
Nagy Csaba Munkácsy-díjas képzőművész 
alkotásával a település 750 éves évfordu-
lójára   Idősíkok elnevezésű köztéri alkotá-
sával gazdagította a várost. 

Hogyan született meg az elképzelésed a 
művel kapcsolatban?

Régóta tanítok, azért van ennek egy re-
ceptje számomra, amit a tanítványaim felé is 
közvetítek. Ez pedig az, hogy mikor van egy 
probléma, akkor nagyon sok szempontot kell 
figyelembe venni, majdnem artikulálni kell azo-
kat a szempontokat, amelyeket fontosnak tar-
tunk egy probléma megközelítésnél. Ez egyfaj-
ta analízis, s erre kell válaszokat adni. Számomra 
elsődlegesen ez az idő távlat volt, ami kérdés 
volt, hogy mondjuk az időt, mint egy fogalmat, 
hogy lehet láthatóvá tenni? Ekkor jött az a fajta 
elképzelésem, hogy az időt végül is horizontáli-
san szeletelem egy figurával. Ez volt a kiinduló-
pontja annak, hogy induljak el ezzel a feladattal.                                                                                                                           

Közrejátszott ebben gondolom a 750 éves 
évforduló is?

Ez a 750 év végül is egy nagy időtávlat. 
Amit erről mindnyájan tudunk, tehát érzéke-
lünk, az az, hogy nagyon sokan a felmenőink 
között névtelenül tűntek el ebben az időfo-
lyamban. Én rájuk szerettem volna leginkább 
emlékezni, mivel az ember, az ember jelen-

Idősíkok

léte eleve hatással van a környezetére köz-
vetetten, vagy közvetlenül. Ezt a fajta időfo-
lyamatot éltük meg rajtuk keresztül, amiben 
most éppen vagyunk a jelenünkben. Tehát 
ezzel szembesülünk, hogy előttünk is tör-
téntek dolgok. És hát, hogy ha ők nem len-
nének, akkor mi sem lennénk. Ezt is valahol 
éreznünk kell, hogy ez így van. 

Ez az emberalak nagyon furcsa technikával 
készült. Én még nem is hallottam, nem láttam 
ilyen technikát. Mennyire elterjedt ez? 

Amikor én erre készültem fejben, akkor 
elsődlegesen az volt a célom, hogy az időt, 
ahogy az előbb említettem horizontálisan 
szeleteljem, és ez egy alapja lett egyfajta el-
képzelésnek, hogy az emberi jelenlét, az em-
beri alak ilyen szempontból fontos. Így jött az, 
hogy tényleg az embert fel kell szeletelni. Te-
hát magát a figurát. A generációk különböző 
időknek összekapcsolása ez az emberi alak, 
aki ezt jelképezi. Hittem, vagy reméltem azt, 
hogy ez egy egyedi elképzelés, de hát újat 
sosem lehet igazából kitalálni, és erre van-
nak máshol is példák. Szerencsére nem sok. 
Ahogy tudom, Magyarországon, köztéren 
még ilyen jellegű megoldás nincs, hogy köz-
térre helyeztek el szeletelt szobrot. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Az avatás pillanatai

Az idei évben ünnepeljük az önkor-
mányzatiság 25. évfordulóját. Sági Fe-
renc erre az alkalomra gyűjtötte össze a 
negyedszázados büki történéseket. 

(A szerkesztő)

1989-1990-ben hazánkban rendszervál-
tozás zajlott. A  szocializmusból a kapitaliz-
musba történő átmenet során volt csatazaj, 
de az 1980-as években létrejövő és erősödő 
mozgalmak, majd az újonnan alakuló, átala-
kuló és újjáalakuló pártok vezette küzdel-
mek nem torkolltak véres eseményekbe, a 
változások békés úton zajlottak.

Az 1989 őszéig állampártként működő 
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 
utolsó kongresszusán a reformerők elérték 
e kommunista párt megszűnésének ki-
mondását, s Magyar Szocialista Párt (MSZP) 
néven szociáldemokrata irányzatú pártot 
alapítottak. Az új pártba a volt MSZMP-ta-
goknak csak töredéke lépett be, de az 1990 
tavaszáig működő kormány tagjainak több-
sége MSZP-tag vagy szimpatizáns volt. Az 
MSZMP kommunista eszmékhez ragaszko-
dó vezetői néhány hét alatt újjászervezték 
a pártot, mely később a Munkáspárt nevet 
vette fel. Az e formációhoz csatlakozók 
zöme kiszorult a hatalomból. Az állampárt 
megszűnésével alapszervezetei is feloszlot-
tak. Az MSZP már az alakuló kongresszuson 
deklarálta, hogy a munkahelyeken nem ala-
kít szervezeteket, s feloszlatják a volt állam-
párt fegyveres milíciáját, a Munkásőrséget.

( Folytatás a 4. oldalon)

25 éve történt
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kú. A  legnagyobb hasábon a szobor mellett 
van egy felirat, illetve egy évszám. Mit jelent 
ez a felirat?

A kiindulópontja ennek az egész pro-
jektnek az volt, hogy a levéltári anyagok 
között találtak egy olyan utalást, ami Bük-
ről szól. Ez eleve az írott történelemnek 
a része. Ez egyfajta időszámítás kezdete. 
Természetesen azelőtt is éltek itt, való-
színű, de az írott történelemnek egy fon-
tos eleme. Így a hasábok kialakításánál 
természetesen az is szempont volt, hogy 
ez az írásos dokumentum, ennek a ki-
emelt szövege megjelenjen a magasabbik 
hasábon. A hasábok eleve arról is szólnak, 
tehát hogy az a környezet alakító, változ-
tató szerepe, amit az ember akaratlanul is 
tesz a környezetével bárhol horgonyoz le, 
az itt is megjelenjen és ez egyfajta orga-
nikus együttlét. Bármennyire figyelmeztet 
a lelkiismeretünk arra, hogy kártékonyak 
vagyunk a környezetünkre, mégis arra 
kényszerülünk, hogy egyfajta organikus 
együttlétben legyünk vele, hiszen a lé-
tünknek az alapja maga a környezet. 

Varga Zsolt

Avatá s o k

A 750 éves Bük történetéhez kapcsoló-
dik a Mária-szobor, amelynek felújított 
alakja egy hajdan Felsőbükön élő csa-
lád tragédiáját idézi. 

A Büki Városvédő és Szépítő Egyesület a 
város önkormányzata által meghirdetett pá-
lyázat lehetőségével élve felújíttatta a Nagy 
Pál utcában elhelyezett Mária szobrot.

A restaurálást a vasvári Sejber Mihály vé-
gezte, a szobor környékének kiépítését Pó-
cza Balázs vállalkozó vállalta magára.

Az újjáavató ünnepségen Csóka József 
büki helytörténeti kutató beszélt a szobor 
történetéről. Bár írott források nem őrizték 
meg Mária-szobor állíttatását, de a bükiek 
emlékezete megőrizte a XIX. század végé-
nek történetét. Felsőbükön, a most újra felál-
lított kereszt mögötti mélyebb területen egy 
tó volt, nem messze a Répce folyótól. Előtte 
épült Maiersberg Dávid gabonakereskedő 
háza, mellette két kétszintes épületben tá-
rolták a gabonát. Valószínűleg itt lakhatott a 
kereskedő kocsisa, és annak családja. Egy al-
kalommal a gabona kereskedő vásárra ment 
a kocsisával, s előtte megígérte a kocsis kisfi-

(Folytatás az 1. oldalról )
Hány lapból áll össze ez a szobor?

5 mm-es alumínium lemezből készült 
közöttük 5 mm-es hézagokkal. Durván 187 
centiméter magas ez a figura, körülbelül 
400 elemből építettem össze. Így formálja 
meg az emberi alakot. 

A figurán kívül az előbb már beszéltünk 
róla, hogy az egész térnek a formáját te alakí-
tottad ki, sőt az esti kivilágításra is gondoltál 
és saját tervezésű lámpákkal van megvilágít-
va. Mi volt itt a koncepció?

Három anyagról beszélhetünk. Van a 
gránitlap, amit a 80x80 cm hasáboknak a 
méreteiben vágtam le. Az alumínium tó-
nusnak a színét, anyagát adják vissza. Így 
majdnem azt a látszatot keltik, mintha ezek 
még kinövés előtt lennének, egy-egy fo-
lyamatos növekedésnek a jelképei ezek a 
már megvalósult, vagy felépült elemek, 
és a még arra váró elemek, hogy ezek az-
tán még valamivé alakulnak. Ez a 20 darab 
négyzet arról is szól, hogy egy folyamatos 
változásnak vagyunk a részesei, amelynek 
éppen a jelenében vagyunk, de nem tud-
juk, hogy majd a későbbiekben milyen 

Újraavatták a Mária-szobrot Felsőbükön

Idősíkok

ának, hogy a vásárból hoz neki egy labdát. 
A fiú izgatottan figyelte, hogy mikor jönnek 
már meg a vásárfiával. Amikor megérkeztek, 
akkor a kocsiról a gabonakerekedő odadob-
ta a labdát a fiúnak. Ő azonban nem tudta 
elkapni a régóta áhított játékot, így a labda a 
lejtős talajon a tóba gurult. A gyerek a labda 
után a tóba rohant és belefulladt a vízbe.

A tragédiát követően a gabonakereske-
dő Maiersberg Dávid állíttatta a szobrot a 
kereszttel, a meghalt kisgyermek emlékére, 
1897-ben. A  szobor felirata: „Óh, ti mind-
nyájan, kik átmentek ez úton, figyeljetek és 
lássátok: van-e oly fájdalom, mint az én fáj-
dalmam!?” Jerem. sir. I. 12.

Az emlékművet Hild Lipót tervezte, aki 
közeli rokona volt a budapesti Szent István 
Bazilikát tervező Hild Józsefnek.

A szobrot az ünnepség keretében meg-
áldotta Jász László plébános és Simon Réka 
evangélikus lelkész. A Nagy Pál utcában lévő 
szobor az elmúlt évtizedeket egy ház udva-
rában töltötte, de most megszépülve újra 
Felsőbük egyik nevezetességévé válhat.

Varga Zsolt

irányban alakul. Az biztos, hogy változik.  
Van az alumínium és a gránitlap, a világítás-
nál pedig arra törekedtem, hogy szervesen 
és nagyon finoman jelenjen meg ebben 
a térben. Az a funkciója, hogy az esti vilá-
gításban is észrevehető legyen ez a tárgy. 
Nem találtam a lámpatestekhez olyan bo-
rító elemeket, ami nekem megfelelt volna, 
így arra kellett gondoljak, kell terveznem 
egy újat. S aztán ezeket legyártottuk. De 
úgy tűnik, hogy ez jól funkcionál.  

Most éppen egy áttört hasábon ülünk. 
Négy ilyen hasáb van, ebből kettő kocka ala-
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szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő családok.

A tűzifa juttatás iránti kérelmeket a ren-
delet melléklete szerinti nyomtatványon 
kell benyújtani a Büki Közös Önkormányzati 
Hivatalban. (A nyomtatvány az önkormány-
zat honlapjáról is letölthető.) A kérelmeket a 
Képviselő-testület bírálja el a rendelkezésre 
álló keret erejéig. A tüzelőanyag kiosztására 
előre láthatólag – attól függően, hogy a re-
gisztrált erdőgazdálkodó mikor tudja szállí-
tani a tűzifát – december közepéig sor kerül.

J egyz ő i   i n form ác iók

Bük Város Önkormányzata pályázat útján 
70 m3 szociális tűzifa megvásárlására szol-
gáló támogatást nyert el a Belügyminisz-
tériumtól.

A helyi önkormányzatoknak a szociális tűzi-
fa juttatás szabályairól rendeletet kell alkotniuk.

A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegé-
szítő támogatásáról szóló pályázati felhívás 
előírásai szerint az önkormányzat megalkotta 
18/2015. (XI. 2.) rendeletét, mely szerint támo-
gatás iránti kérelmet nyújthatnak be 

Dr. Vágási Andrea I. számú Felnőtt háziorvosi 
körzet háziorvosa várandóssága  miatt házi-
orvosi tevékenységét és ügyeleti feladatait 
2015.10.05-től határozatlan ideig nem látja 
el. Háziorvosi praxisában  a helyettesítést 
Dr. Kator Miklós vállalta, aki a következő idő-
pontokban áll a páciensek rendelkezésére: 

Tűzifa támogatás

Köszöntő

Felnőtt háziorvosi körzet helyettesítése

Bük Város Önkormányzata a hagyomá-
nyoknak megfelelően a nyugalmazott 
közalkalmazottakat és köztisztviselőket kö-
szönti 2015. december 10-én 14.00 órakor 
a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár színháztermében. December 11-én 
14.00 órakor ugyanitt a város 70 év feletti 
lakosait várja az önkormányzat. 
A rendezvényekre szóló meghívót decem-
ber elején kézbesíti a Büki Közös Önkor-
mányzati Hivatal.

Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat 2015. december 4-én (pénteken) 16.30 
órakor közmeghallgatással egybekötött 
képviselő-testületi ülést, majd azt követő-
en Mikulás ünnepséget tart a büki Művelő-
dési házban. A testület minden érdeklődőt 
szeretettel vár. Németh Tiborné elnök

Karácsonyi köszöntés! 

Meghívó

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív 
korúak ellátására jogosultak,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti idős-
korúak járadékára jogosultak,

c) a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
alapján lakásfenntartáshoz nyújtott települési 
támogatásra jogosultak,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

hétfő: 8.00-10.00, valamint 13.00-16.00, 
kedd: 8.00-12.00, szerda: 15.00-18.00, csü-
törtök: 8.00-12.00, péntek: 8.00-12.00

Kérjük türelmüket, ha több időt kell vár-
ni a háziorvoshoz történő bejutásra. 

Megértésüket köszönjük!
Büki Közös Önkormányzati Hivatal

nepelte 92. születésnapját. Ebben az időben 
Bükfürdőn üdült az Apartman Hotelben, 
ezért az ottani baráti társaság – 24 fővel – 
egy kis ünnepséget rendezve köszöntötte 
őt. Az Apartman Hotel üdülő tagjai hosszú 
idő óta baráti viszonyban vannak egymással, 
hiszen mindannyian jól érezik magukat ott, 
alig várva a következő üdülési lehetőséget, 
ezért egymás születésnapjáról, névnapjáról 
sem feledkeznek meg. Köszönet az Apart-
man Hotel vezetésének és a személyzetnek!

Köszöntő

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

1. Kedd Dr. Nagy Mária
2. Szerda Dr. Bencsik István
3. Csütörtök Dr. Müller András
4. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
5. Szombat Dr. Petro Andor
6. Vasárnap Dr. Petro Andor
7. Hétfő Dr. Bencsik István
8. Kedd Dr. Nagy Mária
9. Szerda Dr. Bencsik István
10. Csütörtök Dr. Müller András
11. Péntek Dr. Szilasi Imre
12. Szombat Dr. Szilasi Imre ( 24 óra)

13. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
14. Hétfő Dr. Szilasi Imre
15. Kedd Dr. Nagy Mária
16. Szerda Dr. Bence Zsolt
17. Csütörtök Dr. Müller András
18. Péntek Dr. Szilasi Imre
19. Szombat Dr. Kator Miklós
20. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
21. Hétfő Dr. Földi Sándor
22. Kedd Dr. Földi Sándor
23. Szerda Dr. Kator Miklós
24. Csütörtök Dr. Nagy Gábor

25. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna 
26. Szombat Dr. Szilasi Imre 
27. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
28. Hétfő Dr. Müller András
29. Kedd Dr. Földi Sándor
30. Szerda Dr. Sudár Zsuzsanna
31. Csütörtök Dr. Kator Miklós
2016 január
01. Péntek Dr. Nagy Gábor
02. Szombat Dr. Kator Miklós
03. Vasárnap Dr. Bencsik István

Dr. Németh Sándor s.k. elnök

Az Apartman Hotel alapító tagja Mitnyik 
Lászlóné pátyi lakos idén októberben ün-
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Az 1990-es tavaszi országgyűlési válasz-
tások előtt régen nem tapasztalt kampány, 
az állampárt és utódszervezetei bírálata 
folyt. Az új pártok programjában szerepelt 
a magántulajdon visszaállításának és a pi-
acgazdaságra való áttérés folyamatának 
gyorsítása, a szabad versenyt fékező jog-
szabályok megszüntetése. A  pártok helyi 
szervezetei, tagjai segítették a kampányt, 
és igyekeztek minél több személyt moz-
gósítani képviselőjelöltjük Bükön tartott 
bemutatkozó rendezvényére. E gyűlések 
zömén szép számú érdeklődő vett részt. 
A  nagyközség lakóit érdekelte, hogy mi-
lyen változásokat terveznek az egyes 
pártok. A  listás választást Bükön is, ahogy 
Vas megye településeinek többségén, az 
SZDSZ nyerte az MDF és a FKGP előtt, a 
többi párt lényegesen kevesebb szavaza-
tot kapott. Az egyéni képviselő választást 
az SZDSZ-es Horváth Vilmos nyerte a 3. vá-
lasztókerületben, s benne Bükön is. 

A település vezetésében a nyáron válto-
zás történt. Nyugdíjba vonult Horváth Béla 
VB-titkár, helyére a hat pályázóból Szabó 
Józsefet választotta a testület 1990. június 
2-től. Július 1-től Teklits István tanácselnök 
is nyugdíjas lett. Az önkormányzat megala-
kulásáig Szanyi Ida elnökhelyettest bízta 
meg a tanács az elnöki teendőkkel. 

A szeptember 30-i önkormányzati vá-
lasztáson polgármester-jelöltet indított az 
FKGP és az SZDSZ a Faluvédő- és Szépítő 

Egyesülettel közösen, s volt három függet-
len jelölt is. A 9 képviselői helyre összesen 
8 jelöltet állítottak a pártok és a faluvédők: 
az FKGP és a faluvédők 3-3 főt, utóbbiak 
egyet közösen az SZDSZ-el, 1-1 főt pedig 
az MDF és a KDNP helyi szervezete. 17 lett 
a független jelöltek száma – köztük több 
olyan személy, aki valamelyik párt tagja, 
vagy szimpatizánsa volt. Szeptember első 
felében választási nagygyűlésre került sor 
– zsúfolt ház előtt – a Büki Művelődési 
Központban az MDF és a faluvédők szerve-
zésében. Minden jelölt bemutatkozhatott, 
s ismertette jelölő szervezete vagy saját 
elképzeléseit a település jövőjével kapcso-
latban. Előfordult személyeskedés is, de a 
gyűlés nagyobb része normális mederben 
zajlott.

A szeptember 30-án tartott polgármes-
ter-választást toronymagasan megnyerte 
dr. Szele Ferenc.

A pártok jelöltjei közül senki sem került 
be a képviselőtestületbe, a faluvédők veze-
tője, dr. Jánossy János viszont igen. Képvi-
selő lett még: Bodorkós László, Gyurácz Jó-
zsef, Horváth Lajos, Major Gyula, Németh 
Jenő, Pereznyák Zoltán, Pócza Csaba és Szi-
doly László. Az 1990. október 11-i alakuló 
ülésen a testület Szidoly Lászlót választotta 
meg alpolgármesternek.

A tanácsi időszakot Bükön is felváltotta 
az önkormányzatiság kiteljesedése – fel-
erősödő városiasodással.  Sági Ferenc

Vá r o s tö rt é n e t

25 éve történt

A régi városháza

( Folytatás az 1. oldalról )
Ezt követően Bükön is, ahol közel 150 fő 
volt az MSZMP-tagok száma, megszűnt a 
pártbizottság, a nyolc alapszervezet és a 
munkásőr szakasz. A kongresszus után lét-
rejött az MSZP közel tíz fős alapszervezete, 
de belső viták miatt csak rendszertelenül 
működtek. Taglétszámuk az 1990. évi or-
szággyűlési választás után megfogyat-
kozott, az őszi választásra nem állítottak 
jelölőlistát. A  párt ifjúsági szervezete, a 
Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) 
még 1989 áprilisában megszűnt, pon-
tosabban Magyar Demokratikus Ifjúsági 
Szövetséggé (DEMISZ) alakult át. A  jog-
utód szervezethez a korábbi tagságból 
kevesen csatlakoztak. A  KISZ büki bizott-
sága és alapszervezetei is beszüntették 
tevékenységüket. Csupán a volt községi 
szervezet tagjainak egy része járt még 
össze alkalmanként a Büki Alkoholellenes 
Ifjúsági Klubba. Majd a választásokat köve-
tő évben e klub is megszűnt. 

Az új pártok közül 1989-1990 fordulóján 
először a Magyar Demokrata Fórumnak 
(MDF) jött létre a büki szervezete Horváth 
László vezetésével. Aktív tagjai voltak töb-
bek közt: Kárpáti Miklós, Nagy László és 
Pethő Attila. Taglétszáma az önkormányza-
ti választás előtt megközelítette a húsz főt. 
Kisebb létszámmal, de annál harciasabban 
jelentkezett 1990 elején a Független Kis-
gazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKGP) 
helyi csoportja Babos Sándor irányításával. 
A jobb oldali pártok sorában a KDNP helyi 
csoportja csak az országgyűlési választá-
sok után jött létre kis létszámmal id. Ere-
dics Béla vezetésével.

A magát liberális pártként meghatá-
rozó Szabad Demokraták Szövetségének 
(SZDSZ) nem alakult helyi csoportja. E 
párthoz igazolt át az MDF-ből Joós Tamás. 
SZDSZ szimpatizáns volt Forgó Ferenc, aki 
tanácsi állása miatt ekkor már nem léphe-
tett be pártba és dr. Jánossy János. E há-
rom személy a helyben is szükséges vál-
tozások felgyorsításának támogatására az 
országgyűlési választások után hetenként 
nyilvános előadásokat, beszélgetéseket 
szervezett. Ezek mindenki számára nyitot-
tak voltak, s néhány hét után - főleg pár-
tonkívüliekből és néhány párt 1-1 tagjából 
- megalakult a Büki Faluvédő- és Szépítő 
Egyesület. A  Fiatal Demokraták Szövetsé-
gének (FIDESZ) csak a 2010. évi választások 
előtt jött létre Bükön szervezete.
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  Büki Újság

Vasárnap ünnepeltük templomunk 
védőszentjének ünnepét és egyúttal 
Krisztus Király ünnepét is. Az ünnepi 
szentmisét vasárnap délelőtt 10 órakor 
Bíró László tábori püspök mutatta be. 

Őseink templomunkat Szent I. Kelemen 
pápa és vértanú tiszteletére szentelték fel. 

„Szent Kelemen buzgó szívvel köszön-
tünk ma Tégedet!...”- énekeljük. 

De ki is volt Római Szent Kelemen? – 
kérdezhetjük.

A történeti források személyére vonat-
kozóan nem egyeznek minden tekintet-
ben. Iréneusz szerint Kelemen Szent Péter 
harmadik utóda volt Rómában. Jeromos 
szerint Péter rendelte utódjául. A  4. szá-
zadban Epiphaniosz a következőképpen 
próbálta összhangba hozni az egymástól 
eltérő adatokat: Kelement valóban Péter 
rendelte utódjául, de ő a békesség ked-
véért Linus javára lemondott. A  Kelemen 
vértanúságára vonatkozó adatok szintén 
a 4. századból valók. Origenész azonos-
nak tartotta a Filippiekhez írt levél 4,3-ban 
szereplő Kelemennel, s így nemcsak Szent 
Péter utóda, hanem Szent Pál tanítványa és 
munkatársa is lett volna. Egyébként Orige-
nész az egyetlen őskeresztény-szerző, aki 
Kelement zsidó-kereszténynek mondta. 
A korintusiakhoz írt levél elárulja, hogy Ke-
lemen kitűnően ismerte az Ószövetséget, 
sokszor idézi is. Nem zárhatjuk ki annak le-
hetőségét, hogy ismerhette Szent Pétert és 

Szent Pált; valószínűleg 92 -101 között volt 
Róma püspöke. 

Traianus császár nem nézte jó szemmel, 
hogy pápasága idején sokan kereszténnyé 
lettek, ezért a Krím-félszigetre száműzte. Az 
ottani márványbányában kényszermunkát 
végzők sorsát különösen gyötrelmessé 
tette az ivóvíz hiánya. A száműzött aposto-
lutód imája közben megjelent bárány lába 
nyomán bő vizű forrás fakadt.

Ezt a jelenetet ábrázolja templomunk 
főoltárképe, mely 1867-ből való. Idősebb 
Storno Ferenc festményén Szent Kelemen 
pápai díszben áll, és a feltámadás győzel-
mi zászlajával megjelenő húsvéti bárányra 
mutat. Körülötte a csodálkozó és a víznek 
örvendező tömeg, lábánál pedig a hor-
gony, vértanúságának jelképe. Kelement 
ugyanis a császár parancsára 101-ben vízbe 
fojtották.  (Forrás: A Szentek élete Bp.1990)

Vajon miért kérték eleink éppen Szent 
Kelemen pápa pártfogását? Vajon a sok 
imának gyümölcse lehet a város határá-
ban fakadt gyógyvíz? Őneki köszönhetjük? 
Közbenjárása nyomán Isten megkönyörült 
népén? – a kérdéseket kérdések követik. 
A gyógyvíz mindenképpen jobb létet adott 
az itt élőknek, nem lehetünk elég hálásak 
Istennek érte. Ma is aktuális, amit Szent Ke-
lemen pápa levelében írt: 

„Szeretteim, mily boldogítóak és csodá-
latosak Isten ajándékai! Élet az örökkévaló-
ságban, ragyogás az igazságban, igazság 

Egy h á z i   é l e t

November 23.: Szent I. Kelemen pápa  
és vértanú ünnepe, templomunk búcsúja

November 29-én, advent első vasárnap-
ján tartja az evangélikus gyülekezet a 
Találkozások Napját. Idén a város írásos 
említésének 750 éves évfordulójához 
kapcsolódik ez a programunk. Ebben az 
évben templomunk építésének és fel-
szentelésének 230. évfordulóját is ünne-
peljük.

Dr. Németh Sándor polgármester indít-
ványozására a város önkormányzatának je-
lentős támogatásával kiadásra kerül ebből 
a kettős évforduló alkalmából Szabó József 
A Büki Evangélikus Egyházközség története 
c. könyve, amely 40 éve pihent kéziratként a 
könyvtárban és a Lelkészi Hivatalban. Most a 

Bük 750 című könyvsorozat második kötete-
ként jelenik meg az értékes munka.

Szabó József tanár úr könyve amellett, 
hogy egy nagy kutatómunkával készített és 
izgalmasan megírt gyülekezettörténet, ha-
nem részben településtörténet is, amelyben 
olykor büki gyökerű családok is felfedezhetik 
történetüket. 

A könyv bemutatója a Találkozások Nap-
jának, gyülekezeti napunknak központi része 
lesz. 9.30-kor az ünnepi istentiszteleten Sze-
merei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangé-
likus Egyházkerület püspöke szolgál igehir-
detéssel, a liturgiában részt vesz D. Keveházi 
László evangélikus lelkész, egyháztörténész. 

Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen 
Dr. Gyurácz Ferenc a Vasi Szemle főszerkesz-
tője és D. Keveházi László mutatja be majd a 
könyvet, amelyet ott helyszínen meg is lehet 
majd vásárolni. A  templom enyhe fűtéséről 
gondoskodni fogunk. A  nap további részé-
ben a gyülekezeti házban közös ebédre, majd 
olyan úti beszámolókra várjuk a résztvevőket, 
amelyek a világ más nemzetiségű evangéli-
kusaival való találkozásokról, helyünkről a ke-
resztyén anyaszentegyházban szólnak majd. 
Eközben a gyerekek adventi koszorút készít-
hetnek. A program 15 óráig tart majd. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Simon Réka lelkész

Meghívó

a szabadságban, hit a bizalomban, szent-
ségben véghezvitt önmegtagadás; ezeket 
mind meg is érthetjük….. Őrizzük meg te-
hát egész testünket Jézus Krisztusban, és 
mindenki a neki juttatott kegyelmi ajándék 
mértéke szerint legyen segítségére ember-
társának. Az erős támogassa az erőtlent, 
a gyenge tisztelje az erősebbet; a gazdag 
juttasson bőkezűen a szegénynek, a sze-
gény dicsérje az Urat, hogy rendelt számá-
ra valakit, aki ínségén enyhítsen. A  bölcs 
ne szóval, hanem jótetteivel mutassa meg 
bölcsességét; az alázatos ne önmagáról ál-
lítson ki jó bizonyítványt, hanem várja meg, 
míg mások mondják ezt róla. Mivel minde-
nünk Istentől van; neki adjunk mindenért 
hálát, akinek dicsőség mindörökkön-örök-
ké. Ámen.” (Forrás: Szent I. Kelemen pápá-
nak a korintusiakhoz írt leveléből)

Pócza M. Gabriella
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Iskolánk Pedagógiai programjában kiemelt sze-
repet kap az egészséges életmódra nevelés. 
Igyekszünk a tanulók számára mind a tanórai, 
mind pedig a tanórán kívüli foglalkozások kere-
tében minél több olyan lehetőséget biztosítani, 
amelyekkel az egészség fontosságára hívjuk fel 
a figyelmüket. November 9-13-ig az egészség-
nevelési hét keretében mindhárom tagozaton 
változatos programokat szerveztünk. A  hétfői 
reggeli tornát követően a répcelaki Pannontej 
Zrt. munkatársai ismertették meg a diákokat a 
sajtkészítés rejtelmeivel, és kóstolhatták a fino-
mabbnál-finomabb sajtokat a gyár támogatásá-
val – amit köszönünk. Az alsósok a fogorvosnál is 
tettek látogatást, és fogas kérdésekre válaszoltak. 
Gyümölcsökből szebbnél szebb mandalákat ké-
szítettek a legkisebbek, és meg is ették az egész-
ség vonatát, az egészségórát, vagy éppen a pál-
mafás tengerpartot ábrázoló gyümölcsképeket. 
Mihályka Tibor, aki az iskolagyümölcs program 
keretében egész évben ellátja tanulóinkat al-

mával és körtével, most még több finomsággal 
támogatott minket. A felsősök az FNP főző suli-
ban mézeskalácsot sütöttek, gyümölcssalátát, 
vidám szendvicseket, vendégváró zöldséges 
falatkákat készítettek és fogyasztottak. A játékos 
vetélkedőn a felsős csapatok mérték össze isme-
reteiket a fűszerekről, gyümölcsökről, zöldségek-
ről. Rímet is faragtak az egészségről. Az alsósok 
minden nap egy kérdés megválaszolásával és a 
vitaminvadászattal is bizonyították ismereteiket 
az egészség fontosságáról. Mozgásban sem volt 
hiány a héten. A teljes diáksereg részt vett vala-
milyen szervezett mozgásformában a minden-
napi testnevelés órákon kívül is. Volt, aki a zenés 
bemelegítésben, volt, aki a sorversenyek aktív 
csapattagjaként, a szakiskolások pedig a kosár-
csapatban vagy a focicsapatban is mozogtak so-
kat. Gyógyszerész tartott előadást és bemutatót 
a 3-4. évfolyamosoknak. Megismertette őket a 
gyógynövényekkel, a belőlük készített teákkal és 
gyógy-készítményekkel is. A hét programjaira a 

koronát a méhekről, a mézről, a méz készítésé-
ről és fogyasztásáról tartott interaktív előadások, 
kóstolók - alsósoknak és felsősöknek is egyaránt 
– tették fel a koronát. A  legnagyobb keletje a 
chilis méznek volt. Ezekkel a mézkóstolókkal be-
kapcsolódtunk mi is az Európai Mézes Reggeli 
Programba. Bízunk benne, hogy a program ré-
vén egyre több gyerek szereti meg és fogyaszt-
ja a mézet a mindennapok során. A szakiskolás 
csapatok „Főzőcske, de ökosan” főzőversenyén 
pedig a paleo ételek kapnak hangsúlyos sze-
repet. A rendezvénysorozatot az idén immár 3. 
éve támogatta a Nestlé Büki Gyára, melyet is-
kolánk minden tanulója és dolgozója nevében 
köszönök.  Baloghné Simon Erika

A fürdő hírei

Egészségünkre!

Karbantartási munkálatok  
a fürdőn
A Büki Gyógyfürdő Zrt. ezúton is tájékoztatja 
kedves vendégeit és partnereit, hogy karban-
tartási és takarítási munkálatok miatt 2015. 
december 14. és 18. között a fürdő zárva tart. 

A törvény által előírt kötelező karbantar-
tási munkálatok alkalmával sor kerül a fürdő, 
a medencék  alapos tisztítására. Szükséges 
esetekben megtörténik a burkolatok, a me-
dence befúvók, diffúzok, rácsok és korlátok 
karbantartása, felújítása, a fürdő belső esztéti-
kai megjelenésének, valamint a szolgáltatások 
minőségének javítása érdekében.

Decemberi programajánló
DÁTUM IDŐ PROGRAM
november 29.  (vasárnap)  ADVENT I.
 12.30–15.30 Karácsonyváró kézműves sarok
 14.00 Adventi gitárdallamok
december 5. (szo) 14.20 Mikulás bingo
december 6.  (vasárnap)  ADVENT II.
 13.00–16.00 Ünnepi dallamok
 13.30–15.30 Mikulás krampuszlányaival fürdőnkbe látogat!
 13.00–17.00 Adventi családi kézműves sarok 
december 10. (cs) 10.00–15.00 Wellness Centrum nyílt nap
december 12. (szo) 14.20 bingo
december 13. (vasárnap)  ADVENT III.
 13.00–16.00 Karácsonyi dallamok
 13.00–17.00 Karácsonyváró kézműves műhely 
december 19. (szo) 14.20 bingo
december 20. (vasárnap)  ADVENT IV.
 13.00–16.00 Kézműves foglalkozás
 13.30 Pásztorjáték (betlehemezés) I.
 14.45 Pásztorjáték (betlehemezés) II. 
december 25. (péntek)  KARÁCSONY
 13.30–14.30 Ünnepi dallamok
 14.20 Karácsonyi bingo 
december 26. (szombat)  KARÁCSONY
 13.00–17.00 Karácsonyi családi kézműves sarok
 14.20 Karácsonyi bingo
december 27. (v) 13.00–16.00 Családi kézműves sarok
 13.30–14.30 Gitárzene
december 28. (h) 13.30 Zsonglőr show
december 29. (k) 13.30–16.00 Ünnepi dallamok
 13.00–17.00 Családi kézműves sarok
december 31. (cs) 11.00 Fergeteges akrobatikus rock & roll
január 1. (p) 13.00 ÚJÉVI hastánc show

Nyugdíjas találkozó
A részvénytársaság menedzsmentje fontos-
nak tartja az egykori, nyugdíjba vonult dolgo-
zóinak  megbecsülését. A hagyományokhoz 
híven az év végéhez közeledve zenés, va-
csorával egybekötött társasági összejövetel-
lel várja a Büki Gyógyfürdő Zrt. és Dolgozói 
Alapítványa a fürdő egykori munkatársait. Az 
eseményre évek óta szívesen járnak vissza a 
fürdő nyugdíjasai.  Az idén 72 fő  megjelené-
sére számít a fürdő vezetősége. A találkozóra a 
december 4-én, pénteken 15 órától kerül sor.
 Wellner Ervin 
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A TÁMOP 3.1.11-12/2 projekt folytatása-
ként az idei évben is megrendeztük az 
Egészséghetet Pruknerné Janzsó Violetta 
szervezésében. Az idei egészségnevelési 
hét középpontjában a mozgás állt, mely 
Pedagógiai és Egészségnevelési Progra-
munk kiemelt területe is.

Fő feladatunk az óvodai élet minden 
szakaszában a kisgyermek mozgásigényé-
nek kielégítése, harmonikus, összerende-
zett mozgásainak kifejlesztése. Ebben a 
követelményben a gyermek testi képes-
ségeinek fejlesztése fogalmazódik meg, a 
tudatos, célszerű összerendezett cselekvés 
fejlődésének elősegítése mind az alapvető 
mozgásfunkciókban (a járásban, sietésben, 
futásban, lépcsőn járásban), mind pedig az 
emberi kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen 
humán mozgáskultúrában (játékban, fel-
adatteljesítésben, együttes tevékenység-
ben, segítésben, baleset-megelőzésben). 
Ugyanakkor a közös mozgásnak, ötletes 
feladatoknak, vidám játékoknak szerepe 
van a közösséggé formálásban, az össze-
tartozás érzésének kialakulásában. A  hét 
minden napján 10-15 perces reggeli torná-
val kezdtünk az óvodapedagógusok veze-
tésével. Hétfőn-kedden 2-4 éveseknek és 
az 5-6 éveseknek külön-külön az életkori 
sajátosságokat figyelembe véve babzsák-, 
pad-, kötél-, labdagyakorlatokat, játékokat, 
sorversenyeket szerveztünk 2-2 óvónő irá-
nyításával. Jó kedvvel, vidáman vettek részt 
a gyerekek, de kellemesen el is fáradtak. 

Gyönyörű, napsütéses őszi idő köszön-
tött ránk szerdán, de a többi napon sem 
kívánhattunk jobbat! Szerdán reggeltől 
fogva Bödő Rita és Tamási Tímea védőnők 

szülőknek, gyermekeknek lehetőséget biz-
tosítottak vérnyomás-, vércukormérésre, 
látás-, színvizsgálatra. Nagyon sokan éltek 
a lehetőséggel, a kicsik is szüleik példája 
nyomán odaültek, és a vércukormérés ki-
vételével a védő nénik megmérhették a 
vérnyomást, vagy éppen látás vizsgálaton 
„a kis egerek útját fedezhették fel, követ-
hették”. Közben az előtérben többféle gyü-
mölcs és gyógynövényteát kóstolhattak 
meg ízesítés nélkül, de lehetett ízesíteni is 
citromlével, cukorral. „Fuss az egészsége-
dért!” futónap követte, a Büki Rendőrőrs 
közreműködésével fél 11-kor lezárták a 
Széchenyi utcát, az ősz színeiben pompá-
zó parkban és az úttesten csoportonként 
a gyermekek az óvó nénikkel és szülőkkel 
együtt futottak. De milyen gyorsak és für-
gék voltak! Többen több kört is lefutottak 
– nagyon élvezték a gyerekek!! Jutalom-
ként a Nestlé Hungária Kft. képviseletében 
Markocs Ágnes HR managere adta át a gye-
rekeknek az ajándékokat: társasjátékokat, 
képkirakókat, Sport szeletet, emléklapokat, 
aminek nagyon örültek!

Csütörtökön a reggeli tornát követő-
en Nagyné Tóth Júlia óvodapedagógus 
irányításával a Napraforgó csoport kö-
zépső-nagycsoportosai a „Mozdulj! - Gyó-
gyulj!” láb és tartásjavító Jó gyakorlatokat 
mutattak be mindnyájunknak.

Pénteken a vidám mozgásos perceket 
követően a nagycsoportosok fél 10-től Ke-
nyeri Ferenc és Lendvai Rezső mentőtisztek 
segítségével az elsősegélynyújtás feladata-
ival ismerkedtek. Közel egy órán keresztül 
nagy-nagy érdeklődéssel figyeltek, tevéke-
nyen részt vehettek a feladatok megoldá-
sában: a sebek ellátásában, kötözésben, a 
sérült szállításában.. 

Fél 10-től Kozma Zsuzsanna fitnessbaj-
nok tornászott először a legkisebbekkel, 
majd 10 órától a középsősökkel, három-
negyed 11-től pedig a nagyokkal, zenével, 
sajátos vidám énekekkel, mondókákkal szí-
nezve játékos mozgással összekötve. A ki-
csiket öröm volt nézni, ahogy mozogtak, le 
sem vették szemüket Zsuzsa néniről, úgy 
figyeltek. A nagyobbak is nagyon figyeltek, 
igyekezték a ritmikus mozgást végezni, de a 
felnőttek, szülők és óvónők is nagy kedvvel, 
kitartással mozogtak, tornásztak!  A zenés 
tornát követően jól esett mindnyájunknak 
egy pohár gyümölcslé és az ebéd is!

Köszönjük a támogatást, és mindazok-
nak a munkáját, akik a programok lebo-
nyolításában aktívan közreműködtek, hoz-
zájárulva ezzel a bölcsődés és óvodás korú 
gyermekeink egészséges életviteléhez, egy 
mozgással teli aktív életmód megszerette-
téséhez.

Pócza M. Gabriella
intézményvezető

Már 3. alkalommal szervezték meg a Szülői 
Szervezet elnöke és képviselői az óvodá-
sok számára ezt a napot.

A gyerekek gyűjtötték a vadgesztenyét, 
őszi terményeket, hogy uzsonnát köve-
tően közös barkácsolás keretében külön-
böző ötletes dolgokat készítsünk együtt. 
Nagyon ügyeskedtek a kicsik és a nagyok 
egyaránt a szüleikkel. 

A rendezvény fő attrakciójaként Biczó 
Miklós és párja Pados Eleonóra néptán-
cosok a közösségi teremben néptáncbe-
mutatót tartottak. A  velemi gesztenyesü-

„Ép testben – Ép lélek!” Egészségnevelési hét az óvodában

Gesztenyenap óvodánkban Felhívás!
Bük Város 750 éves jubileumához kapcsoló-
dó „ADVENT CSODAORSZÁGBAN” pályázat 
keretén belül kiállítást tervezünk „EMLÉKE-
IM AZ ÓVODÁBÓL” címmel.

Kérjük a büki Óvodában járt gyermeke-
ket, felnőtteket, hogy a kiállítás megvaló-
sításában legyenek segítségünkre. Óvodai 
emlékeiket (képek, tárgyak, rajzok stb.) 
a kiállítás időtartamára kölcsönözzék ré-
szünkre, jutassák el az óvodánkba (névvel, 
címmel ellátva) 2015. november 30-ig. Se-
gítségüket előre is köszönjük!

Csodaország Óvoda közössége

tők már az ősöktől ellesett technikával, 
különleges serpenyőkben sütötték a 
gesztenyét, többen a kert hátsó részé-
be felmentek szüleikkel, és nézték, hogy 
pirulnak a barna szemek.

A gyerekek a gesztenye-bónokat be-
váltva megkóstolhatták a sült gesztenyét, 
illetve sült almát is kínáltunk azoknak, 
akik nem szeretik a gesztenyét. Köszönet 
a SZM képviselőinek, hogy a program 
szervezésében, lebonyolításában aktívan 
részt vettek.

Pócza M. Gabriella intézményvezető
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nekem különösebb problémát, 
vagy megerőltetést ez nem je-
lent, de a kedvencem az a szál-
loda. Természetesen. 

A Caramell 10 éves lesz. Már 
látszik kint a kertben, az udvar-
ban, hogy óriási épületek nőttek ki 
a földből. Ez a beruházás mit fog 
jelenteni? Mit hoz a szállodának?

Elsősorban kapacitásbővü-
lést jelent a bővítmény, a beru-
házás. A  jelenlegi 80 szoba to-
vábbi 62 szobával bővül. Tehát 
a szállodának az összes szoba-
kapacitása 142 lesz. Egyidejű-
leg pótágyakkal 350 fő befoga-
dására lesz alkalmas a szálloda. 
Az új épületrészben inkább a 
családokra koncentrálunk, tehát 
kontakt szobákat, összenyitható 
szobákat, illetve egy hálószobás 
és két hálószobás lakosztályokat 
alakítunk ki. Ebben az épület-
ben kap helyet egy gyermek ját-
szóház is, megfelelő infrastruk-
túrával, illetve a jövőbeni tervek 
szerint folyamatos animációval. 
Szintén kapacitásbővülést hoz 
a konferencia központunknak 
a létesítése. A  harmadik épüle-
tünknek az első emeletén egy 
400 fő befogadására alkalmas 
szekcionálható konferencia te-
rem épül megfelelő infrastruk-
túrával, és ennek az épületnek 

a földszintjén kap helyet egy 
étterem, egy bár, valamint két 
bowling pálya. Ami a számomra 
talán a legörömtelibb az magá-
nak a Spa épületnek a létesíté-
se. Nagyon kedves számomra, 
hogy mind fedett területen, 
mind szabad téren, medence 
kapacitással is bővülünk, illetve 
ennek az épületnek az emeletén 
egy új szauna oázist létesítünk. 
Az éttermünk – amely jelenleg 
a fő épületben található – jelen-
tős bővítésen esik át, majdnem 
megduplázódik a kapacitása, és 
ezzel egyidejűleg a konyhánkat 
és a konyha technológiánkat is 
fejlesztjük. 

Lesznek-e a szabad téren fej-
lesztések?

A szabadtéri fejlesztések egy 
része inkább esztétikai fejlesztés, 
egy japánkert létesül majd az új 
beruházási épületek közé, egy 
játszótér, illetve a Kristály torony 
mögött egy műfüves focipálya. 

Várhatóan a beruházás mikor 
fejeződik be? Mikor fogadhatnak 
új vendégeket az új részben?

Terveink szerint március hó-
napban már teszt üzemmódra 
kapcsolhatunk és április 1-étől 
már teljes üzemben állunk ven-
dégeink rendelkezésére.

 Varga Zsolt

Új fejlesztések, új igazgató a Caramellben

Az építkezésLamperth Judit

Október 1-től új igazgatója 
van a büki Caramell Szálló-
nak. Lamperth Judit igazga-
tó asszonytól bemutatkozást 
kértünk.

Szakmai pályafutásomat 
1998-ban kezdtem. Az alsópá-
hoki Kolping Hotelben volt az 
az időszak, amely a szállodás 
pályafutásomban a legmeg-
határozóbb és a legkomo-
lyabb alapokat adta. Hiszen 
betekintést nyerhettem a teljes 
üzemeltetés, szállodavezetés 
minden pontjába az igazgató 
asszisztenseként. Ez volt az a 
momentum, amikor a szállodai 
sales, a szállodai értékesítési 
tevékenység felé elköteleztem 
magam. Kehidakustányba, a 
Kehida Termálhotelbe és Szál-
lodába értékesítési és marke-
ting vezetőként érkeztem. 9 
évet töltöttem ebben a szállo-
dában. Ez idő alatt két gyerme-
kem született. Kislányom Kislá-
nyom, Lili kisfiam, Lóránt.

2011. januárjában keresett 
meg a hévízi Carbona Szálloda 
tulajdonosa, és invitált engem a 
Carbona csapatába. Akkor már, 
mint vezérigazgató helyettes 
kezdtem. Olyan intenzív tanu-
lási és tapasztalási folyamaton 
mentem keresztül, ami azt 
gondolom, hogy életem vé-
géig meghatározó lesz. 2 évet 
töltöttem Hévízen. Miután azo-
nos tulajdonosi körbe tartozik 
a sárvári Spirit Hotel is, és a Spi-
ritből az akkori igazgató éppen 
távozott, a tulajdonosok engem 
kértek fel a hotel vezetésére, 
ahol két évet töltöttem vezér-
igazgatói pozícióban. Nagyon 
megerőltető, nagyon fárasztó, 
nagyon kemény két év volt, hi-
szen számomra ez egy teljesen 
új terület volt. Elsősorban azért, 
mert nagyon szerteágazóvá vált 
a feladatom. Ugyanúgy kellett 
foglalkoznom műszaki prob-
lémákkal, mint az értékesítési 
és marketing tevékenységgel, 
a napi ügyekkel. Mindezt napi 
2x70 km-es utazás mellett,  

hiszen Cserszegtomajon éltem 
akkor a családommal. Idei év 
májusában döntött úgy a Hotel 
Caramell tulajdonosi köre, hogy 
értékesítési igazgatói pozícióba 
hívnak.  Én azért orientálódtam 
Bük felé, mert a magánéletem 
úgy hozta, hogy a párom büki 
lakos. Ezért örömmel vállaltam 
el a pozíciót. Majd Klára Ágnes 
igazgatónő távozását követően 
október 1-től a tulajdonosok 
felkértek a szálloda vezetésére, 
és ezzel egyidejűleg az új egy-
ségeknek a piaci bevezetésére, 
magának a Hotel Caramell Re-
sortnak a piaci újra pozicioná-
lására. 

A Hotel Caramellhez tartozik a 
szálloda, a Villa Rosato, a Kristály 
torony, illetve a Bistro Verde, a für-
dőben az étterem.  A négy egység 
közül melyik a legnagyobb kihí-
vás önnek? 

Világ életemben szállodás 
voltam, ami az elmúlt 17 évet 
tekinti. Számomra egy kicsit 
furcsa, és talán ez a legnagyobb 
kihívás benne, hogy a Bistro 
Verdén, a Villa Rosaton, illetve a 
Kristály tornyon is rajta tartsam 
a szememet. Szerencsére olyan 
tapasztalt és jó kollégák támo-
gatják a munkámat és vezetik 
ezeket az egységeket, hogy 
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Október 16-17-én lezajlott a VII. Sok-szín-Feszt. 
Az idei évben hat társulat kapott meghívást 
a színjátszó fesztiválra. Péntek este a Fészek 
színházat láthatta az a maréknyi színház-
kedvelő, akik eljöttek megnézni Cziczó Atti-
la – Gabriella tizennégyszer című előadását. 
A rendszerváltás idején játszódó politikai csa-
tározások mögé bújtatott feszültségekkel teli 
előadás után nehéz volt bármit is mondani. 
Szombaton már a kicsit könnyedebb műfajé 
volt a játéktér. A Sok-szín-pad Társulaton kívül 
itt volt Veszprémből az Alig színpad, akik há-
rom magyar népmesét dolgoztak egybe egy 
vidám vásári komédiába, a szomszéd várból 
Csepregből itt volt a Farkas Sándor Egylet egy 
vérbő komédiával. Visszatérő vendég volt Pá-
pakovácsiból a Szó és Kép Társulat egy Rejtő 
bohózattal, és először jött el Bükre a körmendi 
KASZT társulata, akik egy Csehov komédiát 
hoztak. A visszatérő társulatok minden évben 
jó előre beírják a naptárjukba a Sok-szín-Feszt 
dátumát, mert – ahogy mondják – szeretnek 
Bükre jönni, a közeg és a vendégszeretet re-
mek egyvelege miatt. Természetesen minden 
évben vannak új belépő csoportok is, akik 
örömmel vállalják a felkérést. A  Sok-szín-pad 
Társulat ismét elkanyarodott a „népi vonaltól”, 
most egy kamaradarabbal rukkoltak elő. A Tár-
sulat 2015 június 6-án mutatta be Zalavári 
András kortárs drámaíró Allotrópia című szín-
művét. Néhány éve az egyik közös fesztivál al-
kalmával beszélgetett a Társulat az akkor még 

Az év égéig még két hónap, az év értéke-
lő statisztikák csak ezután készülnek el. 
A büki képviselő testület – korábbi hagyo-
mányaival megegyezően – beszámolót 
hallgatott meg a vendégforgalomról.

Spilenberg Andrea a Bük, Bükfürdő Köz-
hasznú Turisztikai Egyesület elnöke 2015. első 
kilenc hónapjának tapasztalatait elemezte. 
Összefoglalóan elmondható, hogy 2012 óta 
folyamatosan növekszik a fürdőtelepülésen 
töltött vendég éjszakák száma. 2012-ben szep-
tember végéig 424.723 vendégéjszaka volt, 
2015-ben ez a szám 461.559-re nőtt. Ez 8,6 
%-os emelkedés. A tavalyi év hasonló idősza-
kához képest a növekedés 4 %. A legnagyobb 
vendégéjszakát adó szállodáknál az utóbbi 
három évben 16,6 százalék a növekmény. 
A  magánszállásadóknál is minimális növeke-
dés tapasztalható az elmúlt évhez képest. Az 

adatok az önkormányzati adócsoport által már 
beszedett helyi adók alapján készültek.

A beszámolóban elhangzott, hogy a belföl-
di vendégéjszakáknál az első három hónap ne-
hezebben indult, de azóta növekvő a tenden-
cia. Sokan már azt is sikernek könyvelik el, ha 
nem csökken a német vendégszám, de Bükön 
növekedést értek el. A  legdinamikusabban 
fejlődő piac a cseheké, itt a vendégéjszakák 
száma több, mint 10 %-kal nőtt egy év alatt. 
Az orosz piac megingása nem volt hatással a 
büki vendégforgalomra, hisz 1% alatt van a ré-
szesedésük. Az átlagos vendégéjszakák száma 
4,1-4,2 éjszaka, ami országosan is kiemelkedő. 

Az eredmények tükrözik a marketing tevé-
kenység összehangolásának sikerességét.  A 
TDM által szervezett sajtóút számos megjele-
nést generált Bükről a nyomtatott és az online 
felületeken. A vendégeknek tetszik a szállodák-

nál bevezetett all inclusive szolgáltatás. A szál-
lodák többségének egy-egy részlege megújult, 
bővültek a szórakoztató programok a játszó-
parkkal, a mászó toronnyal. Továbbra is sike-
res az ország egyik legszebb golfpályája. Évről 
évre sikeresebbek a büki nagy rendezvények, a 
Gyógy-Bor Napok és Gasztrofesztivál, a Magyar 
Dal Napja fővárosa, a kézi aratás ünnepe, a szín-
házi előadások, koncertek. Az év siker sztorija 
lett a Termelői Piac, amit a helyi turisztikai szer-
vezet hozott létre, s rögtön nagyon népszerű 
lett a helyieknél és a vendégeknél. Az írott és 
a nyomtatott sajtóban évről évre többet szere-
pel a vasi fürdőváros, ez a városmarketing ered-
ménye. A tulajdonosok, a szolgáltatók bíznak a 
tartós fejlődésben, mert két szálloda bővítése is 
folyamatban van. A városban tucatnyi beruhá-
zási projekt indul el, fejeződik be. Bük egy élő, 
fejlődő település. Varga Zsolt

Ajkai ezüst az Allotrópiának

Folyamatosan növekszik a vendégszám Bükön

Ku lt úr a ,   t ur i z mu s

a veszprémi Alig színpadban tevékenykedő 
Zalavári Andrással, hogy nem írna-e nekik is 
egy darabot. Az ötlet megszületett, és a tava-
lyi évben elkészült a szövegkönyv is. Zalavári 
András eleget tett a felkérésnek, és eljött Bükre 
megrendezni az előadást. A júniusi bemutató 
után a Társulat gőzerővel készült az idén már 
VII. alkalommal megszervezett Sok-szín- Feszt-
re, ahol már kicsit átgondoltabban, átdolgo-
zott karakterekkel újra bemutatta a darabot. 
Az előadás nemcsak a közönség figyelmét 
keltette fel, hanem a meghívott vendégcso-
portok figyelmét is. Elismerően nyilatkoztak az 
előadásról és Cziczó Attila a budapesti Fészek 
színház vezetője, már akkor meghívta a Társu-
latot egy budapesti vendégszereplésre.  

Az ősz a színjátszó fesztiválok szezonja. 
A  Sok-szín-Feszt után nem volt pihenő, no-
vember 7-én az Allotrópia megmérettette 
magát Ajkán a XII. Arany Deszka Fesztiválon. 
A Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egye-

sülete szervezi a találkozót felváltva Ajkán és 
Veszprémben. Az előadás utáni értékelésben 
Perényi Balázs úgy fogalmazott, hogy „ az előa-
dás a pénteki főpróba előtti keddnél tart de 
már majdnem kész”.  Pataki András kiemelte 
a történetet, és a karaktereket, de azt mondta, 
hogy dramaturgiailag még át kell dolgozni a 
történetet. Amihez mindjárt felajánlotta a se-
gítségét, szívesen eljön Bükre segíteni az előa-
dás tökéletesítését. És mindjárt beszélt egy 
2016 júniusi dátumról, amikor is lesz Sopron-
ban valami…

November 8-án megtörtént az Arany Desz-
ka fesztivál eredményhirdetése. Az Allotrópia 
című előadás a zsűritől ezüst minősítést ka-
pott, Zalavári András pedig kortárs író-drama-
turg díjat kapott. 

Miről is szól az Allotrópia? Zalavári András 
szinopszisában ezt írja:

Az Allotrópia kamaradarab. Egy presszó asz-
talánál játszódik. Hogy mi történik ott? Semmi 
különös. Néhány összeütközés, néhány szétvá-
lás. Mint az életben. És a tét se több vagy keve-
sebb: mindössze néhány élet…

Tavasszal lesz folytatása az Allotrópiának, 
viszont most a Társulat ismét egy minősítő 
fesztiválra készül. November 20-án Adácson 
fogják bemutatni Török Rezső – Magdaléna 
című színjátékát. 

A büki közönség ezt az előadást is a tavaszi 
színházi programsorozatban láthatja. 

Nika Róbert

2 0 1 5 . n ov e m b e r   2 6 .        9



Büki Újság   S p o rt

A büki asztalitenisz sport jelenleg 66 
éves. Ebben az időszakban voltak sikeres 
és kevésbé sikeres korszakok, de az iga-
zi csúcspontot a 2006-2009 közötti évek 
jelentették. Ekkor pingpongozóink a leg-
magasabb magyar bajnoki osztályban, az 
Extra Ligában szerepeltek, kétszer lettek 
a magyar bajnokságban dobogósok, har-
madik helyet szereztek Olaszországban 
az európai Inter Kupában és Pék Miklós 
veterán világbajnoki bronzérmet nyert 
Brémában.

A büki asztalitenisz csapat jelenleg az NB III-
ban szerepel. Ennek a csapatnak óriási érdeme, 
hogy csak szombathelyi, de többségben büki 
játékosok vannak benne. A  csapat a bajnok-
ságban a 7. helyen áll, az elmúlt hét végén két 
győri csapat ellen is sikeresen szerepeltek a fiúk 
és egy győzelmet, valamint egy döntetlent 
értek el. A büki csapatnak és az NB III-as baj-
nokságnak is a legjobbja dr. Baráth Kornél, az 
eddig lejátszott 20 mérkőzőséből 19-et meg-
nyert. Rajta kívül még Keve Szabolcs, valamint 
a büki Schmidt László, Hetyésy Balázs és Né-
meth Gyula állt az NB III-ban asztalhoz. A büki 
második csapat a megyei bajnokságban válto-
zó eredményességgel szerepel, ezt a csapatot 
csak büki és csepregi játékosok alkotják.

Az elmúlt időszak nagy hiányosságát jelen-
tette, hogy az utánpótlás nevelés Bükön gya-

Újonc asztalitenisz képzés indult Bükön

II. Bükfürdő Kupa 
Nemzetközi Szabadfo-
gású Birkózó Verseny 
zajlott kis városunk-
ban, 2015.10.24-én. 

12 klub, 102 indulója 
sorakozott fel a szőnye-
geken. A verseny nagyon 
sikeres volt. Minden csa-
pat maradéktalanul elé-
gedett volt, a szervezéssel és rendezéssel 
egyaránt. A büki különítmény 7 fővel indult 
a hazai versenyen és 3 arany, 1 ezüst és 2 
bronzéremmel a csapatverseny harmadik 
helyét szereztük meg.

Első helyezettjeink: Ambrus Viktória, 
Csonka Klaudia és Kovács Félix. 

Második helyezett lett Csonka Bence. 
Harmadik helyen végzett, Varga Dorottya 

és Csonka Dominik.

Sajnos, Benő István-
nak most nem sikerült 
dobogóra állnia. Neki, 
még több rutint és ta-
pasztalatot kell szereznie 
a szőnyegen, hogy legkö-
zelebb biztosan éremmel 
végezhessen.

A hétvége két ki-
emelkedő teljesítményét 

Csonka Bence és Kovács Félix nyújtotta. 
Bence két győzelemmel bemasírozott a 
döntőbe és csak ott maradt alul ellenfelével 
szemben. Félix pedig túlszárnyalta önmagát 
és meglepetésre két győzelemmel henge-
relt és bezsebelte az aranyérmet.

Ezúton szeretnénk megköszönni az ösz-
szes segítőnek, támogatóknak, akik lehetővé 
tették, hogy a verseny gond nélkül megva-
lósulhasson.  Szabó Gábor

Siker a büki birkózó versenyen

Újoncok egy csoportja Varga Elemér és Baráth Kornél edzővel

korlatilag megszűnt. Ezen a gondon próbált a 
szakosztály változatni azzal, hogy a Felsőbüki 
Nagy Pál Általános Iskola igazgatója, Pócza 
Csaba igazgató úr és az alsó tagozatos tanárok 
támogatásával pingpongos toborozásba kez-
dett. Játékosaink sikeres asztalitenisz bemuta-
tót tartottak az iskola alsó tagozatos tanulói-
nak testnevelési óráin, s ennek hatására több 
mint 25 tanuló jelentkezett a szerdai 15 órakor 
és pénteken 16,30-kor kezdődői edzésekre.

Az edzéseket dr. Baráth Kornél, a Nyugat 
Magyarországi Egyetem tanára, adjunktusa 
vezeti, aki már több éve a büki csapat játékosa, 
segítője Varga Elemér, ő már 15 éve edzőskö-
dik Bükön. Nagy örömünkre szolgál, hogy az 
elmúlt egy hónap alatt észrevehetően nem 
csökkent az edzéseken részt vevők fiatalok 

Verőfényes őszi nap-
sütés, és mintegy 
kétszáz büki és bői 
diák - köszönet az 
együttműködésért 
az iskolák igazgató 
urainak  –, fogadta 
az NB I-es focibaj-
nokságban vitézkedő Szombathelyi Hala-
dás csapatát pénteken délelőtt a Bükön. 
Mészöly Géza vezetőedző együttesét még 
októberben hívta meg egy bemutató tré-
ningre a Büki Művelődési és Sportközpont, a 
tréner pedig állta a szavát, és örömmel jött el 
tanítványaival népszerűsíteni a szombathe-
lyi zöld-fehéreket. Halmosi Péteréknek pör-
gős labdás edzést vezényelt a szakember, 
aki a végén nem felejtette el megjegyezni, 
nagyon jól érezték magukat és legközelebb 
is szívesen jönnek Bükre. Falussy Péter

A Haladás Bükön 

száma. A  gyerekek aktívak, egyre több tech-
nikai elemet ismernek meg és hajtanak végre 
sikeresen. Fejlődésüket az edzők és segítőik 
áldozatos munkája mellett adogatógép mun-
kába állítása is segíti. Öröm látni, hogy a fia-
talokat hozzátartózik is elkísérik az edzésekre. 
Reméljük, ha a pingpongos palánták kitartása 
és szorgalma nem lankad, hamarosan újabb 
sikeres pingpongos utánpótlása lehet Büknek.

Természetesen a továbbiakban is szívesen 
fogadunk pingpongozni vágyó fiatalokat és 
nem annyira fiatalokat is, ehhez a szükséges 
technikai feltételek adottak és ebbe a mun-
kába bármikor folyamatosan be lehet kap-
csolódni. Jelentkezni az edzések ideje alatt a 
sportcsarnokban lehet.

Antalovics György
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A VILLA ROSATO KARÁCSONYI AJÁNLATA

Végre itt az advent, a várakozás időszaka. A Villa Rosato ünnepi hangu-
lattal fűszerezett különleges süteményei megédesítik az előkészületeket. 
Karácsonyi süteményeink december 1-től rendelhetőek cukrászdánkban.

Mézi (mézeskalács figura) 280 Ft

Habkarika  5 dkg 120 Ft

20 dkg 350 Ft

Bejgli (diós, mákos, gesztenyés) 0,2 kg 600 Ft

0,5 kg 1.400 Ft

Ünnepi sütemény válogatás csomag  
(linzer hulló csillag, karácsonyfa, kókusz csók, mézes 
szív, gyömbéres sütemény, királyfánk)

0,1 kg 280 Ft

0,5 kg 1.400 Ft

Rosato „Karácsony extra” 
Karácsonyi tiramisu, narancsos trüffel, flódni, mákos zserbó, narancsos 
csoki mousse, mandulás sarok (mandula, cukrozott gyümölcs, dió linzer 
ágyon)

Rendelés: Villa Rosato • 9740 Bükfürdő Nyárfa u. 2. • Tel.: +36 30 949 5155 • Email: pastry@caramell.hu • Web: www.villarosato.hu
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