megtalálást, amiért pon-

tokat kapnak. Az úgynevezett „multi-útvo-

nalakat” úgy alakítottuk ki, hogy a játékosok 

„kincskeresés” közben járják be Büköt és 

Bükfürdőt, így a rejtekhelyek mellett felfedez-

hetik városunk látnivalóit és érdekességeit is. 

Az első hónap tapasztalatait a játék web-

oldalán történt bejegyzésekből tudjuk nyo-

mon követni. A geocaching játékosok egy-

behangzó véleménye szerint a büki rejtések 

ötletesek, valamint a fürdőváros szolgáltatá-

saira és a látnivalókra is pozitív visszajelzése-

ket írtak. 

Akik kedvet kaptak a kincsvadászatra, az 

alábbi két linken érhetik el a szükséges infor-

mációkat: http://www.geocaching.hu/, majd a 

keresőbe elég beírni Bük és kiválasztani: Rö-

vid séta Bük központjában. A másik kör elne-

vezése: Aktívan Bükfürdőn.

BBKTE

Geoládák
rejtekhelye Bük

ORSZÁGOS BALNEOLÓGIAI

NAGYGYŰLÉS BÜKFÜRDŐN

A Magyar Balneológiai Egyesület 112 éve mű-

ködik a gyógyfürdők fejlesztése, a gyógyvi-

zek védelme, valamint az eredményes gyó-

gyító tevékenység érdekében. A második 

legrégebbi ilyen jellegű nemzeti szakmai 

szervezet a világon. A jelenleg is aktív tevé-

kenységet végző országos egyesület éven-

ként megrendezendő nagygyűlésének 2014-

ben Bükfürdő nyújt otthont. A november 

21-én kezdődő tanácskozás házigazdája a 

Büki Gyógyfürdő Zrt. A rendezvény ülései, 

valamint a témákhoz kapcsolódó kiállítók a 

fürdő pihenőtéri épületegyüttesében kap-

nak helyet.

Az előadások fő témája a balneológia és 

az egészségturizmus, a tudományosság és az 

üzleti érdekek összefüggésében.  A program 

részeként továbbképző előadások hangza-

nak el az új fi zioterápiás eljárásokkal kapcso-

latban. A tudományos programot balneoló-

giai szellemi vetélkedő, valamint a Schulhof 

szakmai emlékérem díjazottjainak előadásai 

gazdagítják. A zenés társasági összejövete-

lek pedig elengedhetetlen részét képezik 

a bükfürdői háromnapos összejövetelnek.

ÉV VÉGI ÖSSZEJÖVETELEK

A hagyományokhoz híven év végén a Büki 

Gyógyfürdő Zrt. ismét vendégül látja aktív 

állományú és nyugdíjba vonult munkatársait. 

A részvénytársaság, valamint Dolgozói Ala-

pítványa december 4-én várja szeretettel 

nyugdíjas dolgozóit egy vacsorával egybe-

kötött társas összejövetelre. Ez az alkalom 

minden évben lehetőséget teremt a meg-

hívott vendégek számára személyes-, illetve 

az egykori munkahellyel való kapcsolataik 

ápolására. Az esemény 15 órai kezdettel a 

bükfürdői Vadvirág Csárdában lesz. 

December 11-én a részvénytársaság me-

nedzsmentje zenés, táncos esti partira invi-

tálja dolgozóit. A „Hálaadás” néven közis-

mertté vált programot a Fürdő Étteremben 

rendezik meg.

ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS A MIKULÁSSAL

Az év utolsó éjszakai fürdőzése december 

6-án szombaton a Mikulás jegyében zajlik. 

Az esti fürdőzés nyújtotta élményeken kívül 

a Mikulás és krampuszlányai által hozott aján-

dék, zenés DJ party, koktél bár, videó játék, 

és hosszabbított szauna nyitva tartás gazda-

gítja az esti programkínálatot. Piros fürdőru-

hában érkezők további ajándékot nyerhetnek.

Mindenkit szeretettel vár a Mikulás!

További információ: www.bukfurdo.hu

Láng Veronika 

A Büki Gyógyfürdő hírei

Országos balneológiai nagygyűlésnek ad otthont Bükfürdő
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Pálff y Tamás számos iroda képviselőjével és partnerrel tárgyalt 

képest a 2014. január – augusztusi idő-

szakban.

A Magyarországra érkező cseh vendégek 

mintegy fele utazási iroda szolgáltatásait ve-

szi igénybe, ezért továbbra is kiemelt fon-

tosságú, hogy a cseh utazásszervezők nap-

rakész információkkal rendelkezzenek a ma-

gyar kínálatról.

Pálff y Tamás

TDM & Project Manager

Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület
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STUBÁN
AUTÓSISKOLA 
személygépkocsi-,
motorkerékpár-
és mopedvezetői
tanfolyamot indít:

Bükön november 17-én, 17.00-tól Dr. Horváth Tibor utca 56-ban 

 Részletfi zetési lehetőség    Elsősegély tanfolyam helyben!

Október 27. és 31. között Budapesten 

korosztályos serdülő válogatott edzőtá-

borban vett részt Ambrus Viktória, Cson-

ka Klaudia és Varga Dorottya.

Büki birkózóink Sastin Marianna női vi-

lágbajnok, Bácsi Péter világbajnok, Lőrincz 

Tamás olimpiai ezüstérmes és Módos Péter 

olimpiai bronzérmes mellett edzhettek. 

Az edzéseket Wöller Ákos a felnőtt női 

válogatott szakág vezetője, Nagy Lajos, a ju-

nior válogatott edzője és Szatmári Zsolt, a 

kadett női válogatott vezetője tartották. A női 

szakág vezetői mind elégedettek voltak lá-

nyaink felkészültségével.         
 Szabó Gábor

Edzőtáboroztak 

olimpiai bronzérmes mellett edzhettek.

Olimpiai- és világbajnokokkal edzhettek

Adventi programok városunkban
Immár hagyományszerűen szervez Advent ünnepéhez fűződően programsoro-

zatot a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár. 

A karácsonyt megelőző ünnepi készülődés és ráhangolódás jegyében novem-

ber 30-ától minden vasárnap 18 órakor fellobban majd az adventi koszorú 

egyik gyertyalángja a városközpontban is. A rendezvényre a szervezők min-

denkit szerete� el várnak!

November 30.
•  Zabszalma együ� es Csillagcsengő 

című ünnepi műsora

•  Répcementi Férfi kar

December 7.
•  Büki Női Kar

December 14.
•  MASZK Bábszínház: Betlehemi tör-

ténet

•  Betlehemezés a Gencsapáti Ha gyo-

mány  őrző Néptáncegyü� essel

•  Clemens Madrigál Kórus

•  Horvát Kórus

December 21.
•  Csillag Musical Társulat: Hó ki rály nő 

– H. C. Andersen története alapján

•  Sok-Szín Pad Társulat: Melyiket a 

kilenc közül? Karácsonyi történet 

Jókai Mór novellája alapján

•  Keltike Népdalkör

•  Horváth Meggie és Peltzer Géza

A rendezvényeknek helyet az Átrium 

fog adni, ahol a megjelenteket termé-

szetesen forralt borral és meleg teá-

val is kínálják. 

(A programváltozás jogát

a szervezők fenntartják!)

2014.11.28. FRIDAY NIGHT

DARTS, X-BOX, PÓKER
KAREOKE, CSOCSÓ

CLUB EST

Helyszín: Bük, Művelődési Ház

2. emelet

A belépés ingyenes!
A belépés ingyenllleeb lleb le yg

Ha jössz leszel, ha hozol eszel, iszol!
ha

Kezdés: 20:00 óra
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Nevezési határidő: 

2014. december 5. 

A pályaművek leadhatók:  
    Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár—9737 Bük, Eötvös u. 11.  
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Zsák, zsák, teli zsák…

MIKULÁSVÁRÓ
MŰHELY

2014. december 5. 17 óra

Büki Művelődési és
Sportközpont, Könyvtár

• Kreatív foglalkozások
• ünnepi készülődés
• játszóház
• arcfestés
• Mikulásváró műsor

A műsort követően a Mikulás is megérkezik 
hozzánk!

A gyermekeknek szánt ajándékcsomagokat 
kérjük 2014. december 3-án 20 óráig
szíveskedjenek leadni a Büki Művelődési
és Sportközpont, Könyvtárba!

Ha elég bátor vagy, elmúltál 7,
de nem vagy még 15,

nem félsz a kihívásoktól!

Várunk egy igazi
ottalvós buliba!
Kezdés: 2014. 11. 14. 17 óra

Zárás: 2014. 11.15. 12 óra
Jelentkezés: Marton Zsoltnál 06-70/613-46-66

Kabay Ágnesnél 06-30/434-88-33
Helyszín: Büki Művelődési Központ,

Sportkozpont, Könyvtár!

2.0

HAGYD SZÓRAKOZNI
ANYUT, APUT!


