
1865 szeptemberében indult meg a vas-
úti közlekedés a Sopron–Bük-Szombat-
hely–Nagykanizsa vasútvonalon. A jubi-
leum alkalmából emléktáblát avattak a 
büki vasútállomáson.

1865. szeptember 20-án adták át azt a 
másfélszáz kilométeres vonalat, amelyen 
a vonatforgalom szeptember 21-én indult 
meg. A vonal munkálatait a Császári és 
Királyi Szabadalmazott Déli Állam-, Lom-
bard-Velencei és Közép-Itáliai Vasút Társa-
ság, ismertebb nevén a Déli Vasút Társaság 
végezte. 150 év elteltével emlékeztek meg 
a büki állomáson az évfordulóról.

A Répcementi férfikar fogadta az ün-
neplő közönséget, egy büki népdallal.

 „ Felsőbüki vasútállomáson, áll a gőzös, 
áll a negyedik vágányon, 

az elsőnek, jaj, de füstöl a kéménye, azzal 
visznek az orosz határszélre……”

Dr. Németh Sándor, Bük város polgár-
mestere köszöntötte a megemlékezőket. 
Köszöntőjében elmondta, hogy az elmúlt 
másfélszáz év vasút története és Bük törté-
nete szorosan összefonódik. Bük vasútállo-
mása a helyieknek és a környékbelieknek 

150 éves a vasútvonal

is lehetőséget ad a szombathelyi, soproni 
iskolába járáshoz, munkavállaláshoz. Ki-
emelte a város és a GYSEV jó együttműkö-
dését.

Az ünnepségen Kövesdi Szilárd, a GY-
SEV Zrt. vezérigazgatója a vasút történeté-
ről, gazdasági és szociális szolgáltatásairól 
is beszélt.

„Ha visszatekintünk egy kicsit 150 évvel 
ezelőttre, amikor megépült a vasút 1865 
után, 1869-ben nyílt meg itt a Cukorgyár, 
aminek a működéséhez elengedhetet-
len volt a vasút és az azt következendő 
években, évtizedekben rengeteget tudott 
hozzátenni a vasút ahhoz, hogy a telepü-
lés fejlődni tudjon. De igaz ez a jelen időre 
is, hiszen most is együtt gondolkodunk és 
nemrégiben vezettük be azt a termékün-
ket, ami egyébként népszerű is. Együttmű-
ködés kapcsán, hogy vonattal érkező uta-
sainkat egy jeggyel, egy kombinált jeggyel 
visszük el a fürdőbe. Ami Bük településnek 
köszönhető, hogy ehhez hozzá tudott já-
rulni. azt gondolom, hogy itt is egymást 
tudjuk segíteni, egymást tudjuk erősíteni.” 

(Folytatás a 6. oldalon)

Dr. Németh Sándor és Kövesdi Szilárd leleplezi az emléktáblát

Beruházási apály van az országban, hi-
szen két európai uniós ciklus határán 
vagyunk. A régi pályázatok lezárulnak, 
az új kiírások most készülnek.

Bükön a képviselőtestület döntése 
alapján azonban 10-12 projekt van folya-
matban. Ezekről érdeklődtünk Dr. Németh 
Sándor polgármestertől.

A Fekete úti híd műszaki átadása megtör-
tént, miért volt szükség arra, hogy megépítsék?

A tavalyi esztendőben komoly árvízi 
helyzet volt ott, s nem sokon múlt, hogy a 
házak közé bemegy a víz.  A problémát az 
okozta, hogy a Nyugat-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság tulajdonában és kezelésében 
lévő övcsatorna nem volt tisztítva, és en-
nek megfelelően a vizet nem tudta elve-
zetni, uszadékkal eltömődött. Átvágással 
tudtuk valamelyest orvosolni. Ennek kö-
vetkezményeként a Fekete úti híd, amely 
amúgy sem volt valami kitűnő állapot-
ban, eléggé megrepedezett és kettényílt. 
Lehetett látni a korlátokat, a szerkezet is 
megroppant. Ezért döntöttünk a teljes 
felújítás mellett. A vízügyi igazgatósággal 
felvettük a kapcsolatot, ők mindjárt elhá-
rították azzal a kérésünket, hogy közúti 
műtárgynak minősül a híd. A magyar köz-
út úgyis tudjuk, milyen pénzügyi kondíci-
ókkal rendelkezik útfelújításokat illetően, 
tehát nyilván hidakra nem marad neki ke-
rete. Mivel elsősorban a büki közlekedőket 
szolgálja ki, döntött a képviselő-testület a 
híd rekonstrukciója mellett. A híd elkészült 
és azt gondolom, hogy egy jó ideig jól 
fogja szolgálni az arra közlekedőket.

(Folytatás a 3. oldalon)
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– Szalai Veronka és Barna Jóska – életének 
három szakaszát más-más táncos jelenítet-
te meg.

A darab fontos szereplői voltak a párkák, 
akik fonják, kimérik, majd elvágják az em-
ber életfonalát.

A táncjáték a gazdag leány és a szegény 
fiú szerelmét dolgozza fel, ahol a gazdag 
szülők gazdag vőt szeretnének. A gyer-
mekkorban még nem annyira jelentkeznek 
a szegények, gazdagok közötti különbsé-
gek, de ifjúkorban már nem kívánatos ez 
a kapcsolat. Udvardi Jóska viszi táncba a 
lányt. A bálon aztán megjelenik a halálra 
táncoltatott leány motívuma. Barna Jóska 
és barátai elragadják egy-egy fordulóra a 
leányt, aki ebbe belehal. Majd Barna Jóska 
is a bánatába.

A közönség vastapssal jutalmazta a sze-
replőket. Nagyszerű estet produkáltak. Kár, 
hogy Bükön ez egyszeri varázslat volt.

Varga Zsolt
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„Alsóbükön Veron, selyembe’, bársonyba’
Felsőbükön Jóska rongyos nyoszolyába
Ugyanazon órán jöttek a világra.
Gyászos végzetüket csak az Isten látta.
Alsóbüki leány nem Felsőbükre való,
selyem szép szoknyája nem harmatba való.
Felsőbüki legény Alsóbükre nem kell,
Ez a törvény erre, tudja minden ember.”

Ez a nyolc soros két versszak volt az alapja 
annak a táncjátéknak, amelyet a Szent Mi-
hály napi forgatag keretében, a város 750 
éves évfordulóján mutattak be Bükön.

Tóth Tamás a Büki Művelődési és Sport-
központ, Könyvtár vezetője kereste meg H. 
Nagy Katalint, a szombathelyi bábszínház 
nyugalmazott igazgatóját, hogy egy helyi 
kötődésű darabot hozzanak létre a város 
évfordulóján.   H. Nagy Katalin remek part-
nerekre lelt Kocsis Rozi dramaturgban, aki a 
szövegkönyvet írta, és gyermekeiben, Hor-
váth Győzőben, Csollányná Horváth Krisz-

Találkoztak, el is vesztek….

tában, annak férjében Csollány Csabában, 
akik a táncjáték koreográfiáit megalkották. 
Emellet az Ungaresca Táncegyüttes és a 
Pesovár Ernő AMI Tücsök, Mákvirág, Lókötő 
és Zsendice csoportjainak vezetőiként a ki-
talált koreográfiákat betanították.

A táncjáték zenei szerkesztője volt 
Földesi Jánosné és Földesi János, akik az 
előadásban aktívan is részt vettek a Boglya 
együttesükkel. A zenei kíséretben partne-
rük volt a Tavaszi szél citeraegyüttes is.

Büki szereplői is voltak az előadásnak, hi-
szen Csollány Csaba vezetésével szerepel-
tek a büki felnőtt néptáncosok is.

Az előadás fontos szereplői voltak – ál-
landó színpadi jelenlétükkel – a Keltike 
Népdalkör, Pintér Anikó vezetésével.

A műsorban szerepeltek a büki Sok-szín-
pad tagjai is, volt egy önálló árnybáb jele-
netük a darabban.

A közel százötven szereplő varázslatos 
estét hozott a színpadra. A két főszereplő 
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ve a büki megnövekedett igénybevétel miatt 
néha kevés már. Így az önkormányzat arról 
döntött, hogy épít a lelátó mögötti területen 
egy új pályát. Erről mit lehet már tudni?

Eredetileg a tavalyi évben arra adtunk 
be pályázatot az MLSZ-hez, hogy a nagy 
lelátó mögött egy edzőterületet alakítsunk 
ki. Menet közben adódott az a lehetőség, 
hogy a Baross utca néhány kertjének a vé-
gét felajánlották a tulajdonosok eladásra, s 
azt megvásárolva kimértük, elfér oda egy 
szabvány méretű nagypálya. Ennek meg-
felelően ezt átterveztettük és a megnyert 
MLSZ támogatást egy komplett szabvány 
méretű, élőfüves nagypálya építésére for-
dítjuk. Ezzel a sportcentrum bővül, 3 nagy 
pálya lesz, ebből kettő élőfüves és egy mű-
füves. Ez utólag igazolja, hogy jó döntés 
volt a műfüves pálya megépítése. A követ-
kező elem, hogy az épülettel kell valamit 
csinálni, hiszen nagyon sok kifogást kapunk 
nemcsak a csapatoktól, hanem az Európai 
és a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, sőt a 
Katasztrófavédelem és az ANTSZ szakem-
berei is több ok miatt kifogásolják a jelen-
legi fogadó épületet. 

(Folytatás a 4. oldalon)

A k t u á l i s

(Folytatás az 1. oldalról)
A VOG üzem felé közlekedők nagy gépeket 

látnak az üzem mellett. Készül az úgynevezett 
VOG út. Miért volt szükség a felújításra?

2005-ben az önkormányzat megépítet-
te a mezőgazdasági utat, mivel külterületi 
mezőgazdasági utakra lehetett pályázni. 
A külterület-belterület határáig történt meg 
a szilárd burkolat kiépítése. Ez a több mint 
500 méteres szakasz elmaradt. Ennek az 
összekötése történt meg úgy, hogy nem 
teljesen szimmetrikus az út. Ha bővíteni kell, 
egyoldali bővítéssel tudjuk azt kiszélesíteni. 
Egyelőre a forgalomra elég, de ezzel egyút-
tal nagyon fontos, dolog készült el, hiszen 
ez az első elkerülő útja Büknek, amellyel tu-
lajdonképpen körbe lehet autózni a telepü-
lést teljes hosszában.

A beruházást az önkormányzat finan-
szírozásában valósítottuk meg. A másik 
beruházást a Nestlé csinálja. Ha elkészül, 
akkor nem fog bemenni a házak közé az 
a rengeteg kamion, hanem ahogy kihajt 
a parkolóból, elindul a mezőgazdasági út 
egy darabján, és ott a VOG előtt elhaladva 
rákanyarodik a Nestlé egyébként meglévő 
bejáratára. Tehát azt gondolom, hogy ha 
nem is tökéletes megoldás, de haladunk 
arrafelé. Ez jelentősen csökkenti a lakótelep 
forgalmát várhatóan.  

Tavasszal elkészült a Marx utca első része. 
Most a külterületre új lámpaoszlopokat épí-
tettek. Folytatódik a beruházás?

A Marx utcának az első üteme nem 
csak útépítés volt, hanem a közművek, el-
sősorban a régi eternit csöves vízvezeték 
cseréje történt meg. Földkábelt kapott az 
utca. Kiemelt szegélyt bazaltból, illetve egy 

Büki beruházások

vadonatúj útburkolatot és parkolósávot 
térkőből. Az út szerkezete egy jó darabig 
kiszolgálja az arra közlekedőket. A folytatá-
sa pedig egy teljesen új építés, ami teljes 
pályaszerkezetet és földkábeles közvilágí-
tást jelent. Az építés várhatóan ez év őszén 
indul meg, és ugyanúgy ahogy a Marx utca 
esetében a szerkezetkész állapot, illetve az 
első aszfalt réteg, kötőréteg az még az idei 
évben rá kerül. Tulajdonképpen a záró ré-
teg, a záró aszfaltréteg készítése átcsúszik a 
következő évre. Ha minden jól megy, jövő 
tavasszal egy hosszabb, teljes útvonalon ez 
az utca is megépül.

A Torkos soron, a Polgármesteri Hivatal 
mögött hónapok óta folynak a munkálatok, 
egyfajta kitelepítése történik az ottani áteme-
lő telepnek. Mi az elképzelés a felszabaduló 
területtel?

A Soproni Vízmű Zrt. ezt a munkát elvé-
geztette. Ez egy nagyon jelentős beruházás 
egyébként. A Torkos sor mögé kiépült az új 
szennyvízátemelő műtárgy. Így a Városháza 
környékén hatalmas tér keletkezett. A Szé-
chenyi utca másik ága felől is kinyílt a tér. 
Egy vázlattervünk már van, hogy oda ki-
sebb rendezvényteret, kisebb alakuló teret 
a Koczán házzal szemben tudunk létesíte-
ni. Illetve a Répcementi tanösvényt tudjuk 
folytatni a park felé. Ha pályázati lehetőség 
van, akkor a városháza körüli parkot tudjuk 
rendbe rakni, ami minőségileg az Eötvös 
parkhoz lesz hasonló.  Ezáltal a belvárosi 
rész ismét hangsúlyosabb, szebb elemek-
kel gazdagítva erőteljesebbé tesszük. 

A sportpályánál pillanatnyilag van egy 
center pálya, illetve egy műfüves pálya, ami a 
megnövekedett turisztikai igénybevétel illet-

Épül az elkerülő út A Fekete úti új híd

Új tér alakul a hivatal mögött
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(Folytatás a 3. oldalról)
Ha Bükfürdő felé megyünk, látjuk, hogy egy új 
kút fúrásába kezdtek. A kút fúrását az önkor-
mányzat és a másik főtulajdonos finanszíroz-
za. Miért nem vonták be a kisbefektetőket?

A társaságnak szüksége lett volna erre a 
kútra több mint egy évtizede, de a létesí-
tés valami miatt mindig elmaradt. Nem ju-
tott rá keret, vagy nem tartották a vezetők 
mégsem annyira indokoltnak. A vízellátási 
biztonságot viszont döntően befolyásolja 
pozitív irányba, ha kész lesz ez a kút, hiszen 
az ott lévő úgynevezett hármas kútnak, 
amely a Bük-Bő főút mellett az AVIA benzin-
kútnál található, olyan eltömődései vannak 
a csőnek, hogy a korábbi nyomásnak a töre-
dékét tudja csak. Úgy néz ki, hogy víz van a 
talajban, a föld alatt, ugyanakkor a nyomása 
miatt kevés a hozam és ennek megfelelően 
a medencéknek a feltöltési ideje jelentősen 
megnő. Tehát kockázatot jelent a fürdő 
működésében. Az új társtulajdonossal a 
fürdőben, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő-
vel azt a fajta konstrukciót láttuk kivitelez-
hetőnek, hogy a mostani kúttól nem távol, 
ugyanazt a lencsét megfúrva a 9-es kutat 
kialakítva létrejöhet egy olyan vízbázison a 
kitermelés, ami hosszabb távon biztosítja a 
fürdő üzemeltetését. Tehát a kockázatokat 
jelentősen lecsökkenti. A tulajdonostársak 
között kialakult az az elképzelés, hogy nem 
törzstőke emeléssel hajtja végre ezt a beru-
házást, mert ebben az esetben a dolgozói 
részvénytulajdonosoknak, csökkent volna 
a társaságban a részesedésük és ezáltal az 
évente kifizetett osztalék is. Ez több mint 100 
embert, 100 családot érint, ezért a büki ön-
kormányzat végig ragaszkodott ahhoz az ál-
lásponthoz, hogy a két nagy tulajdonosnak 
kell megfinanszíroznia. A Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő elnökével, Dr. Szivek Norbert-
tel sikerült megállapodnunk ez év elején, 

hogy ezt ilyen konstrukcióban fogjuk meg-
oldani. Ennek megfelelően a két tulajdonos-
társ a fúrás összköltségét, 102 millió forintot 
fele-fele arányban állja.  Azt a közös társasá-
gunknak a Büki Gyógyfürdő Zrt.-nek átadjuk 
és ők folytatták le a pályáztatást a kivitelező 
kiválasztására. Ez megtörtént, és a kivitelező 
felvonult a területen, a fúrást megkezdte, és 
most már csak abban kell reménykednünk, 
hogy megfelelő mennyiségű és minőségű 
vizet talál, ami aztán a fürdőnek a hosszabb 
távú üzembiztonságát szolgálja

Bükfürdőn több projektet is indítanak. 
Megújul a városrész?

Megpróbáljuk Bükfürdőt komplexen, te-
hát egyben, összefüggéseiben kezelni. Elég 
nyitott szemmel járni a fürdőtelepen. Ha va-
laki kimegy, látja, hogy karakterében a 80-as 
évek formáit őrzi ez a rész. Ami önmagában 
nem lenne baj, csak azok is eléggé lepusz-
tult, avult állapotban vannak. Nem csak a 
szabadidő központra gondolok, hanem az 
utcákra, járdákra, árkokra, autóbusz állo-
másra, akár egyes üzletekre. Ezek egy kicsit 
kopottas formát mutatnak. Azt gondolom, 
hogy a 21. század második évtizedében 
egy magát nemzetközi hírű fürdőnek tartó 
település azt nem teheti meg, hogy ez így 
maradjon. Nem teheti azt meg, hogy nyílt 
árokkal vezeti el a csapadékot, nem teheti 
azt meg, hogy a járdán sok esetben bukka-
nók vannak, kitöri a lábát valaki. Nem teheti 
azt meg, hogy össze-vissza mennek rajta a 
bicikli utak, nem teheti meg azt, hogy, be-
zárt, lepusztult létesítmények legyenek ott. 
Viszont lehetne csinosítani, tehát a küllem-
re adni, a felszínt egy kicsit kijavítani, de ez 
a helyzeten alapvetően nem változtatna. 
Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a jelentősebb fejlesztéseket kíván megvaló-
sítani a fürdőn, amit szó szerint az alapoktól 
kíván kezdeni. Elfogadott egy olyan tervet a 

csapadékvíz felújításra, ami több mint 600 
millió összértékű. Ez azt jelenti, hogy szeret-
nénk teljesen felújítani a teljes csapadékvíz 
elvezetését a településrésznek a kis utcáktól 
a Termál körútig. A forrást 3 ütemben kíván-
ja biztosítani az önkormányzat. Akár önerő-
ből is, de megpróbál külső forrásokat is be-
vonni. Az első lépése ennek az a 112 millió 
forint, amit az adósságkonszolidációban 
részt nem vett településekre, esetünkben 
Bükre van címezve. Beadtuk a pályázatot, 
hogy abból elkezdjük a csapadékvíz-elve-
zetés felépítését. Továbbá uniós pályázatra 
is várunk. A másik ehhez részben kapcsoló-
dó dolog a kerékpárút hálózat összekötése, 
hiszen dirib-darabokban van Bükfürdőn a 
kerékpárpárút hálózat. Erre vonatkozóan 
elkészültek a tervek.

A legnagyobb volumenű pályázati lehe-
tőség pedig a gyógyhelyfejlesztési program 
keretében lesz. Erre várhatóan külön pénz-
ügyi pályázat lesz. A pályázat beadásához a 
tervek előkészítését megtettük. Ennek elő-
feltétele volt, hogy egyáltalán területünk le-
gyen a fürdő közepén, hiszem tavaly ilyen-
kor egy zsebkendőnyi szabad területünk 
sem volt. Az előkészítés folyamán kitelepí-
tettük az autóbusz pályaudvart, megvettük 
a Gyógyfürdő Zrt.-től a parkolótól a Corvu-
sig terjedő területet, megvettük a zárvány-
ként itt maradt fagyizót, ajándékboltot. Így 
több, mint két hektárnyi fejlesztési terüle-
tünk van a városrész központjában. 

Az autóbusz pályaudvar kiköltözése 
után meg kell erősíteni a szabadidő köz-
pont melletti elkerülő utat – már építés 
alatt áll, – az új buszvárók mellé fűtött épü-
letet építünk. Terveink szerint a megújított 
infrastruktúrával, az újjáépített városrészi 
központtal Bükfürdő még vonzóbb turisz-
tikai központ lesz.

Varga Zsolt

M ag ya r  d a l  n a p j a

Büki beruházások

Épül a buszforduló Itt lehet az új központ
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  Büki Újság

Bük Város Önkormányzata pályázatot 
írt ki a település 750. évfordulója alkal-
mával. Intézményünk „Az ősz kincsei” 
pályázattal 545  900,- Ft-ot kapott a 
programjaihoz, amelynek nagyon örül-
tünk. Projektünket szeptember 28-tól 
október 2-ig valósítottuk meg. Hetek 
óta terveztük, szerveztük, díszítettük az 
óvodánkat. Ilyenkor az ősz színei a cso-
portszobákat is beragyogják. Pruknerné 
J. Violetta óvodapedagógus nagy szere-
pet vállalt a szervezésben, lebonyolítá-
sában, de minden óvodapedagógus lel-
kesen vette ki részét a munkából.

Mindnyájan nagyon készültünk erre a 
hétre, kicsik és nagyok egyaránt vártuk. Gye-
rekek, szülők, nagyszülők, testvérek már 1-2 
héttel előtte készítették a munkákat „Váro-
sunk gyermekszemmel”pályázati felhívá-
sunkra. Örömmel, büszkén hozták a család-
dal együtt készített munkákat. 

Hétfőn 10 órakor meghívott vendégein-
ket a nagycsoportosok köszöntötték ének-
kel és az „Eltévedt kiscica” c. mesejátékkal, ezt 

követően Dr. Németh Sándor polgármester 
nyitotta meg a kiállítást, majd átadta a gyer-
mekeknek az ajándékcsomagokat, hogy 
még szebb képek készülhessenek kezük 
nyomán a benne lévő eszközök felhasz-
nálásával. Miután végig néztük a képeket, 
Bognár Szilvi és zenekara énekelt és játszott.  
Remekül érezhettük magunkat a koncerten, 
elvarázsolta a gyermekeket énekével, az 
énekhez kapcsolódó népi játékba a nagyob-
bakat is bevonta.

Kedden az óvodapedagógusok által 
előadott bábjátékot láthatták. Szerdán „Szü-
reti és Tök jó játszópark” települt az óvoda 
kertjébe, negyven féle az ősz témaköréhez 
illő ügyességi, logikai, mozgásos játék, mely 
a gyermekek figyelmét, problémamegol-
dó gondolkodását, fantáziáját, ügyességét, 
gyorsaságát fejleszti, – az egész délelőttöt 
aktívan töltötték el a gyerekek, kitartóan vé-
gig próbálták az egyes játékokat, és örömet 
láthattunk arcukon a siker láttán. 

Az ősz kincsei, a gyümölcsök, zöldségek 
és különböző termények nagyon sok lehe-
tőséget adnak változatos tevékenységek-
re, többek között jó játékra is. Csütörtökön 
kézműves foglalkozások keretében külön-
böző terményekből, különböző techniká-
val gyönyörű őszi képek, ajtókopogtatók, 
őszi tükör, állatok készültek. Öröm volt látni 
a sok szorgos kezet, ahogy elővarázsolták 
azokat, nagy-nagy lelkesedéssel dolgoztak, 
és dicséri, mutatja az óvodapedagógusok 
ötletgazdagságát. Az elkészült munkák akár 
hetekig is igazán pompás díszévé válnak 
óvodánknak.

A pénteki program pedig megkoronázta 
a hetet: a Gencsi Hagyományőrzők néptánc-
bemutatóját láthattuk és együtt rophattuk a 
táncot velük táncház keretében. A talpalá-
valót a Boglya zenekar szolgáltatta. Szülők is 
részt vettek e napon a programjainkon, sőt 
az első osztályos gyermekeket a tanító nénik-
kel együtt vendégül láthattuk, kölcsönösen 
örültünk egymásnak! A szőlő préselésben 
a gyermekek kivették a részüket óvó nénik, 
dajka nénik, Gyuri bácsi segítségével. A must 
finom édes volt! A különböző gyümölcsöket 
is megkóstoltuk, nagyon finom édesek, íz-
letesek voltak! A hagyományaink ápolását 
kiemelkedő feladatunknak tartjuk, és ennek 
a jegyében ünnepeltük meg a városunk ju-
bileumát. 

Köszönet mindazoknak, akik az élmé-
nyekben gazdag hetet lehetővé tették óvo-
dásaink számára!

Pócza M. Gabriella óvodavezető

a k t u á l i s

Köszönjük, hogy a Csodaország Egyesü-
let célkitűzéseivel egyetértve a 2014. évi 
személyi jövedelemadó 1 %-át felajánlot-
ták és 257.294 forinttal támogatták óvo-
dánkat. A befolyt összeget a logopédia 
fejlesztő szoba eszközkészletének bővíté-
sére fordítottuk. Kérjük, legyenek segítsé-
günkre ebben az évben is. 
Adószám: 18888379-1-18
Köszönettel: Szélesy Józsefné, a Csodaor-
szág Egyesület elnöke

Tisztelt Olvasó!

 „Az ősz kincsei Csodaországban” 
Bük 750 éves évfordulójának megünneplése
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87.300 látogatót fogadott a 77. Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállí-
tás és Vásár mintegy 950 kiállító részvé-
telével. Büköt, Bükfürdőt Pálffy Tamás 
TDM- és projektmenedzser, Gyöngyös 
Judit Tourinform irodavezető és Horvát-
hné Jankovics Beáta mézeskalács-készítő 
képviselte.

Az elmúlt években a turisztika egyre na-
gyobb szerepet kapott a Hungexpo egyik 
legnagyobb vásárán, az OMÉK-en. A 2015. év-
ben már két pavilon adott helyet a látogatók-
nak arra, hogy megismerjék Magyarország 

turisztikai értékeit is az agrárium szolgáltatá-
sain és termékein kívül.

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület a Nyugat-dunántúli Régió stand-
ján szerepelt. A TDM-szervezet az idegenfor-
galmi szolgáltatásokon kívül Jankovics Beáta 
mézeskalács-készítményeivel csalogatta a 
lehetséges turistákat a bükfürdői standhoz.

A rendezvény pénteki napján Pálffy Tamás 
TDM-menedzser előadást tartott a nagy sike-
rű Bükfürdői termelői Piacról, valamint a pia-
con megjelenő termelők segítségével kósto-
lót szervezett a látogatók számára.

A kiállítás fontosságát jelzi, hogy a hivata-
los megnyitót Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke, Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter és Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter tartották meg.

A záróeseményen a nemzeti turisztikai és 
agrármarketingért felelős szervezet vezetője-
ként dr. Faragó Péter vezérigazgató kiemelte:”-
Ha az agrárium termékeit népszerűsítjük, azzal 
a turisztikai kínálatunkat népszerűsítjük. Ha a 
turisztikai kínálatunkat népszerűsítjük, azzal a 
kiváló magyar termékek fogyasztására buzdít-
juk az ide látogatókat.” Pálffy Tamás  BBKTE

(Folytatás az 1. oldalról)
Kövesdi Szilárd és Dr. Németh Sándor lelep-
lezte az emléktáblát, melyen az is szerepel: 
A vasútvonal és az állomás 150 éve szolgál-
ja Bük fejlődését.

A vasútvonalat ünneplők között volt 
Ágh Ernő, az önálló büki vasútállomás 
utolsó állomásfőnöke. Ő volt, aki kezdemé-
nyezte a büki önkormányzatnál a 150 éves 
évforduló kapcsán az emléktábla állítását. 

Ágh Ernőtől a büki emlékeiről érdek-
lődtünk:Bükre 1973-ban kerültem. Azóta 
nyomon követem az állomás és a vasútvo-
nal fejlesztését. Nagyon sok mindent tud-
nék mondani az ettől az időszaktól induló 
változásokról. Több munkakört töltöttem 
be az állomáson. 1987-től 11 évig voltam 
állomásfőnök, de megszűnt az önálló ál-
lomás és utána Szombathelyre kerültem. 
Nagyon sok minden változott a vasúton 
az én itteni időm alatt is, hiszen 2001-ben 
átvette a vonal kezelését a MÁV-tól a GY-

SEV. A GYSEV belevágott egy vonalfejlesz-
tésbe, átépítette a pályát, villamosította, 
és központi irányító berendezéssel sze-
relte fel. Tehát az állomások megszűntek, 
nyilván utána, mint állomásfőnökség is 
megszűnt. Akkor nekem befejeződött a 
munkaköröm itt. 

Milyen az együttműködés a MÁV és a GY-
SEV között? Mert itt látszólag látszólag a GY-
SEV együtt ünnepel a MÁV dolgozókkal?

1865-ben a Déli Vasút társaság építette 
ki ezt a Bécsből induló vonalat. A MÁV 1867-
ben jött létre Salgótarján körül, az egyetlen 
vonalával, és utána fokozatosan átvette a 
vasútvonalakat a magán vasutaktól. A GY-
SEV és a MÁV kapcsolata kiváló, miután itt a 
két társaság a közösségi közlekedést, illető-
leg az áruszállítást is ellátja. MÁV vezető ke-
rült a CYSEV élére, és GYSEV vezető került a 
MÁV élére Dávid Ilona személyében. Tehát 
a kapcsolat kitűnő, az együttműködés jó.

Milyen alkalmakkor szokott visszajönni 
Bükre, a korábbi állomáshelyére? 

Nagyon gyakran. Annál is inkább, hiszen 
csepregi származású vagyok, Csepregen a csa-
ládi házam megvan. Többször vonattal járok, 
mindig bemegyek, megnézem a kollégákat. 

A feldíszített mozdony tovább indult, 
mert Szombathelyen és Nagykanizsán is 
megemlékeztek a 150 évvel ezelőtti vasút-
építőkről.

Varga Zsolt

OMÉK Kiállítás

150 éves a vasútvonal

Ágh Ernő és Dr. Németh Sándor

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

1. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
2. Hétfő Dr. Bencsik István 
3. Kedd Dr. Nagy Mária
4. Szerda Dr. Bencsik István
5. Csütörtök Dr. Müller András
6. Péntek Dr. Szilasi Imre 
7. Szombat Dr. Szilasi Imre
8. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
9. Hétfő Dr. Szilasi Imre
10. Kedd Dr. Nagy Mária
11. Szerda Dr. Szilasi Imre

12. Csütörtök Dr. Bence Zsolt
13. Péntek Dr. Földi Sándor
14. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna
15. Vasárnap Dr. Nagy Gábor 
16. Hétfő Dr. Kator Miklós
17. Kedd Dr. Nagy Mária
18. Szerda Dr. Müller András
19. Csütörtök Dr. Kator Miklós
20. Péntek Dr. Földi Sándor
21. Szombat Dr. Bencsik István
22. Vasárnap Dr. Kator Miklós

23. Hétfő Dr. Müller András
24. Kedd Dr. Földi Sándor
25. Szerda Dr. Bence Zsolt
26. Csütörtök Dr. Kator Miklós
27. Péntek Dr. Szilasi Imre 
28. Szombat Dr. Szilasi Imre
29. Vasárnap Dr. Szilasi Imre 
30. Hétfő Dr. Szilasi Imre

Dr. Németh Sándor s.k.
elnök
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  Büki ÚjságA k t u á l i s

Október 1-én Bük városa a környéken egye-
dülálló kulturális színtérrel gazdagodott. Az 
Atrium falait állandó szabadtéri kiállítótérré 
alakították. A falakon húsz,   nagyméretű 
fotó kapott helyett,   melyek   az esti meg-
világításban különleges hangulatot vará-
zsolnak a rendezvény  helyszínnek. A  nyi-
tótárlaton a Vaskarika.hu fotóriporterének, 
Büki Lászlónak az elmúlt években,   Bükön 
készített fotói kaptak helyet. Laci  2007 óta 
foglalkozik komolyabban a fotózással és 5 
éve fotózza a büki kulturális és szabadidős 
eseményeket. A dokumentálás mellett fon-
tosnak tartja, hogy megmutassa egy-egy 
program hangulatát is. Ahhoz, hogy a meg-
felelő pillanatot elkapja,   szerencse is kell. 
Büki László, vagy ahogyan sokan ismerik, 
„Harle” neve összefügg a Vaskarikával. A kul-
turális hírportál ötlete 2007-ben született 
meg.   Az oldalon kiemelt szerepet kapnak 
a fotók, a képgalériák, de a cikkek tartalma 

miatt is érdemes a portált felkeresni. Laci ké-
peit láthatta a büki közönség a Magyar Dal 
Napján. Akkor a 30Y buszon voltak a fény-

képei kiállítva. A most megnyílt szabadtéri 
kiállítás képei adventig díszítik az Átriumot. 
 Sulicsné Sági Henriett

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakiskola szülői munkaközössége Bük 
Város Önkormányzatát kereste fel kérelmé-
vel. Az iskolában a rongálások és esetleges 
eltulajdonítások megakadályozására, a va-
gyonbiztonság érdekében az volt a kérése 
a szülőknek, hogy az önkormányzat tegye 
lehetővé zárható öltözőszekrények felsze-
relését az iskola folyosóira.

A költségeket figyelembe véve, évente 
egy-egy szint szekrényekkel való ellátását 
kérik. Az önkormányzati ülésen  Szabadka-
iné Brindicsár Orsolya, a Szülői Munkakö-

Szabadtéri fotótárlat az Átrium Galériában

Zárható öltözőszekrények az iskolában Gumihulladék
Ha nem jó a gumi, mondhatnánk, azért még 
nem kell az árokpartra dobni.  Bükön már jó 
néhány éve pozitív gyakorlat, hogy az önkor-
mányzat megbízásából évente kétszer el-
szállítják a felesleges, felgyülemlett limlomot. 
A többéves gyakorlat és a hirdetményen 
feltüntetettek ellenére, mégis akadnak, akik 
nem tartják be a játékszabályokat. Így történt 
ez a Nagy Pál-Zrínyi utca sarkán is, ahol egy 
lakatlan ingatlan előtt helyeztek el –vélhe-
tően idegenek-, jelentős mennyiségű gumi-
hulladékot. Helyettük is szégyellem magam. 

Markó Tamás

zösség elnöke elmondta, hogy az öltö-
zőszekrények felszerelésével, zárhatóvá 
tételével remélik, hogy megszűnnek a 
rongálások.

Egy szintre az öltözőszekrények ára 
2.568.000+ÁFA, a szekrények beépítésé-
hez szükséges burkolatbontás, gipszkar-
ton-fal behelyezés és új csempeburkolat 
készítése: 566.930,- Ft + Áfa. Összesen 
3.981.361 forint.

A képviselő testület a kérést egyön-
tetűen támogatta, így megkezdődhet a 
szekrények beszerzése, felszerelése.
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A PC-k és laptopok után az okostelefonok 
és táblagépek elterjedésével a felhasználók 
elvárásai egyre nagyobbak azzal kapcso-
latban, hogy bármely technikai eszközről is 
történik egy weblap megtekintése, az min-
dig veszteségmentes, esztétikus módon 
jelenjen meg, ugyanolyan felhasználói él-
ményt nyújtva pc-n, laptopon, mobiltelefo-
non, tableten, HD tv-n egyaránt. A Bükfürdő 
Gyógy- és Élménycentrum október 1-jével 
indult új fejlesztésű honlapja a Google, a 
Microsoft és a magyar érdekeltségű Index 
szakemberei által kifejlesztett reszponzív 
weboldal-fejlesztési technológia felhaszná-
lásával alakítottuk ki. A honlap első verziója 

2001-ben indult el az akkori internetes el-
várásoknak megfelelően. 2009-ben alapja-
iban újraformált, grafikai látványelemeket 
használó fejlesztés valósult meg. 2015-re a 
folyamatosan fejlődő technikai és technoló-
giai háttérnek, valamint a fogyasztói elvárá-
soknak köszönhetően ismét aktuálissá vált a 
Részvénytársaság honlapjának átgondolása. 
Az új webfelület korszerű, letisztult minimál 
dizájnnal, könnyen átlátható, logikus struk-
túrában, minden böngészésre alkalmas esz-
közön megfelelően megjelenítve 5 nyelven 
nyújt információt a fürdő szolgáltatásai iránt 
érdeklődők számára. www.bukfurdo.hu

Wellner Ervin 

Bük Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 261/2015.(09.28.) sz. ha-
tározata alapján a következő bérlakást 
hirdeti meg bérbevételre:
Szociális bérlakás:
A lakás címe, műszaki jellemzői:
9737 Bük, Nagy Pál u. 8. I/3. komfortos 44 
m2, 1 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC
 A lakás alaplakbére és az igénybe vehető 
kedvezmények köre:
A lakbér: 150,-Ft/m2/hó komfortos lakás 
esetén.

A lakásbérlet időtartama:
Maximum 5 év (kevesebbre pályázni lehet).
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
október 30. 10.00 óra.
Pályázni az Önkormányzat tulajdonában 
lévő önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mér-
tékéről szóló 3/2010. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2. számú mellékletének kitöltésével, 
a szükséges mellékletek csatolásával lehet.
A pályázatot zárt borítékban a Büki Közös 
Önkormányzati Hivatal (9737 Bük, Széche-

nyi u. 44.) a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottságnak címezve lehet leadni vagy pos-
tán eljuttatni.
A pályázat pontos tartalma a http://www.
buk.hu/hu/kiirt-palyazatok/egyeb-13/paly-
azati-felhivas-onkormanyzati-berlakas-ber-
bevetelere-buk-nagy-pal-u-8-i-3-komfor-
tos-41-m2-es-lakas--132.html?=1címen, 
valamint a Büki Közös Önkormányzati Hiva-
tal hirdetőtáblain megtalálható.

Szabó András
aljegyző

Megújult a fürdő honlapja

Pályázati felhívás önkormányzati bérlakás bérbevételére

A honlap fejléce

www.bukfurdo.hu

Jó hangulat, kitűnő szervezés, valamint 
a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
számára „aranyeső” jellemzete a 2015. 
szeptember 5-én Sopronban megren-
dezett Öt Vízmű Sportnapot. A sportnap 
évek óta az aktív kikapcsolódás mellett a 
vízközmű ágazatban dolgozók kollegális 
kapcsolatát hivatott ápolni. A hagyomá-
nyos, még mindig nagy érdeklődésnek 
örvendő eseménysorozatnak minden év-
ben más a házigazdája. Az immár 42. alka-
lommal megrendezett sportprogramnak 
Sopron biztosított helyszínt az idei évben. 
Az egész nap tartó kűzdelemsorozatban 
5 helyszínen, 11 sportágban mérték össze 
erejüket, ügyességüket az öt nyugat-ma-
gyarországi szolgáltató: a Büki Gyógy-
fürdő Zrt., a nagykanizsai Délzalai Víz- és 
Csatornamű Zrt., a Soproni Vízmű Zrt., a 
szombathelyi Vasivíz Zrt. és a zalaeger-
szegi Zalavíz Zrt. munkatársai. A közel 
300 résztvevő kispályás labdarúgásban, 
asztaliteniszben és tekében külön-külön 
női és férfi csapatokban, míg kosárlabda, 
röplabda, csocsó, póker, sakk sportágak-
ban vegyes összeállításban versenyzett 
egymással. Az elmúlt öt évben a legjobb 
teljesítményt nyújtó bükfürdői csapat 
2014-ben véglegesen hazavihette a ván-
dorserleget. Az összesített helyezéseket 
tekintve az idén ismét az első helyen 
végeztek a Büki Gyógyfürdő Zrt. sporto-
lói.  A díjátadó során a házigazda Rádonyi 
László vezérigazgató a vándorzászló át-
adásával biztosította a közönséget, hogy 
2016-ban Nagykanizsán folytatódik a ha-
gyomány a Délzalai Víz- és Csatornamű 
Zrt. szervezésében.  Wellner Ervin

Öt Vízmű Sportnap 
Sopronban
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Budapest, Ferencváros, Nemzetközi 
szabadfogású birkózó verseny. 

Birkózó csapatunk három indulóval 
képviseltette magát a megmérettetésen.

Gyermek kategóriában, 26kg-ban, Cson-
ka Dominik, serdülő leány kategóriában, 
46 kg-ban Csonka Klaudia és +65 kg-ban 
Ambrus Viktória.

A verseny nagyon jól sikerült számunk-
ra, mivel a két leánybirkózónk, egy-egy 
aranyéremmel és kupával térhetett haza.

Csonka Klaudia először nagy önfegye-
lemről tett tanúbizonyságot, mikor ledob-
ta, három kilogramm súlyfeleslegét, (három 
nap alatt), majd a tőle megszokott maga-

Apa, anya, egy pocaklakó és három gyer-
kőc – ők a barangoló család, akik a Kids 
Oasis Kft. nyár elején meghirdetett Álom- 
Másodállás pályázatán a Magyar Turiz-
mus Zrt. szakmai különdíját nyerték el. 

Nyereményük három őszi hétvége volt 
a régiónkban – Sopronban, az Őrségben 
és Bükfürdőn, a programokat Tama István, 
a Nyugat-dunántúli Regionális Marketing 
Igazgatóság vezetője szervezte. 

A kezdeményező – Magyar Turizmus 
Zrt. – célja az volt, hogy konkrét példákon 
keresztül mutassa be a fenntartható turiz-
mus legfontosabb elveinek működését, 
azaz a környezetbarát és közösségi közle-
kedési eszközök használatát, a zöld szállo-
dák előnyben részesítését, valamint a helyi 
termelőktől való vásárlást. 

A pályázat résztvevői között olyan csa-
ládot kerestek, amely a mindennapokban 
is szem előtt tartja a zöld elveket, és nya-
ralásaikat, kirándulásaikat is ilyen formában 
tervezik meg. 

A szimpatikus nyertesek - Kovács-Mi-
hócza Orsolya és családja – október 16-án, 

pénteken érkeztek meg a nem csak nevé-
ben zöld Greenfield Hotel Resort &SPA szál-
lodába. A szombat délelőtt az öko kalan-
dok jegyében telt, kerékpárral járták körbe 
az öko-itinerünk által javasolt pontokat és 
gyűjtötték össze – az élmények mellett – az 
oklevélhez szükséges bélyegzőket. 

A túra során a büki Koczán házban 
megismerkedhettek a mézeskalács díszí-
tés rejtelmeivel, valamint a helyi termelő-
ink által összeállított finomságokon keresz-
tül a büki és környékbeli ízekkel is. Az aktív 
délelőtti programot egy kiadós fürdőzés 
követte a Bükfürdő Gyógy-és Élménycent-
rumban. 

Vasárnap délelőtt misén vettek részt a 
büki Szent Kelemen templomban, majd a 
délutánt az óriás gyerekparadicsomban – a 
Napsugár Játszóparkban töltötték, a kicsik 
legnagyobb örömére.  

Régiónkban és fürdővárosunkban szer-
zett tapasztalataikról Orsolya saját blogjá-
ban számol be, számos fényképpel és vi-
deóval fűszerezve. 

BBKTE – Horváth Livia

Újabb Büki Birkózó Club sikerek Ferencvárosban

Barangoló család Bükfürdőn 

A győztes lányok edzőjükkel

S p o rt

TOBORZÓ
A Büki Birkózó Club szívesen várja a 
7 és 11 év közötti örökmozgó, kihí-
vást kedvelő, kalandra vágyó és am-
biciózus gyerekeket.
Olyan érdeklődők jelentkezését is 
várjuk, akik csak ügyesedni szeret-
nének, esetleg kitartóak, vagy szíve-
sen világot látnának és a sport által 
kitűnnének a tömegből!
Az edzések helyszíne és időpontja: 
Büki Sportcsarnok, hétfő, szerda, 
péntek 16.30-18.00 óráig.  
Amennyiben szeretnél egy össze-
tartó és sikeres birkózó csapathoz 
tartozni, a következő számon, bát-
ran érdeklődhetsz: 06-70/293-7737

A szeptemberi újságban már beszámoltam 
a nyári gyermek horgásztáborról. A nagy 
sikerű tábort jövőre is megszervezzük.A 
Büki Horgász Egyesület október 9-10.-én  
„Halországban” járt tapasztalatcserén, ahol 
megtekintettük a horgásztanyát, vala-
mint Réti majorban a halivadék nevelést. 
Az Aranyponty halászati múzeumban az 
ősi halászati eszközöket tekintettük meg. 
Ugyancsak októberben a csepregi Nádas-
dy Szakközépiskola és Szakiskola diákjai 
és tanárai egy napot töltöttek a büki hor-
gásztó környékén. Az osztályok a maguk 
által hozott bográcsokban ebédet főztek, 
horgásztak, sportversenyeket tartottak. A 
csepregiek köszönetet mondtak a szívélyes 
fogadtatásért. Szabó József elnök

Horgászhírek

biztossággal és higgadtsággal mattolta 
ellenfeleit. Három sima tus győzelemmel 
hengerelt, és felállhatott a dobogó legfelső 
fokára. A három mérkőzés folyamán össze-
sen 2 pontot engedélyezett ellenfeleinek.

Másik lányversenyzőnk, Ambrus Viktória 
sem talált legyőzőre. Nagyon okos és látvá-
nyos birkózással menetelt előre, meg sem 
állt az első helyig. Ő is mind a négy mérkő-
zését meggyőző fölénnyel és persze tussal 
nyerte. Dominiknak most kicsit erős volt a 
mezőny, de az október 24-én rendezendő 
büki birkózó versenyen, majd saját súlyá-
ban biztosan javítani fog.

A lányok nagyon sikeresen vették az első 
felmérő verseny akadályait és gőzerővel ké-
szülnek a novemberi magyar bajnokságra.

Nemzetközi Birkózó verseny Bükön
A Büki Birkózó Club 2015. október 24-én 
Nemzetközi szabadfogású versenyt ren-
dez II. Bükfürdő Kupa néven.
A verseny gyermek-diák- serdülő korosz-
tályokban különböző súlycsoportokban 
rendezik meg.

Helyszín: Büki Sportcsarnok 9737 Bük, 
Eötvös utca
Várjuk az érdeklődőket, a verseny ered-
ményeiről a következő számba beszámo-
lunk! Szabó Gábor edző
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Az UNESCO Yehudi Menuhin kezdemé-
nyezésre október 1-jét nevezte ki a Zene 
világnapjának. Ez a nap a zeneművészet 
legnagyobb alakjaira emlékeztet. Segíti a 
különböző kultúrák zenéinek jobb megis-
merését. A zene, az ember legősibb kifejezé-
si formája és eszköze, régebbi, mint a nyelv.  
A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár színháztermében a Zene világnapján 
és a Szent Mihály Napi Forgatag részeként 
méltóan emlékeztek meg a város művésze-
ti csoportjai. A műsor címe a 750 hangjegy 
utalt a település ünnepére. A kulturális gá-
lán valamennyi helyi csoport fellépett. A 
Napvirág és a Keltike Népdalkör Pintér Ani-
kó vezetésével, a Clemens Madrigálkórus 

750 hangjegy

A könyvtáros szakma immár tízedik eszten-
deje szervezi országos programjait október 
első napjaiban.  Az idei „Nagy Könyvtári 
Show” fontos célja volt, hogy a hét során 
mutassuk be a könyvtárak olyan sokszínű 
szolgáltatásait, hozzáférési lehetőségei, 
amelyek az emberek tájékozódásához, 
tanulásához, kulturált szabadidős és kö-
zösségi tevékenységéhez biztosítanak 
segítséget. A büki város könyvtár gazdag 
kínálatában minden korosztály találhatott 
kedvére való programot, szolgáltatást. 
A 13 megmozduláson összesen 670 fő vett 
részt. Október 5-én Vas megye könyvtáro-
sainak „Digitalizálás - kultúránk a világhálón” 
címmel megtartott szakmai találkozójával 
indult a könyvtári hét Bükön. A közel 90 
fős rendezvényen nemcsak a bibliotékák 

új kihívásit, tapasztalatait ismerték meg a 
kollégák, hanem jutott idő városnézésre és 
bemutató gyermekfoglalkozáson egy kis 
kalózkodásra is. A hét többi napján óvodás 
mesedélelőttöt, kreatív kézműves foglal-
kozást, rejtvényfüzetet, akciós beiratkozást 
is kínált a büki könyvtár. Igazi kalandot 
ígért és adott is az „Éjszaka a könyvtárban” 
program a gyerekeknek. Varázslónak és 
boszorkánynak öltözött könyvtárosok ele-
venítették meg a meséket, míg az éjszakai 
elemlámpás csínytevésben Tóth Viki néni 
kalauzolta a sok kis mesehőst. Levente Pé-
ter és Döbrentey Ildikó művészházaspár 
„égből pottyant” meséivel, s mókázásával 
zárult a könyvtári hét Bükön. A programo-
kat a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Haizler Lászlóné Bea

Könyvtárba mentem! Gyere utánam! 
Országos Könyvtári Napok

Könyvtári éjszaka

Sárosi Orsolya és Rajnai Gábor művészeti 
vezetőkkel, a Büki Női Kar Hárominé Orbán 
Erika vezetésével. A Répcementi Férfikar Szíj 
Ferencccel és a Danica Horvát Kórus Virág 
Jánossal ízelítőt adott repertoárjukból. Az 
estet talán Kodály Zoltánt idézetével lehet 
a legjobban jellemezni. ,,A zene az életnek 
olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan 
csak akkor veszik észre, ha már nagyon hi-
ányzik.” A büki csoportok is hasonlóan érez-
nek. Így az első hívó szóra szívesen vállalták 
a fellépést. A műsor végén Dr. Németh Sán-
dor, Bük város polgármestere és Tóth Tamás 
intézményvezető köszöntötte és ajándé-
kozta meg a fellépő csoportokat.

Sulicsné Sági Henrietta

október 20. 15.30 – Őszi Mesebérlet
Szép Bence gyermekműsora. A bérlet ára 
2.000.- Ft, előadásonkénti jegyár 800.- Ft.
október 22. 10.00 –Városi Ünnepség az 
1956-os forradalom és szabadságharc 59. 
évfordulója tiszteletére. 
10.00 – Városháza melletti park (9737 Bük, 
Széchenyi u. 44.) „Idősíkok” nevű, a Bük 750 ju-
bileumára készített köztéri alkotás leleplezése
• Dalcsokor – BÜKI NŐI KAR EGYESÜLET
• Polgármesteri köszöntő - DR. NÉMETH 
SÁNDOR, Bük város polgármestere
• Az „Idősíkok” alkotás méltatása és leleple-
zése - NAGY CSABA Munkácsy-díjas kép-
zőművész, a mű alkotója; DR. BORDÁCS 
ANDREA esztéta, műkritikus, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Köz-
pont Művészeti Intézetének igazgatója
• Az emlékmű megáldása - JÁSZ LÁSZLÓ 
római katolikus plébános, SIMON RÉKA  
evangélikus lelkész
• Ady Endre: Dalok a labdatérről című versét 
előadja: MIHÁLY PÉTER, a zalaegerszegi He-
vesi Sándor Színház színművész-rendezője
Séta a városházától a templomparkig.
11.00 - Hősi emlékmű (a büki Szent Kele-
men Római Katolikus Templom parkja)
Megemlékezés az 1956-os forradalom és 
szabadságharcról
• Himnusz
• Dinnyés József Jó reggelt Magyarország 
című dalát előadja: UDVARDI ZITA
• Ünnepi beszéd – KOLTAY GÁBOR, Magyar 
Örökség- és Balázs Béla-díjas rendező, Érde-
mes művész
• Koszorúzás
• Szózat
12.00 – Sportcsarnok (9737 Bük, Eötvös u. 7.)
A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakiskola diákjainak műsora
november 4.
Olvasószemüveg 2015
11.00 Mutassunk Szamárfület! - Nagy Bandó 
András interaktív verses-dalos műsora gye-
rekeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek.
18.00 A Kocka utcától Toscanaig - Találkozás 
Nagy Bandó Andrással. Belépő bérleten kí-
vül: 700.- Ft
november 17. 15.30 – Őszi Mesebérlet
Chip-Színház – A manók ajándéka – mese 
előadás. Belépő bérleten kívül: 800.- Ft

A Büki Művelődési 
és Sportközpont, 

Könyvtár programjai
2015. október - november
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A Szent Mihály Napi Forgatag keretében 
lecsófőző versenyt rendeztek szombaton 
délelőtt Bükön, a Gárdonyi utcai füves 
területen. A megmérettetésre helyi cso-
portok jelentkezését várták, a végered-
ményt egy 4 tagú zsűri kóstolta és bírálta. 

7 csapat kapott kedvet a lecsófőzésre. A 
Díszítőművészeti szakkör hölgyei, a horgá-
szegyesület, a nyugdíjas klub, a BTK, az Ipa-
ros kör, Toma és csapata, és a Városvédő és 
Szépítő Egyesület. Fél 10-kor volt egy meg-
nyitó, kiosztották az alapanyagokat, majd 
10 órakor kezdetét vette a főzés. Közben a 
Répcementi férfikar emelte a hangulatot az 
énekével. 

Ahogy főtt a lecsó, úgy forrósodott a han-
gulat. A BTK csapatától a receptet is megtud-
hattuk. Dániel Tibor, aki a sakkozókat is vezeti, 
most a főszakács szerepében sorolta a jó le-
csó titkát: 750 g zsír, 750 kocka hagyma, 750 

karika zöldpaprika, 750 paradicsom szelet, 
750 g császárszalonna, 750 g lángolt kolbász, 
750 g rizs, 750 szem fűszerpaprika, a kondér, 
meg a tüzifa.

A BTK főszakácsa nemcsak a receptet árul-
ta el. Még verset is írtak.

A csupa hölgyekből álló Díszítőművészeti 
szakkör a szombati eseményre a Fürge ujjak 
nevet vette fel. A lecsó mellé egy különleges-
séggel is készültek. Kürtős kalácsot is sütöt-
tek, abban tálalták a zsűrinek a kóstolót.

Az eredmény kihirdetése előtt Tóth Tamás 
a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár igazgatója, az esemény főszervezője be-
mutatta a 4 fős zsűrit. Bírált Giczi Nikoletta a 
Kulturális Bizottság elnöke, a média képvise-
letében Barasics Edina a Trió TV munkatársa. 
A zsűri elnöke Gelle József volt. Kóstolt még 
Hetyési Balázs, aki már a város bora választá-
son is zsűrizett.

A zsűri a színházteremben kóstolgatta a 
7 féle lecsót. Mind hét fajta étel különbözött 
ízében és a tálalásban. Mire megszületett az 
eredmény, addigra kint a főzőtéren már a te-
tőpontjára ért a hangulat. Tóth Marcell húz-
ta harmonikáján a talpalávalót. Volt, aki már 
nem csak énekelt, de táncolt is. 

 Az eredményhirdetésen minden csapat 
kapott egy oklevelet. Harmadik helyezést 
ért el 27 ponttal, az Iparos kör. Második lett 
28 ponttal a Büki TK csapata. Az idei legfino-
mabb lecsót a hölgyek, a Fürge ujjak csapata 
főzte, kiérdemelve ezzel a képzeletbeli dobo-
gó legfelső fokát. 

Egy vándorkupát kaptak. Ők is kaptak egy 
fatál készletet és egy ajándék kosarat, Bük vá-
ros polgármesterétől.

A zsűri díjazta még a legszebb tálalást, 
amit Toma és csapata készített el.

Barasics Edina

Forgatagos fergetes lecsófőző verseny
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GESZTI-FESZTI

Gesztenye & Édesség ahogy mi szeretjük! 
Október 24-én és 25-én szombat-vasárnap 10.00-18.00 

 
Ünnepeljük együtt az idei sültgesztenyéket és kóstoljuk meg a 

Villa Rosato habos babos, gesztenyés sütemény különlegességeit. 

Ízelítő a kínálatunkból: 
 

Gesztenyés macaron, gesztenyés Cup Cake, gesztenyés csoki mousse, 
gesztenyés meggy álom,  gesztenyés hatlapos, gesztenyés mignon, gesztenyés eckler,

 gesztenyés isler, gesztenyés kocka
 

Retro ajánlat: 
gesztenye szív, gesztenye püré, gesztenyés kifli, gesztenye torta, 

gesztenye rolád, gesztenye alagút, gesztenye kúp,

Lesz még:
Gesztenyés Pop cake, házi nyalóka, Gouaranga süti

 
* * * 

Nyereményjáték: 
Kóstolj meg minél többet ezen a hétvégén, és szavazz a legfinomabb gesztenyés édességre! 

A szavazók között egy őszi wellness hétvégét sorsolunk ki. 

* * * 
Szeretettel várunk mindenkit! 

Cím: 9740 Bükfürdő Nyárfa utca 2. • Tel.: +36 94 558 030
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