
A település iskolatörténetének szerves, 
de mégis jól elkülöníthető fejezete a ma 
már 20 éves múltra visszatekintő szak-
képzés. A 90-es évek elején a nagyközség 
önkormányzata megvizsgálta a várossá 
válás lehetőségét. Dr. Szele Ferenc pol-
gármester vezetésével készültek a tervek, 
melyek szerint a település vonzásköz-
ponttá válásának egyik elengedhetetlen 
feltétele, hogy Bük rendelkezzen közép-
fokú oktatási intézménnyel. Az elképze-
lést az akkor épülő és bővülő szállodák és 
vendéglátással foglalkozó vállalkozások is 
üdvözölték, mivel a gyógyfürdőn alapuló 
turizmus dinamikus, minőségi fejlődése 
jól képzett szakembereket igényelt, szaká-
csokat és pincéreket azonban mindaddig 
a megyében csak Szombathelyen képez-
tek. Az önkormányzat képviselő-testülete 
önálló, önkormányzati fenntartású iskola 
működtetése mellett döntött. A Felső-

Húsz éves a szakképzés Bükön

büki Nagy Pál Általános Iskolával közös 
igazgatás alatt, de önálló intézményként, 
a régi iskolaépület felújításával, különálló 
épületben nyitotta meg kapuit 1995 szep-
temberében, egy évfolyammal, a három 
éves képzési rendszerű szakképző iskola. 
A pincér és szakács képzés akkreditációs 
folyamatát még Csonka Jenő iskolaigaz-
gató indította el, ám nyugdíjba vonulása 
miatt már Pócza Csaba igazgatóra hárul-
tak a gyakorlati teendők. A kulcskérdést 
a gyakorlati oktatás helyének kialakítása 
és a szakoktatók személye jelentette. Az 
iskola konyhájának átszervezése ered-
ményeként már az 1995-ös tanévnyitóra 
biztosították a szakácstanulók délutáni ka-
binetfoglalkozásának minimális eszközel-
látottságát. Ebben a kezdeti szakaszban a 
felszereltség kialakításában a gyógyfürdő 
szállodái akartak, és tudtak is segíteni. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Óra a tankonyhán

Az adventi ünnepek színhelye az elmúlt 
évtől a művelődési központ udvarán 
épült Atriumban van. Jelezte az ünne-
pek közeledtét, hogy az Atrium udvarán 
ismét felépítettek tucatnyi kis házat, el-
árusító helyet. Ünnepi fényeket, díszkivi-
lágítást is kapott a művelődési, találkozá-
si tér. A  felállított házikókban csalogató 
volt a kínálat. Az első vasárnap az ünnep 
mégis a Civil parkban kezdődött. A  vá-
ros egy új betlehemet készíttetett és 
ezt avatták. A betlehemet Szaksz István, 
a bábokat Pethő Ferenc készítette. Az 
avatást követően az Atriumban a Cso-
daország Óvoda Katica csoportja tartott 
táncos, verses műsort. Majd a Celemens 
madrigál kórus és a fertődi Eszterházy 
kórus énekelt. Bük Város Önkormányzata 
nevében Németh Violetta, a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke mon-
dott köszöntőt, majd Jász László plébá-
nos áldásával meggyújtotta az adventi 
koszorú első gyertyáját. Megtelt az At-
rium a büki ünneplőkkel. Ezt követően 
este a tornacsarnokban Pál István Sza-
lonna és zenekara és a Pannon Cigány-
zenekar adott nagysikerű koncertet.

(Folytatás a 2. oldalon )
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(Folytatás az 1. oldalról)
A második adventi vasárnapon a helyi 
kórusok szerepeltek. A színpadon először 
a büki horvát kórus, a Danica szerepelt. 
Horvát adventi, karácsonyi dalokat ad-
tak elő. Virág János tangóharmonikázott. 
A  Répcementi Férfikar tagjai Szíjj Ferenc 
vezényletével és gitár kíséretével adták elő 
a műsorukat. A Büki Női Kar harmadikként 
a templomi karácsonyi hangversenyükből 
adott előzetest. A kart Hárominé Orbán 
Erika vezeti. A második advent házigazdá-
ja a BTK volt, az ünnepi köszöntőt Galamb 
Orsolya, a BTK elnöke mondta, majd ő 
gyújtotta meg az adventi koszorú máso-
dik gyertyáját.

December13-án, Luca napján, délután 
az Eötvös parkban a városi karácsonyfát 
díszíthették fel a gyermekek szüleikkel.

A harmadik vasárnap az Atriumban 
a  Keltike és Napvirág együttes népda-
lokkal, a  Sok-Szín-Pad Társulat pedig ün-
nepi színdarabbal lépett a közönség elé. 
Nika Róbert mondott ünnepi köszöntőt. 
A gyertyagyújtást követően a Tarub Has-

Adventi ünnepi napok az Atriumban

tánc és Mosoly csoport műsora zárta a 
programot. 

December 19-én, szombaton Vásáry 
André adventi koncertjére került sor a Mű-
velődési Központ Színháztermében.

December 20-án, az utolsó adventi va-
sárnap már lapzártánk után volt. A szerve-
zők tervei szerint regőstalálkozó színesíti az 
adventi vásár hangulatát.

Varga Zsolt

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket  
és boldog, eredményes új esztendőt  

kívánunk olvasóinknak!
 A Büki Újság szerkesztősége
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bük Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete elfogadta az intézmény ét-
kezési norma emelésére tett javaslatát, 
19/2015. (XI. 30.) rendeletével módosította 
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 
szóló 3/2006. (II.15.) rendeletét, így a Cso-
daország Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcső-
de és Közétkeztetést Ellátó Intézményben 
2016. január 1. napjától a térítési díjak a 
következőek:
a) az óvodai ellátásban részesülők intézmé-
nyi térítési díja: 
tízórai: 54,-Ft/nap+27%ÁFA, ebéd: 180,-Ft/ 
nap+ 27% ÁFA, uzsonna: 64,-Ft/ nap + 27% 
ÁFA;
b) a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakiskolában általános iskolások részére 
biztosított étkezés intézményi térítési díja: 
tízórai: 67,-Ft/nap+27%ÁFA, ebéd: 224,-Ft/
nap + 27% ÁFA, uzsonna:69,-Ft/nap + 27% 
ÁFA;
c) a szakiskolások részére biztosított menza 
intézményi térítési díja: 274,- Ft/nap + 27% 
ÁFA.

Dr. Tóth Ágnes
jegyző

J egyz ő i   i n form ác iók

November 12-én a bükfürdői Termál Üdü-
lőszövetkezet jubileumi törzsgárda ünnep-
ségét szervezett – tudtuk meg Horváth 
Lászlótól az Igazgatóság Elnökétől. Idén 
első alkalommal rendezték meg az Üdü-
lőszövetkezet életében jubileumi ünnep-
séget, mely keretében a dolgozói között 
törzsgárda jutalmat osztottak ki. A szövet-
kezet elnöke és Németh Violetta ügyvezető 
igazgató ünnepélyes keretek között büsz-
kén adta át az emléklapot és az ezzel járó 
külön pénzjutalmat a 4 ünnepelt dolgozó-
jának, nevezetesen Bujtás Tibornénak (szo-
baasszony), aki 20 éve dolgozik a cégnél, 
Lőrincz Zsoltnak (gépkocsi vezető – park 
ápoló), aki szintén 20 éves munkaviszony-
nyal rendelkezik a szövetkezetnél, Molnár 
Andrásnénak (értékesítési vezető) 15 éves 
munkaviszonya és Balogh Andrásnénak 
(mosodai dolgozó) 10 éves munkaviszo-
nya elismeréseként. A szövetkezet, hotel 
ezzel az intézkedésével kívánja köszönetét 
kifejezni a céghez lojális munkavállalóinak. 
Információnk szerint jövőre hat dolgozót 

Bük Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tület Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati „A” típusú ösztöndíjban részesített 
6 pályázót, akik 2 x 5 hónapon keresztül 
5.000,- Ft/hó támogatásra jogosultak. „B” 
típusú ösztöndíjra 1 fő pályázott, ő szintén 

Közlemény

Egy hónap, két kiemelkedő esemény  
az Üdülőszövetkezet Apartman Hotel életében

Tájékoztató a Bursa Hungarica  
ösztöndíjpályázat elbírálásáról

ünnepelhetnek hasonlóan a novemberi 
hónapban.

Immáron harmadik alkalommal jutal-
mazta Magyarország vezető szállásközvetí-
tő oldala – a szallas.hu – a magyarországi 
szálláshelyeket.

A kínálat sokrétűsége több díjazási ka-
tegóriát indikált. A szállodák versenyét két 
csoportra bontották, külön értékelték az 
1-3 csillagos és a 4-5 csillagos hoteleket, il-
letve nem maradtak ki a megmérettetésből 
a panziók és az apartmanok sem.

A díjátadó gálára 2015. november 26-án 
került sor Budapesten. A meghívott szállás-
helyek képviselőit Ördög Nóra - az est házi-
asszonya - köszöntötte.

A díjazottak között találhatunk egy 
bükfürdői hotelt is az Apartman Hotelt***. 
A három csillagos kategória közönségdíjá-
nak második helyezését kapta a szálloda. 
Az  elismerés különösen értékes, hiszen a 
díjat a vendégek szavazatai alapján ítélték 
oda a vasi fürdővárosban található komp-
lexumnak. Az üdülőszövetkezetként és 

Törzsgárda tagok és a vezetőségszallas.hu díjátadó

elnyerte a 3 x 10 hónapon keresztül járó 
5.000,- Ft/hó összegű támogatást.

A jogosultsági feltételek hiánya miatt 
egy pályázatot el kellett utasítania a képvi-
selő-testületnek. Dr. Tóth Ágnes

jegyző

hotelként is üzemelő Apartman Hotel a 
2015-ös esztendőben került fel az oldalon 
értékesített több ezer szállás közé, és már 
az első évben elnyerte a vásárlók és vendé-
gek bizalmát. Németh Violetta
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élete célját és tartalmát. „Készítsétek az Úr 
útját…” Ma elsősorban nem anyagiakkal 
kell segíteni. A szeretet fogy egyre inkább 
a világból. Borzasztó ez a napfogyatkozás! 
Ha nem akarjuk, hogy megfagyjon a világ 
és megdermedjenek a szívek, akkor ne-
künk kell osztani a szeretetet. 

3. BÉKESSÉGBEN
Ez a harmadik, amire vágyik a szívünk: a 
békesség. És miért nincs béke a család-
ban? Három oka szokott lenni. Vagy túlér-
zékenyek, vagy önzők, vagy erőszakosak 
az emberek. A túlérzékeny folyton sértő-
dik, mindenben célzást gyanít. Bezárkózik 
keserűségébe, és nem tud fölengedni. 
A másik önző, mindig azt akarja, hogy övé 
legyen az utolsó szó, az ő kívánságát telje-
sítsék, körülötte forogjon az egész család. 
A harmadik agresszív, piszkálódó kritizáló, 
támadó. Fölfújja a kis dolgokat, csakhogy 
veszekedhessék. örök ellentmondó. – „Ké-
szítsétek az Úr útját…” Elsősorban magunk 
legyünk békességesek. Nem sértődünk, és 
nem kesergünk. Megtanuljuk, hogy nem 
érdemes a kis dolgokat élükre állítani. Re-
gensburgi Berthold írja: „A világon min-
den a békét óhajtja, minden ezt az egyet 
akarja. Amikor éhes és szomjas vagyok, 
eszem és iszom, és megbékél a testem. 
Amikor fáradt és álmos vagyok, lefekszem, 

és megbékélnek az idegeim. Amikor fá-
zom, a kályhához megyek és elönt a béke. 
Amikor pedig a meleg elől bemenekülök 
a hűs szobába, ismét békét lelek. Békére 
szomjazik a madár a levegőben, a hal a 
vízben, a vad az erdőben…” Ezt a békét 
akarja hozni Jézus: kibékíteni az embert az 
Istennel. Ezért éneklik majd karácsonyes-
te az angyalok: „Dicsőség a magasságban 
Istennek és békesség a földön a jóakara-
tú embereknek.” Ha engedjük fölcsigázni 
vágyainkat, sohasem lesz békénk, ha pe-
dig megtagadjuk igényeinket, állandóan 
elégedetlenek leszünk. Ezért nincs béké-
je sem a gazdagnak, sem a szegénynek. 
Béke csak egy van, az, amikor Isten tölti 
be vágyainkat és függetlenek vagyunk az 
anyagiaktól. 

Az Isten emberré lett, hogy meghozza 
számunkra az igazságot, a szeretetet és a 
békét. Csak Jézus Krisztusban, az Isten Fiá-
ban nyugodhat meg a lelkünk. 2015. Kará-
csonyán engedjük be őt szívünkbe, hogy 
megszülessék lelkünkben az a boldogság, 
amelyet soha senki és semmi nem vehet 
el tőlünk. 

Áldott, békés, szent Karácsonyt kíván: 
Jász László plébános

(Forrás: Halász Piusz: Hirdessétek az Evangé-
liumot)

A dv e n t

Adventi gondolatok

Az új betlehem

„Készítsétek az Úr útját…” szól az ad-
venti üzenet mindnyájunknak. Készít-
sük igazságban, szeretetben és békes-
ségben.

1. IGAZSÁGBAN
Az ember igazában csak közösségben 
képes ember lenni. Az azt is jelenti, hogy 
állandóan hatással vagyunk egymásra. 
Nemcsak annyit jelent ez, hogy a cipő-
met más csinálta, a ruhámat más varrta, a 
kenyeremet más sütötte. Elsősorban úgy, 
hogy életemet, lelkületemet és fölfogá-
somat mások alakítják. Az egyik ember a 
másik számára lehet út az igazságra, de a 
hazugságra is; lehet út a jóra, de lehet a 
rosszra is; lehet az üdvösségre, de lehet 
a kárhozatra is. „Készítsétek az Úr útját…” 
– ez most annyit jelent, hogy küzdjünk a 
hazugság és a megtévesztés ellen… Miért 
tagadják sokan az Istent? Talán meggyő-
ződtek róla, hogy nincsen? Miért hagyják 
el sokan a vallásukat? Talán rájöttek, hogy 
tévedtek? Dehogy. Egyszerűen áldozatai 
lettek a megtévesztésnek. Mert a hazug-
ságnak is vannak apostolai. Mit érez Isten 
ítélőszéke előtt majd az a szülő, aki körül-
néz, és nem látja ott a gyermekét? Elvitte a 
hazugság. És miért vitte el? Mert tőle nem 
kapta meg az igazságot. Vallásossága sem 
volt igazi, mert inkább taszított, mint von-
zott. 

2. SZERETETBEN
III. Fülöp spanyol király feleségéről jegyez-
ték föl, hogy a fényes palotában, a nagy 
semmittevésben és a folytonos szórako-
zásban megunta az életét. Búskomor lett. 
Akkor Luna gróf megígérte, hogy egészen 
rendkívüli szerenádot ad neki. Fölcsigázta 
Izabella kíváncsiságát. Végre valami új, va-
lami szokatlan! Luna gróf összegyűjtötte 
Madridban a bénákat, nyomorultakat és 
testileg fogyatékosokat. Elvitte őket a kirá-
lyi palota elé. A királyné kivilágított ablaka 
előtt elkezdtek könyörögni támogatásért. 
A királyné kilépett az erkélyre: mintha 
Madrid minden nyomorúsága előtte állt 
volna. Megértette a szerenádot. Megszűnt 
a búskomorsága. Ettől kezdve annak élt, 
hogy segítsen a rászorulókon. Megtalálta 

Keressen bennünket az interneten is!

www.buk.hu
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1785. advent 1. vasárnapján szentelték fel 
templomunkat. Erre a napra és az azóta eltelt 
230 évre emlékezve november 29-én, 2015. 
adventjének első vasárnapján ünnepelt az 
evangélikus gyülekezet. A jubileum alkalmá-
ból Dr. Németh Sándor polgármester indítvá-
nyozására és Bük Város Önkormányzatának je-
lentős támogatásával megjelent Szabó József: 
A Büki Evangélikus Egyházközség története c. 
műve, amelyben az író 1975-ig dolgozza fel és 
meséli el a gyülekezet életének eseményeit. 
Az azóta eltelt 40 évet a könyv végén a gyü-
lekezet lelkésze mutatja be röviden. A kötet 
a Bük 750 című könyvsorozat 2. köteteként 
jelent meg. A délutánig tartó ünnepség is-
tentisztelettel kezdődött, amelyen Szemerei 
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egy-
házkerület püspöke szolgált igehirdetéssel. 
Isten nem úgy teljesíti várakozásainkat, ahogy 
azt az ember elképzeli – fogalmazott Jer 23,5-
8 alapján tartott prédikációjában a püspök. 

Majd hozzátette: „A szabadítás, amit Ő készí-
tett, távlatot nyit. Életben, halálban, örömben 
és bánatban az Ő kezében lehetünk. Ez nagy 
hír, amely felszabadít arra, hogy hirdessük az Ő 
jóságát.” Az istentiszteleten a Büki Női Kar gaz-
dagította az éneklés szolgálatát. Az úrvacsorai 
istentiszteletet követően ünnepi közgyűlés-
re került sor, amelynek egyetlen napirendi 
pontjaként a gyülekezettörténeti könyvet 
bemutatták: Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle 
főszerkesztője, a Magyar Nyugat Könyvkiadó 
vezetője, és a könyv előszavát író D. Keveházi 
László, evangélikus lelkész, egyháztörténész. A 
templomból kivonulva közel százan vásárol-
tak a könyvből. A résztvevők nagyrészt együtt 
maradva közösen ebédeltek meg az evangé-
likus gyülekezeti házban. A délután további 
részében pedig a finn és amerikai evangéliku-
sokkal történt találkozásokról, valamint a nyári 
erdélyi gyülekezeti kirándulásról hallgathat-
tak, nézhettek meg beszámolót a jelenlévők.

Egy h á z i   é l e t

Jubileumi emlékezés az evangélikus gyülekezetben

Nézem az időjárás előrejelzést: lesz-e fe-
hér karácsony? Vagy idén is melegebb lesz 
kint, mint bent a templomban? Esetleg 
mégis kapunk egy kis hótakarót, ami be-
fed mindent? Isten a szeretetről mondja 
azt, hogy mindent elfed, más fordítás sze-
rint mindent eltűr – mint a hó, az sem vitat-
kozik, mi kerül alá.

A sáros, esős, olvadós karácsony mégis 
méltó a figyelmünkre. Mintha ellenpontja len-
ne a dermedt szívünknek, gondolatainknak. 
Az emberiség a születése idejében több te-
kintetben függött. Mi nem szeretünk bármitől 
is függeni. Szeretünk a magunk urai, sorsunk 
kovácsai lenni. Pedig az emberiség függése 
tulajdonképpen a mai emlékezetünket is eléri. 
Emlékezünk rá, ahogy felmenőink figyelték az 
időjárást, és nem a maguk aktuális kényelmét, 
hanem a termés bőségét remélték tőle. Az 
emberiség ösztönösen érzi, hogy nem ura az 
életének és a sorsának. Érzi, hogy végső soron 
nincs hatalma se a jó, se a rossz fölött. Nekünk, 
ma élőknek valami viszont azt súgja: mégis 
próbálkozhatsz. A régi emberek Istennel is-
merkedtek, és tőle kérték, hogy oltalmával 
takarja be őket. Ma meg az eget is megost-
romoljuk akaratunkkal, de végül mégis saját 
lehetetlenségeink állják utunkat. És szívünk 
beledermedhet az önbizalmába, a bölcsessé-
gébe, a sikereibe, vagy a fájdalmaiba, a vége-

láthatatlan szenvedésébe. Hogy karácsonykor 
milyen lesz az idő, majd meglátjuk, de mi ké-
szítsük elő a lelkünket, a szívünket, hogy der-
medtségéből olvadjon. Hátha így rátalálunk 
karácsonykor önmagunkban valamire, amire 
eddig nem. Talán felismerünk önmagunkban 
felvett, vagy ránk kényszerített szerepeket, 
részleteket. Pl. sokan hallották szüleiktől a 
pályaválasztásuk idején: olyan pályát válassz, 
hogy tudj megélni belőle. Igazuk volt. De há-
nyan választottak volna másként, ha nem ezt 
hallják, ha nem a pénz csillog a szemük előtt? 
Olyan ez, mintha az ünnepben – és utána is 
– csak falni, enni kellene. A Föld szenved az 
élelmeiben élvezkedő ember miatt. Ez is egy 
felvett szerep, amit szívesen vállalunk. Egy 
szerep, ami megfelel a mai emberi képnek: 
kutasd fel önmagad, érvényesítsd önmagad, 
terjeszd ki önmagad. Önmagunk körül terjesz-
kedni – hízni – általában tudunk is. De vajon 
valóban ilyenek vagyunk? 

Karácsony ünnepe a szeretetet hirdeti. 
Alapvetően nem a mi szeretetünket, hanem 
Isten szeretetét, amely megjelent a Megváltó 
Jézusban. Ez az alap. Az ő szeretete az alap. Erre 
épülhet a mi szeretetünk. Ő az ünnep szerzője, 
mi az ünneplők vagyunk. Isten szeretete pedig 
hatalmas áldozathozatalban nyilvánult meg: Ő, 
az élet forrása kellett a halandók útjára enged-
je a gyermekét, egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. 

Azért tette, mert megígérte, hogy eltörli a bűn 
hatalmát és végét, az örök halált. Így törölte el. 
Ádám és Éva által, ember által került be a bűn 
a világba, és Jézus az, aki emberként legyőzte a 
bűnt és a halált. Isten Szava, Igéje inkarnálódott, 
lett emberré Jézus Krisztusban, hogy ezt meg-
tegye, véghezvigye. S egyben vállalt mindent, 
ami az emberi élet öröme és terhe.  Karácsony 
a szereteten alapuló áldozat és engesztelődés 
ünnepe számunkra. Örömünnep. A szomorú-
ság böjthöz és nagypéntekhez tartozik, de azt 
is húsvét öröme követi majd. Örömre hív az 
ünnep, az alkalom. Örömre hív Isten, aki Jézus 
által Mennyei Atyánk. Karácsony ünnepében 
is szólít, és várja, hogy válaszoljunk. Megannyi 
betlehemben, történetben, mesében, díszben 
Őrá emlékezünk. Ugyanakkor vegyük észre: a 
lényeg, Jézus Krisztus valóban közöttünk van 
– az ünnep előtt, az ünnepben és az ünnep 
elmúltával is. Vele találkozva önmagunkkal is 
szembetaláljuk magunkat. Ha vállaljuk saját 
mélységeink ünnepeit, át fogjuk érezni azt is, 
amikor Krisztus önmagával ajándékoz meg. Ő 
Lelke tüzével megolvasztja dermedt szívünket, 
gondolatainkat, életérzéseinket. És betakar 
minket szeretetével, mint a hó a termőföldet.

Örömös, boldog ünnepet, igaz találkozá-
sokat kívánok karácsony ünnepében és az új 
esztendőben!

Simon Réka lelkész

2015 karácsonya

Ezúton is köszönetet mondunk a könyv-
kiadásban vállalt szerepéért Bük Város pol-
gármesterének és képviselő-testületének. 
A gyülekezettörténeti könyv a készlet erejéig 
megvásárolható a Lelkészi Hivatalban, vala-
mint Giczi Nikolett hitoktatónál.
Ünnepi istentiszteleti rend:
–  12.24. – istentiszteletek: 16.30 Szakony, 18.00 

Bük
–  12.25. – úrvacsorás istentiszteletek: 8.00 

Csepreg, 9.30 Bük, 11.00 Szakony, 15.00 Lócs, 
16.00 Gór

–  12.26. – istentiszteletek: 9.30 Bükön, a hitta-
nosok szolgálatával, 11.00 Szakonyban

–  12.27. – istentiszteletek: 9.30 Bük, 11.00 Sza-
kony

–  12.31. – istentiszteletek: 16.30 Szakony, 18.00 
Bük

–  2016.01.01. – istentiszteletek: 9.30 Bük, 11.00 
Szakony

Simon Réka lelkész
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Büki Újság   Koncert ,   T ur i z mu s

Bük idei 750 éves évfordulóján a Pannon Ci-
gányzenekar a minőségi cigányzene és magyar 
népzene bemutatására egy érdekes koncertet 
rendezett advent első vasárnapján. A Pannon 
Cigányzenekart a büki közönség már jól is-
meri, tavaszi koncertjeiken mindig nagy sikert 
arattak. Vendégként meghívták Szalonna és 
bandáját, Pál Istvánt és zenésztársait, akik „főál-
lásban” a Magyar Állami Népi Együttes zenészei. 
Mindkét zenekar bemutatta a műsorát, majd a 
koncert végén közösen muzsikáltak. A koncert 
után Pál István szívesen válaszolt kérdéseinkre.

Úgy tűnik, hogy Bükön egy kicsit korábban ér-
kezett el a karácsony, hisz egy nagyon szép aján-
dékot kaptunk Pál István Szalonna és bandájától. 
Mennyire készültek erre a műsorra, az együttmű-
ködésre?

A mai napra külön készültünk, hogy tudjunk 
együtt muzsikálni. Mi a cigányzenével nem 
olyan sokat foglalkozunk, mi inkább az auten-

tikus zenét játszunk. De olyan kedves barátok 
ültek a zenekarban, akikkel szívesen játszottunk 
együtt. Hála Istennek nagyon jóra kerekedett a 
dolog, és tudtunk együtt muzsikálni. 

Úgy tűnik, hogy van átjárás a zenekarok kö-
zött, hisz a Pannon Cigányzenekar az Önök ze-
nekarának egyik zenészét fogadta be a soraiba. 
Gyakori ez az együtt muzsikálás?

Azt tudom mondani, hogy szerencsére gya-
kori. A zenész az mindenhol egyforma, szeret 
egymással muzsikálni, és ha vannak kapcsoló-
dási pontok, akkor jól esik együtt muzsikálni. 
A Pannon Cigányzenekarban rengeteg olyan 
ember játszik, akik annak idején a nagynevű 
Rajkó zenekarban tanultak, zenéltek. Radics 
Ferenc, akivel én az Állam Népi Együttesben 
együtt dolgozom, ezt a Rajkó iskolát járta, 
és hát itt barátokra lelt. Most meghívták egy 
együttmuzsikálásra, nem volt kérdés, hogy 
igent mondott.

Az utolsó számban, amikor közösen muzsikál-
tak a nézőtérről az a koncentrált figyelem látszott 
a Pannon Cigányzenekartól, hogy nagyon szeret-
nék Önt követni. Tudták?

Tudták, hála Istennek tudták. Azért, nagyon 
jó muzsikusok ülnek a zenekarban. Ez érdekes 
dolog, amikor kvázi egy idegen prímás áll a 
zenekar elé, akkor nem azokat a megszokott 
dolgokat csinálja, amit ugye összegyakorolt a 
zenekar, hanem még jobban kinyitja szemét – 
fülét, próbál figyelni. Ez látszott a zenekarban és 
szerintem kiválóan megoldották.

Lesz ennek a baráti együttműködésnek folyta-
tása?

Nagyon bízom benne, hogy meg tudom én 
is azt oldani, hogy a zenekart vendégül lássam 
nálunk a Hagyományok Házában Budapesten 
és ott tudjunk egyet közösen muzsikálni. Biztos 
vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó alka-
lom. Varga Zsolt

2015. őszi Tourinform találkozó és study tour

A Pannon Cigányzenekar és Szalonna és Bandája koncertje

2015. október 17-én került sor a Ma-
gyar Turizmus Zrt őszi találkozójára, 
melynek fővárosunk, Budapest adott 
otthont. A szakmai fórum megnyitóján 
Faragó Péter, az országos turisztikai 
szervezet vezérigazgatója köszöntötte 
a megjelent irodavezetőket, majd Dr. 
Gyenizse Dorottya NGM főosztályveze-
tője a turizmuspolitika aktuális kérdé-
seiről tartott előadást. 

A Magyar Turizmus Zrt. belföldi igazga-
tóságának képviseletében dr. Bocsi Andrea 
projekt irodavezető a Tourinform hálózat 
aktualitásairól számolt be a jelenlévőknek. 
Sikeresnek ítélték meg a szeptemberi OMÉK 
(Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari) 

Év végi programajánló
DÁTUM IDŐ PROGRAM
december 25. (p) 13.30–14.30 KARÁCSONY Népszerű dallamok – Baranyai Quartett
 14.20 Karácsonyi bingo 
december 26. (szo) 13.00–17.00 KARÁCSONY  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 Népszerű 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

Kiállítás és Vásárt, amelyen TDM szervezetünk 
is részt vett, valamint szóba került a jövő évi 
stratégia is - 2016. a „Gasztroélmények éve” 
lesz. A prezentáció után a hálózatban 5, 10, 15 
és 20 éve dolgozó kollégák köszöntése követ-
kezett. 2015-ben a teljes hálózat, azaz minden 
iroda górcső alá került, telefonon, e-mailben 
és az irodák felénél személyesen is történt 
próbavásárlás, amelyről a délutáni program 
során esett szó. Több szempontot vizsgáltak: 
az elérhetőségen át az információátadáson 
keresztül a nyelvtudásig. A büki Tourinform 
irodánk a próbavásárláson 78,28%-os – átla-
gon felüli - eredményt ért el, személyes láto-
gatás nem történt. Akadálymentes turizmus 
témában bemutatkozott Kaposvár városa, 

valamint egy magyar cég – az általuk kifejlesz-
tett program a világ első kerekes székes navi-
gációja, amely az akadálymentes útvonalakat 
és helyeket mutatja be. A nap végén Márton-
né Máthé Kinga, MT Zrt., belföldi igazgatója 
az Európai Unióban történő többgenerációs 
utazásokról tartott prezentációt. A szakmai 
konferenciát követően a 2014. évben kitűnő 
eredményt elért irodák vezetői és dolgozói 
kétnapos tanulmányi úton vehettek részt. 
A büki Tourinform iroda is ebben a kitüntetés-
ben részesült, így egyesületünk két kolléga-
nője, Gyöngyös Judit irodavezető és Domján 
Fanni turisztikai asszisztens vettek részt a ha-
tékony turisztikai gyakorlatokat is bemutató, 
gazdag programon. 

ÜNNEPI MŰSOROK KARÁCSONYKOR, 
SZILVESZTERKOR ÉS ÚJÉV NAPJÁN! 

WWW.TRIOTVDUNANTUL.HU 

KÖSZÖNJÜK AZ EGÉSZ ÉVES FIGYELMÜKET! 
JÓ SZÓRAKOZÁST ÉS PIHENÉST AZ ÜNNEPEKBEN! 

NÉZZÉK 
MŰSORAINKAT 

2016-BAN IS! 
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  Büki ÚjságÓvoda i   e s e m én y e k

A Csodaország Egyesület Bük 750 éves ju-
bileuma alkalmából 331  800 Ft,-ot nyert 
pályázaton. „Jelen és a Múlt – emlékeim az 
óvodából” kiállítás megnyitójára decem-
ber 9-én került sor. A város lakosságának, 
szülők-nagyszülők segítségével gyűjtöttük 
össze a tárgyi emlékeket, rajzokat, fényképe-
ket,… stb. Kb. 400 fénykép gyűlt össze, me-
lyeket időrendi sorrendbe igyekeztünk rak-
ni. A képek az 1930-as évektől kezdődően 
az óvoda elődjét a nyári napközi pillanatait 
is megörökítik, majd az óvoda alapításának 
első éveitől kezdődően napjainkig bemu-
tatja az óvoda környezeti, tárgyi fejlődését, a 
csoportok mindennapjait, ünnepi alkalmait. 
A kiállítást Szélesy Józsefné az Egyesület el-
nöke nyitotta meg, és felidézte azt az időt, 
amikor logopédusként dolgozott a gyerme-
kek között. A vendégek, nyugdíjas dolgozók 
is érdeklődéssel nézegették a kiállítás anya-
gát, felidézve az itt töltött éveket. A „mi kará-
csonyfánkra” a díszeket a családok készítették 

együtt a gyermekekkel, és bizony feldíszítve 
megcsodáltuk! A projekt középpontjá-
ban Ádvent és Karácsony ünnepe áll. Dec. 
8-án, kedden ádventi játszópark települt 
óvodánkba. Az ügyességi-logikai játékok a 
gyermekek képességfejlesztését szolgálták, 
mindegyiket igyekeztek kipróbálni. Nagyon 
élvezték a játékokat, érdeklődésüket felkel-
tették az ötletes, tevékenységre inspiráló 
játékeszközök. Csütörtökön a zeneiskolások 
ádventi koncertjét néztük, hallgattuk, ismer-
kedtünk a hangszerekkel, kitaláltuk az ismert 
dalokat. Pénteken a Varnyú Country zenekar 
„Csengőszó” koncertjén vettünk részt. A gye-
rekek nagyon élvezték!!! Együtt énekeltük a 
zenekar tagjaival az ismert „Csengőszó” „Ün-
nepek, ünnepek” „Boldog születésnapot” „Ég 
a gyertya…”, „Kis karácsony…” és más ismert 
gyermekdalokat, közben meggyújtottuk az 
ádventi koszorún a harmadik gyertyát is. 
A jövő héten, kedden, a Gencsapáti Hagyo-
mányőrzők betlehemes játékát látjuk, majd 

a nagycsoportosok gyönyörű pásztorjátéká-
nak örülhetünk. 

Az ezt követő napokban, pedig a cso-
portokban nyílt napok keretében a gyerme-
kek szüleikkel együtt készíthetnek díszeket, 
ajándékokat, és a gyermekek versekkel, 
énekekkel igyekeznek örömet szerezni szü-
leiknek, felidézve az ünnep lényegét, emlé-
kezve Jézus Krisztus születésére. Együtt éljük 
át a készülődés, várakozás, közös együttlé-
tek örömét, szeretet teljes hangulatát. A fel-
ajánlott programokkal, tevékenységekkel, 
élményekkel igyekeztünk megerősíteni ezt 
az érzést, megéreztetni az ünnep mélyebb 
tartalmát.

Köszönetemet szeretném kifejezni Bük 
Város Képviselő-testületének, Egyesületünk 
szponzorainak a támogatásukért.

Egyúttal kívánok áldott, örömteli karácso-
nyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt 
intézményünk alkalmazottainak nevében: 

Pócza M. Gabriella intézményvezető

„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, 
Gyere már, gyere már, minden gyerek vár...!” 
– énekeltük. 
Már a reggeli órákban, ahogy a cso-
portokat végigjártam, a gyermekek ra-
gyogó szemekkel, izgatottan várták a 
Mikulást! Mikor jön? – kérdezték tőlem. 
Hamarosan itt lesz, beszéltem telefo-
non Vele – válaszoltam.

Az ovisok először egy mesejátékot lát-
hattak a bábmunkaközösség előadásában, 
amelyben az erdei kis állatok is várták a Mi-
kulást. Az előadást a gyerekek nagy tapssal 
jutalmazták, meglepetésként az óvó nénik 
szaloncukorral is megajándékozták őket a 
bábjátékot követően.

A Mikulás végre megérkezett!! Három 
csoport gyermekeit a közösségi teremben 
látogatta meg a Mikulás, a többieket pedig 
a saját csoportjukban. A Mikulás gyalog ér-
kezett, puttonyában „mindenféle földi jó: 
dundi dió, mogyoró...” (S. S.). Kerekre nyílt 
szemekkel, örömmel fogadták őt. Néhányan 
egy kicsit meg is szeppenve, de legtöbben 
bátran, válaszoltak kérdéseire. A gyermekek 
versekkel, énekekkel köszöntötték a Miku-
lást, amiért nagyon megdicsérte őket. Az 
ajándékot mindenkinek egyenként adta 

át. A bátrabbak megsimogatták a szakállát, 
beleültek az ölébe, vagy éppen megölelték! 
A  nagyobbak hálából saját rajzaikat adták 
át, a legkisebbek közül egy kislány még a 
cumiját is a Mikulás zsákjába tette, nem kell 
már neki, – hisz nagylány ő már! Ahogy a 
gyermekek az ajándékot átvették, az öröm, a 
mosoly az arcukon, boldogság leírhatatlan!! 
A Mikulás látva a gyermekek örömét, meg-
ígérte, hogy jövőre is eljön, ha jók lesznek!

„Nagyobb öröm adni, mint kapni!” – 
mondhatjuk, láthattuk, tapasztalhattuk.

Az ajándékozó Mikulás mindenképpen 
az igazi, első Mikulásra, Szent Miklós püs-
pök életére mutat rá, aki a III. és a IV. század 
fordulóján élt Míra városában, akinek élet-
példája, tevékeny szeretete évszázadokon 
keresztül áthagyományozódva követendő 
példa lehet számunkra ma is.

Pócza M.Gabriella

Ádvent Csodaországban

Az oviban is járt a Mikulás!

Közös kép a Mikulással
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intézmény, mióta azt az iparkamara kézbe 
vette, és a versenysemlegesség feltételeit 
biztosította. Az egyetlen, országos szinten 
mérvadó megmérettetésen elért eredmé-
nyeinket bármelyik nagyobb beiskolázási 
bázissal rendelkező, jóval nagyobb létszá-
mú iskola is büszkén mondaná a magáé-
nak. Az első tíz helyezett között évről évre 
több tanulóval képviseltetjük magunkat, 
szinte minden évben vannak dobogós 
helyezettjeink. Fülöp Tamás személyében 
2009-ben az ország legkiválóbb, legfelké-
szültebb pincértanulóját tisztelhette Bük 
városa is.

Az intézmény felszereltségének javí-
tását folyamatosan szem előtt tartotta a 
fenntartó önkormányzat és az iskolave-
zetés. Ennek a pénzügyi alapjait az első 
években a vállalkozások által fizetett szak-
képzési hozzájárulás jelentette. Az EGT/
Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a 
TÁMOP és TIOP kereteiben elnyert, a Vas 
Megyei TISZK-től átvett, ill. a szakképzési 
fejlesztési támogatásra befizetett forráso-
kat összehangolva, megfejelve a pályázati 
feltételeken túlmutató 15 %-os önkor-
mányzati önrészt is, egy jól koordinált is-
kolafejlesztést valósítottak meg, több mint 
félmilliárd Ft értékben, melynek talán a 
szakiskolai képzés lett a nagyobb haszon-
élvezője. Emeletráépítéssel új, modern, 
lifttel megközelíthető tankonyhát és mo-
dern stílusú 4 csillagos kategóriának meg-
felelő – tanéttermet alakítottak ki, melynek 
használati melegvíz ellátását napenergia 
biztosítja. A felszereltség az időközben pe-
dagógiai végzettséget is szerzett szakok-
tatók vágyálmainak megfelelően alakult. 
Komoly szállodák is megirigyelhetik azo-
kat a berendezéseket, amelyek a vendég-
látós szakmák képzésére álltak szolgálatba 

a komplex légtechnikai berendezésekkel 
és komoly hűtőkapacitással felruházott 
tankonyhán. A komplex tankonyha és 
tanétterem működtetését egy magasan 
képzett, vendéglátás iránt elhivatott, az in-
tézményt szívügyének tekintő szakember 
gárda irányítja. 

Bük város 750 éves évfordulójához 
kapcsolódva iskolánk Húsz év – húsz ese-
mény címmel nyújtott be pályázatot. En-
nek keretében 20, a szakiskolások életéhez 
kapcsolódó eseményen emlékeztek meg 
diákok, pedagógusok a jeles évfordulóról. 
Iskolatörténeti kiállításon gyűjtöttük össze 
az elmúlt évek legszebb, legemlékezete-
sebb pillanatait. Az iskola vonzáskörzeté-
ben húsz kilométeres kerékpártúrán, majd 
szállodalátogatásokon vettek részt a diá-
kok. Nyílt napot tartottunk a nyolcadikos 
diákok és szüleik részére. Sport és főzőver-
senyek keretében mérték össze tudásukat 
a szakiskolás csapatok. Márton napi, illet-
ve adventi vacsorával vendégelték meg a 
szüleiket a szakiskolás osztályok, ahol az 
ételeket a szakácstanulók készítették el 
szakoktatóik irányításával, a felszolgálást 
pedig a pincér tanulók gyakorolták szintén 
szakoktatóik vezetésével. Egy hamisítatlan 
disznótornak is részesei voltak a diákok, a 
11. évfolyamosok vették ki leginkább ré-
szüket a munkából. A Szép asztalok teríté-
si versenyen a közelgő karácsonyra készül-
tek a csapatok. A jubileumi napon ünnepi 
műsorral, volt tanítványaink élménybeszá-
molóival zártuk a rendezvénysorozatot. 
Köszönjük Bük Város Önkormányzatának, 
hogy pályázatunk támogatásával lehető-
vé tette a színes programok megvalósítá-
sát, így méltó módon emlékezhettünk a 
két évtizedes évfordulóra. 

Baloghné Simon Erika

Húsz éves a szakképzés Bükön

Márton-napi libavacsoraFőzőcske-ökosan

(Folytatás az 1. oldalról)
Az elméleti és gyakorlati szakmai ok-

tatást Klópusz Ferencre „az akkori Répce 
Szálloda, valamint a Hermann György által 
vezetett Danubius Thermal Hotel három 
kiváló és széles körben elismert szakem-
berére, Csándli Tiborra, Csándli Tibornéra 
és Rátz Zoltánra alapozta az iskolavezetés. 
Korán bebizonyosodott a koncepció sike-
re: az említett szakemberek képesek voltak 
a vendéglátás valóságos követelményeit 
megjeleníteni az iskolában, és ez által biz-
tosítani az oktatás magas színvonalát. A ta-
nulóknak gyakorlati munkahelyet biztosító 
szállodák is lehetőséget adtak a fiatalok 
szakmai fejlődésére. A már említett Hotel 
Danubius szállodától kapta az intézmény a 
zászlaját és jelmondatát: Szeressük a ven-
déget!” A Közigazgatási Hivatal javaslatára 
az országos tendenciát követve Bük ön-
kormányzata 1998-ban Felsőbüki Nagy Pál 
Általános Iskola és Vendéglátóipari Szak-
iskola néven összevonta oktatási intéz-
ményeit. Az oktatási törvények, tantervek 
változását természetesen követte az iskola 
a képzés idejének és tartalmi követelmé-
nyeinek változása tekintetében is. A három 
éves képzést a négy, öt, majd kettő + kettő 
éves rendszer váltotta fel, jelenleg a duá-
lis képzés keretében ismét három év alatt 
szerezhetnek szakmát a diákok. A szak-
iskolások több mint 90 %-a szomszédos 
településekről Szombathelyről, Kőszegről, 
Sárvárról, és Vas, illetve Győr-Moson-Sop-
ron megye kisebb településeiről jár a büki 
iskolába. A távolabbról érkezők a szomszé-
dos városban, a Büktől 5 km-re lévő, köny-
nyen megközelíthető Csepregen vehetnek 
igénybe kollégiumi ellátást. Az iskola nép-
szerű a térségben. Az országos Szakma Ki-
váló Tanulója versenyen azóta van jelen az 
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A Nemzeti Sportfejlesztés keretében az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért 
Felelős Államtitkársága a Magyar Diáksport 
Szövetséggel, valamint az érintett sportági 
szövetségekkel együttműködve 2015 áp-
rilisában elindította A „Sport Legyen a Tied” 
nevű programot. A kezdeményezés fő célja 
az iskoláskorú gyerekek sportolásba bevo-
nása. A program keretein belül, a 10 sportági 
szakszövetség összesen 1100 intézménybe 
helyezett ki sportág specifikus eszközöket, 
melyek együttes értéke eléri a fél milliárd fo-
rintot. Az eszközcsomagban részesülő isko-
lák közül, országszerte 230 általános iskolai 
képzést folytató iintézményben szerveztek 
sportágakat és sportegyesületeket bemu-
tató eseményeket, melyeken a gyermekek 
számára 2 órás aktív kikapcsolódást és moz-
gási lehetőséget kínáltak. A rendezvények 
egyik fő célja, hogy a diákok megismerjék 
a lakóhelyük közelében fellelhető, aktív 
sportszervezeteket. A mi iskolánk is abban 
a szerencsés helyzetben volt, hogy 2015. 
november 26-án nálunk is bemutatkoztak 
sportágak: a kézilabda, az asztalitenisz és a 
labdarúgás.

A résztvevő diákokat Pálóczi László a 
Magyar Diáksport Szövetség munkatársa, 
Háromi Jenő a KLIK Kőszegi Tankerületének 
igazgatója és Pócza Csaba intézményvezető 
köszöntötte és kívántak az eszközök haszná-
latához jó egészséget és sikereket. A diákok 
nagy élvezettel vették birtokba az új sport-
szereket és a sportág még eredményesebb 
műveléséhez használják is azokat a minden-
napi testnevelés órák keretében is.

NÓTÁS MIKULÁS
Iskolánkba az alsó tagozatosokhoz minden 
évben ellátogat a Mikulás, hogy a kisiskolá-
sok közösen köszöntsék őt, kis műsorokkal 
köszönjék meg a sok-sok ajándékot, amely-
lyel elhalmozza őket a családokban, intéz-
ményekben. A közös Mikulás-váró dal halla-
tára – bár a hó nem hullott –, megérkezett a 
nagyszakállú. Az izgatott kis elsősök, – akik 
idén találkoztak a suliban először az Ajándé-
kozóval-, léptek elsőként a jó Öreg elé, hogy 
közösen énekeljenek neki, és elmondják 
verseiket, melyeket lelkesen tanultak. A má-
sodikosok a versek, zenés dalok mellett hó-
pihe táncukat is bemutatták nagy sikerrel. 
A harmadikosok a Mikulás köszöntő versek 
mellett kis jelenetükkel is kedveskedtek a 
Mikulásnak és a társaknak is. A Mikulás elve-
szett sapkáját keresték meg az ügyes szerep-

Iskolai hírek: A sport legyen a tiéd!

Ku lt úr a ,   t ur i z mu s

lők– az óvodában is a kis ovisokat köszöntve. 
A  legnagyobbak a köszöntő versek, dalok 
közé hangszeres zenét is becsempésztek 
műsorukba. A Mikulás megköszönte az 
előadásokat és a tanító nénik segítségével 
kiosztotta ajándékát minden osztálynak. 
Megígérte, ha ilyen szépen énekelnek, szor-
galmasan tanulnak, jövőre is ellátogat hoz-
zánk. A felső tagozatosok osztályfőnöki 
órákon ajándékozták meg egymást. Apró 
meglepetéseket készítettek, örömet szerez-
ve azokkal egymásnak. 

ADVENTI TEAEST 
Advent első vasárnapjának előestéjén ti-
zedik alkalommal gyűltünk össze peda-
gógusok és  szülők a Művelődési Központ 
nagytermében, hogy közösen gyújtsuk 
meg az adventi koszorú első gyertyáját. Ha-
gyományteremtő szándékkal 2006-ban, a 
bejáró tanulók szüleinek kezdeményezésére 
szerveztük meg az első teaestet, melynek 
célja a szülők és pedagógusok fogadóórá-
nál, szülői értekezletnél kötetlenebb találko-
zója, és egyben a szülők közötti ismerkedés 
is volt. Az év legszebb időszakára tettük a 
rendezvény időpontját, hiszen az adventi 
várakozás idején, a meghittség, a nyugalom 
perceit szerettük volna megragadni erre az 
összejövetelre. Azóta minden évben ezzel 
az ünneppel indul az iskola adventi ünnep-
ségsorozata. A vendégeket Pócza Csaba 
igazgató és Szabadkainé Brindicsár Orsolya 
a Szülői Munkaközösség elnöke köszöntöt-
te. A gyerekek köszöntő műsora után a be-
szélgetésé volt a főszerep, természetesen 
az összefogásról, a szülők és pedagógusok 
együttes munkájáról, a gyermekek min-

dennapi tevékenységéről. Közben teával és 
finom házi süteménnyel kínáltuk egymást 
az alkalomhoz illően feldíszített asztaloknál. 
A pedagógusok Tea együttese is színpadra 
lépett, mint minden évben, tél- és ünnepkö-
szöntő dalaikkal emelték az est hangulatát. 
Az idei évben visszalátogattak az öregdiákok 
is egy dal erejéig és a legkisebbek is együtt 
énekeltek a tanár nénikkel. A kezdeménye-
zés sikeres volt, minden évben egyre több 
érdeklődő szülő jelezte részvételi szándékát 
ezen a találkozón. Nagy örömünkre, mára 
megkétszereződött a résztvevők száma az 
első alkalomhoz képest. A meghitt hangvé-
telű este a résztvevőknek kellemes perceket 
szerzett, megalapozta az adventi várakozás 
hangulatát.

NYÍLT NAP AZ ELSŐ ÉVFOLYAMON
Izgatott kis elsősök, és talán még jobban 
izguló szülők érkeztek november közepén 
egy szerda reggel az iskolába, hiszen lehető-
ség volt arra, hogy bepillantást nyerjenek a 
szülők az osztályok mindennapjaiba. Az óvó 
néniket is várták a gyerekek a tanító nénik-
kel együtt, hogy ők is megfigyelhessék, az 
eltelt 2 és fél hónap alatt hogyan váltak a kis 
óvodások igazi iskolássá. Matematika és ma-
gyar órákon mutatták meg a kisdiákok, hogy 
milyen ügyesen eligazodnak már a számok 
birodalmában, hogyan barangolnak a betűk 
országában olvasás és írás közben. Az ügyes 
kis elsősöket volt óvó nénijük és a szülők is 
dicsérettel illették a szorgalmukért, viselke-
désükért és a tanulmányi munkájukért. Bí-
zunk benne, hogy továbbra is ilyen ügyesen 
haladnak, ilyen szorgalmasan gyakorolnak, 
mint eddig. Baloghné Simon Erika

Adventi műsor
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2015 tavaszán indította útjára meseíró-pályá-
zatát a büki városi könyvtár Büki mesék ma, 
másképpen. Több gondolat ösztönözte a 
könyvtár munkatársait, amikor e kezdeménye-
zést elindították. Egyik, hogy „a mese egyéb-
ként sem használja a megvalósíthatatlan fogal-
mát”, hiszen a mesében bármi megtörténhet. 
(Boldizsár Ildikó) Az álmok, vágyak csodára 
lelnek a képzelet szárnyán. A másik fontos mo-
mentum Bük 750 éves évfordulója, valamint 
az 1996-ban megjelent „A Répce mente meséi 
és mondái” népmesegyűjtés. (Csepreg: Farkas 
Sándor Egylet) A könyvtárosok elképzelése 
szerint: a múlt elevenedjen meg a jelenben, 
vagyis az említett kötet büki meséinek főhősei, 
helyszínei egy olyan új történetben keljenek 
életre, amelyben bár a szereplők ugyanazok, 
de a mese még tartalmában sem hasonlít az 
eredeti műre. A pályázatra 58 pályamű érke-
zett. A mesekönyvbe a legjobbnak ítélt 29 tör-
ténet került, és aki lapozni fogja e kötetet, jól 
láthatja majd, hogy a megvalósíthatatlanság 
elleni akarat, az alkotói fantáziavilág helytől és 
kortól nagyon is független. A legfiatalabb író 
mindössze 8 éves volt, a legidősebb 68. Szép 

Varázsvíz

Az elmúlt hét végén messzire elhallatszott 
a büki művelődési központból a népzene, a 
népdal. A Vass Lajos Népzenei Szövetség és a 
Nemzeti Művelődési Intézet minden évben 
megrendezi a regionális szakmai napját. Vas 
és Zala megye népdalkör vezetőit, népdalé-
nekeseket, valamint a népzenét, népdalt ok-
tatókat várták a rendezvényre. Az érdeklődök 
különböző tájegységek népdalait hallhatták, 
tanulhatták meg. A program célja, hogy az 
elméleti előadások mellett tapasztalt nép-
zenetanárok segítségével egy-egy kisebb 
tájegység dalait elsajátítsák.  A Vass Lajos 
Népzenei Szövetség és a Nemzeti Művelő-
dési Intézet választja ki az előadókat. A ren-
dezvény helyi szervezője Pintér Anikó, a büki 

népdalkörök, a Vass Lajos Nagydíjas Rutafa 
énekegyüttes szakmai vezetője volt. Anikó 
Dél-dunántúli, baranyai dalokkal ismertette 
meg a résztvevőket. Varga Diána, a Népmű-
vészet Ifjú Mestere, a Kiváló Tehetséggondo-
zó díj tulajdonosa Budapestről érkezett. Di-
anától az érdeklődök erdélyi, mezőkölpényi 
dalokat tanulhattak, illetve a dialektus terü-
letekről tartott előadást. A népzenészeknek 
Hujber Ferenc, a jubiláló táplánszentkereszti 
Tavaszi szél citera együttes tagja tartott szak-
mai gyakorlatot. Citerán somogyi dalokat 
tanultak. A találkozón fontos szerep jutott a 
műhelymunkáknak is. Lehetett kérdezni és 
beszélgetni, konzultálni az előadókkal és a 
kollégákkal.  Sulicsné Sági Henrietta

Népdalosok, népzenészek találkoztak

A mesekönyv

számmal képviseltette magát a 30-as, 40-es, 
sőt, a 60-as korosztály is. Az érdeklődés min-
den képzeletet felülmúlt: nem csak Bükön, 
Szombathelyen, vasi településeken fogtak 
lázas meseírásba, hanem érkeztek történetek 
Tatabányáról, Abádszalókról, Zalaegerszegről, 
Budapestről, Kecskemétről, sőt a határon túlról 
is, hogy ezzel ünnepeljék Bük kerek évfordu-
lóját. A Varázsvíz c. mesekönyv főként amatőr, 
de az irodalmat és a meséket nagyon-nagyon 
szerető, lelkes tollforgatók képzeletének gyü-

2016-ban rövidebb lesz a báli időszak, 
ezért aztán kissé zsúfoltabb lesz a szom-
batok kihasználtsága. Szokásosan a Horvát 
bál lesz a büki első bál 2006-ban, január 
9-én, a Fürdő Étteremben. Ezen a napon 
tarja összejövetelét a Nyugdíjas Baráti Kör, 
akik 5 órakor találkoznak. A nagy népsze-
rűségnek örvendő Asszonybál január 29-
én, pénteken lesz a sportcsarnokban. Feb-
ruár 6-án a Greenfield Szállodában tartják 
a  Fürdőbált, ugyanekkor a Fürdő Étte-
remben a legrégebbi hagyományokkal 
rendelkező Iparosbál lesz 20 órakor.Ismét 
a Koczán ház és környékén rendezik meg 
a városi disznóölést, február 11-én. A Hor-
gászbál zárja az idényt, február 27-én.

Rövidebb báli időszak

mölcse, amelyet Haizler Bence és Sulyok Do-
risz színes és nagyon szerethető naiv illusztrá-
ció színesítik. A pályázatot és a mesekönyvet 
segítette Galambos Ferencné, támogatta a 
Szülőföld Könyvkiadó.
Díjazottjaink: 
Iskolások:
1. helyezett: Spilenberg Maja Andrea - Bük
2. helyezett: Karcsics Kitti – Bük
3. helyezett: Koszorús Bence Levente – Moson-
magyaróvár
Különdíj: Balogh Annamária – Sajtoskál
Különdíj: Bérci Dorka – Veszkény
Felnőttek:
1. helyezett: Nagy Krisztina – Nagyrákos
2. helyezett: Kántor „Döbrössy” Péter – Tatabánya
3. helyezett: Kőpataki Katalin – Budapest
3. helyezett: Schmidt Edina - Budapest
Különdíj: Szalai-Horváth Barbara – Bük
Különdíj: Némethné Rédecsi Regina – Bük
Különdíj: Edua Szuen (Siklós Imre)  – Kecske-
mét
Családi különdíj: Fábián Krisztina – Áy Róbert 
Gábor – Áy Krisztina – Abádszalók.

Haizler Lászlóné

Központi orvosi ügyelet – 2016. január
Bük, Eötvös u. 2/a. • Tel: 06 94/358-558

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

12. Kedd  Dr. Nagy Gábor  
13. Szerda  Dr. Bencsik István
14. Csütörtök  Dr. Szirmai László
15. Péntek  Dr. Sudár Zsuzsanna
16. Szombat  Dr. Kator Miklós 
17. Vasárnap  Dr. Petro Andor
18. Hétfő  Dr. Sudár Zsuzsanna
19. Kedd  Dr. Nagy Gábor  
20. Szerda  Dr. Bencsik István  
21. Csütörtök  Dr. Bencze Zsolt 
22. Péntek  Dr. Müller András  

23. Szombat  Dr. Földi Sándor
24. Vasárnap  Dr. Nagy Gábor  
25. Hétfő   Dr. Müller András  
26. Kedd  Dr. Földi Sándor
27. Szerda  Dr. Bencsik István
28. Csütörtök  Dr. Szilasi Imre
29. Péntek  Dr. Szilasi Imre 
30. Szombat  Dr. Szilasi Imre
31. Vasárnap   Dr. Szilasi Imre

Dr. Németh Sándor s.k.
elnök
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A büki horgász egyesület – gyermek és 
ifi horgászokkal együtt – közel 150 főre 
növekedett. Az év elején megtartott jól 
sikerült horgászbál után összehívott 
rendes közgyűlés jóváhagyta az egye-
sület alapszabályát, melyet a Törvény-
szék elfogadott.

Az év során több, mint 1500 kg halat 
telepítettünk a büki tóba. A vízszint inga-
dozás miatt az ivadékok egy része, valamint 
a nemes halak közül jó néhány elpusztult. 
Ennek ellenére több rekordfogást jegyez-
hettünk fel, amelyek közül csak néhányat 
említek:

– Gelle József a domolykó-király kapitá-
lis példányokat emelt ki a Répcéből sok ki-
sebb-nagyobb keszegek – bodorkák mellett. 

– Vendéghorgász fogta a legnagyobb 
halat – több, mint 24 kg-os harcsát.

– Horváth Gábor (Csöpi) több, mint 8 
kg-os pikkelyes pontyot, Kovács Béla – éj-
szakai horgászat során – több méretes har-
csát fogott, Dancs Ferenc és Fülöp József 
szép amurokat, valamint pontyokat fogtak. 
A legnagyobb amurt Horváth László (Dore) 
fogta, a kicsi közül Csonka Bence volt a leg-
ügyesebb több pontyot és kárászt szákolt.

A két tógazdának köszönhetően több, 
mint 200 ezer Ft-ot szedtek be a vendég-
horgászoktól. Jó döntés volt megengedni 
az üdülőknek, vendégeknek a napijegy ki-
adását.  Kovács Ákos alelnök –verseny hor-
gászunk-vezette a fiatalok fonyódi horgász-
táborát, amelyen 3 büki fiatal is részt vett. 
Kovács Ákos és Kajtár Máté több hazai és 
nemzetközi versenyen vett részt, legtöbb 
alkalommal dobogón végeztek.  Megszer-
veztük augusztus végén a 15 éven aluliak 
részére a 3 napos horgásztábort nagy siker-
rel. Jövőre ismételünk!

Megköszönöm a vezetőség tagjainak 
segítő közreműködését a tábor, valamint 
az egyéb versenyeken való segítségüket. 
Kadarkuti András, Németh Zsigmond, va-
lamint Dancs Ferenc szinte minden meg-
mozduláson segítették az egyesület mun-
káját. A tavaszi és őszi társadalmi munkát 
jól szervezte Farkas Gyula elnökségi tagunk. 
Az önkormányzat és a művelődési ház által 
szervezett rendezvényeken rendszeresen 
részt vettünk (lukácsházi böllérfesztiválon 
is). Kétnapos tapasztalatcserén vettünk 
részt „halországban” Őspusztán, illetve Ré-
timajorban. Jövőre reméljük lesz lehetősé-
günk hasonló kirándulást tenni horgásza-
inkkal együtt.

Büki horgászhírek

A nyári tábor résztvevői

Horváth Gábor a nagy ponttyal

Jóváhagyta halgazdálkodási tervünket 
az FM Hivatal, amelynek megfelelően 1500 
kg háromnyaras pontyot, 300 db előnevelt 
csukát, 100 kg amurt, 200 kg vegyes kesze-
get kell telepítenünk a büki tóba. Új víztér 
kódot állapított meg: 18-055-1-1, melyet a 
jövőben fel kell tüntetni az okmányainkon.

Itt is jelezzük, hogy az idei engedély 
2016. január 31-ig szól, tehát a januári hó-
napban is lehet horgászni. Ezúton is meg-
köszönjük idős Strén Tibor tiszteletbeli 

elnök, Kajtár László és Kovács Ákos alelnö-
köknek, valamint gazdasági felelősünknek 
Adorjánné Horváth Aliznak lelkiismeretes 
és segítő munkáját. Köszönjük szponzora-
inknak (Balogh Jenőnek és Standi Gábor-
nak) támogatását. Egyúttal minden hor-
gásztársnak és hozzátartozójának boldog 
karácsonyt, jó fogási eredményeket, és jó 
egészséget kívánok a vezetőség és magam 
nevében. 

Szabó József elnök
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2015.11.14 Dorog, Ifjúsági, serdülő és 
diák leány országos birkózó bajnokság.

Kis csapatunk három indulóval képvisel-
tette magát a versenyen. Kellemes hír, hogy 
mindhárom birkózónk éremmel térhetett 
haza a nagyon színvonalas rendezvényről. Egy 
ezüst és két bronzérem lett a termés.  Sajnos 
a legfényesebb éremből ezúttal nem sikerült 
begyűjteni. Ifjúsági kategóriában, 52 kg-ban, 
Varga Dorottya magabiztos birkózással me-
netelt a döntőig és csak ott talált legyőzőre. 
Szoros csatában maradt alul a jelenlegi kadet 
válogatottól. Ambrus Viktória, serdülő +65 
kg-ban, két győzelemmel és egy verséggel 
bronzérmet szerzett. Öröm az ürömben, hogy 
Őt is csak a jelenlegi kadet válogatott tudta 
legyőzni. Csonka Klaudia is derekasan küz-
dött a serdülők 46 kg-osok táborában, amely 
tizennégy főt számlált. Sajnos első meccsén 
még nem tudott eléggé felpörögni. Még így, 
enervált birkózással is, csak 5-5-re maradt alul, 
a későbbi döntőssel szemben. Kárunkra, az 
ellenfél magasabb értékű akciója döntött. Dia 
ezek után sem adta fel, három győztes mecs-
csel bebizonyította, hogy ott a helye a dobo-
gón, vagyis a legjobb három között. Vigaszt 
nyújthat lányaink számára, hogy csak jövőre 
lesznek utolsó évesek korosztályaikban. Ez-
úton gratulálunk a szép eredményekhez és 
reméljük, hogy jövőre még szebb érmekkel 
örvendeztetnek meg minket. 

2015.11.28 Finnország, Helsinki, Nem-
zetközi szabadfogású birkózó verseny

A Club két indulóval képviseltette magát 
a versenyen. Csonka Klaudia, 46 kg-ban, két 
győzelemmel és egy vereséggel a második 

helyen végzett. Első nagy nemzetközi torná-
jához képest szépen csillog az az ezüstérem. 
Varga Dorottya, 56 kg-ban, miután a finn 
ellenfelét tussal legyőzte, a második össze-
csapásán egy svéd birkózó ellen sajnos meg-
sérült és így a negyedik helyen végzett. Ha a 
sérülés nem jön közbe, akár az aranyéremért 
is küzdhetett volna.

2015.12.05 Lengyelország, Czarny Bór
Az év utolsó női nemzetközi versenye is 

megvolt, méghozzá a lengyelországi Czarny 
Bórban, ahol tizenkettő ország, több mint há-
romszáz versenyzője vett részt a rangos ese-
ményen. A hazai lengyelek mellett svéd, lit-
ván, német, norvég, szlovák, francia, cseh, finn, 
fehérorosz és lett birkózók is elindultak. A Büki 
Birkózó Club egy versenyzővel tudott csak 
részt venni az openen, mivel Varga Dorottya 

sérülése nem jött rendbe időben. Egyetlen in-
dulónk viszont nagyon kitett magáért.

Csonka Klaudia a tizenhárom fős mezőny-
ből a harmadik helyen végzett. Első mecs-
csét szoros csatában elvesztette a későbbi 
versenygyőztessel szemben, azonban utána 
sem adta fel és további négy győzelemmel 
elnyerte a bronzérmet a serdülő korosztály 48 
kg-os kategóriájában. Legyűrte a finn, a svéd, 
a lengyel és a magyar ellenfelét is, csak a cseh 
versenyző tudta felülmúlni.

Köszönjük minden támogatónak, hogy le-
hetővé tették számunkra, hogy ilyen rangos 
tornákon vegyünk részt és megmérettessük 
magunkat a külföldi mezőnyben is. Továbbá 
köszönjük Wöller Gergőnek a közreműködést 
és a segítséget a szervezésben.

Szabó Gábor

Büki Birkózó Club sikerek a magyar bajnokságon, nemzetközi sikerek

Büki Birkózó Club 2015

Galambverseny
November 29-én ismét gyönyörű posta-
galambokat csodálhattak az érdeklődők a 
büki Művelődési Központban. A büki H5 
postagalamb egyesület tartott díjátadóval 
egybekötött kiállítást. 30 kiállító nevezett 160 
galambbal. A büki egyesület 2002 óta szer-
vez kiállítást, az ideire is több egyesület ne-
vezett a Nyugat-Dunántúli Tagszövetségből. 
De nem csak a kiállításra, hanem a város 750 
éves évfordulójára megrendezett versenyre 
is. Július 20-án az évfordulóhoz kapcsolódva 
750 km-ről a németországi Wittenbergből 
szállt fel a 98 tenyésztő közel 1000 galambja. 

A díjlistára a beérkező galambok első 20 
százaléka került fel. Érdekességként megem-

líthetjük, hogy az első galamb 82 km/h át-
lagsebességet ért el, de a 20 százalékba még 
bekerül galamb is 74 km/h átlagsebességgel 
repült.  Ennek a versenynek a díjátadója is a 
novemberi galamb kiállításon volt.  Történ-
tek díjazások egyéni galamb versenyben, 
és csapat versenyben is. A díjátadón Dr. Né-
meth Sándor polgármester köszöntötte a 
résztvevőket és az érdeklődőket, majd Nagy 
Endrével a Nyugat-Dunántúli Tagszövetség 
elnökével átadták a díjakat egyéni és csapat 
kategóriában. A díjazottak. Egyéniben az első 
helyen a devecseri egyesületből Nagy Miklós 
galambja végzett, második lett Nyúl László 
galambja a sárvári egyesületből, harmadik 

Hegyi Mihály galambja szintén Sárvárról, 
negyedik Fekete Lajos, ötödik Ratatics Attila 
a büki egyesületből. Csapatban első helyen 
végzett Ratatics Attila I. számú galambcsa-
pata, második lett Horváth Sára és Krisztián 
csapata a szombathelyi egyesületből, har-
madik Ratatics Attila II. számú csapata, ne-
gyedik Fekete Lajos csapata, és ötödik Hegyi 
Mihály sárvári tag csapata. Viszont a bükiek 
nem csak ezen a versenyen lettek díjazottak. 
Ratatics Attila galambja lett országosan az 
év galambja, valamint Fekete Lajos galamb-
ja két év átlagából az országos első galamb.  
Gratulálunk a díjazottaknak. 

Nika Róbert
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Bük a Nemzet sportvárosa. Évente több 
ezer sportoló jön Bükre versenyezni. 
A  Büki Sportcentrum labdarugó pályá-
it- füves és műfüves – évente több első 
osztályú klub használja a felkészülési idő-
szakokban. A szombathelyi sportegyesü-
letek, az akadémia, a környékbeli csapatok 
is igénybe veszik a pályákat, évente több 
utánpótlás válogatott mérkőzés van Bü-
kön. A helyi utánpótlás, ifi és felnőtt csapat 
is itt készül, játszik. Szűkös lett a két pálya.

A Büki Sportcentrumban mérőfelszere-
lésekkel felszerelt csoport tanácskozott. Egy 
új pálya épül, s ehhez a terület átadása tör-
tént meg. Az eseményekről Galamb Orso-
lya, a BTK elnöke tájékoztatott bennünket.

A 2014-es, 2015-ös TAO pályázatnál le-
hetőséget kapott a Büki Torna Klub, a BTK, 
hogy egy élőfüves edzőterületet alakítson ki 
a center pálya mögött. Ennek a kialakításá-
ra, az alagcsövezésre, a füvesítésre nyertünk 
5,2 millió forintot. Közben erre nagyobb 
igény merült fel az itt edzőtáborozó illetve 
az edzéseket itt tartó csapatok részéről a 
pálya használata. Azonban a centerpályán-
kat szeretnénk megóvni, lehetőleg ezen ne 
legyenek edzőmérkőzések, így szükségessé 
vált egy pálya építése. Egy teljes pálya lét-
rehozásához nem volt elég a terület, így a 
tulajdonos önkormányzat megvásárolta az 
építéshez még szükséges magántulajdon-
ban lévő területeket. Így helyünk is lett arra, 
hogy egy újabb pályát építsünk.

Ennek az új pályának a mérete megfe-
lelő lesz arra, hogy hivatalos mérkőzéseket 
játsza nak rajta?

Az MLSZ és az UEFA által elfogadott mé-
retű pálya lesz, 69X90-es pályát tudunk itt 
építeni, létrehozni. Ez a kisebb, de még a 
szabályos pályák közé fog tartozni.

A terület bejárás és átadás megtörtént, mi 
lesz a folytatás?

A következő héten el tudja kezdeni a 
kivitelező a munkálatokat, a kerítéseket át 
lehet helyezni a tó felőli oldalon, így a két 
megvásárolt telket is hozzá lehet csatolni a 
már meglévőhöz. Még az idén a nagyobb 
földmunkákat el lehet végezni, tavasszal 
aztán lehet folytatni a munkálatokat.

Felvetődött, elsősorban a horgászok részé-
ről, hogy marad-e a szociális épület, illetve a 
pálya nem fogja-e zavarni a horgászokat?

Az épület marad. Nem fogunk a horgá-
szok területéből elvenni, nem fogjuk zavar-
ni az eddigi megszokott életüket.

A látványsport támogatásból fog meg-
épülni ez a pálya, milyen összeggel kell az 
önkormányzatnak kipótolni a kapott támo-
gatást?

Mi eredetileg az edzőterülethez kaptuk 
a támogatást, amelyhez az önrészt az ön-
kormányzat biztosította volna, de így hogy 
az önkormányzat megvásárolta a két ma-
gánterületet és már pályát lehet építeni – 
amely aztán majd bevételt is termel, mert 
bérbe adható – az önkormányzat hozzá-
tett az elnyert összeghez közel 11 millió 
forintot.

Mikor lehet ezen az új pályán játszani?
Sajnos már csak tavasszal lehet füvesíte-

ni, nehogy kifagyjon a fű. Így talán jövő ősz-
szel, de az azt követő tavasszal már biztosan 
rendszeresen lehet használni a pályát.

Varga Zsolt

Új sportpálya épül

Megtervezett módon történik Bükön a 
facsemeték ültetése és a virágosítás. Az 
előző években már több száz facsemetét 
ültettek el a város területén és a Bük-Bő 
kerékpárút mentén. Idén a Széchenyi utcá-
ban, Középbükön és Bükfürdőn közel száz-
ötven új facsemete díszíti a várost. 
Az önkormányzat megrendelésére meg-
tervezték Bükön a virágosítást – tudtuk 
meg Hetényi-Holpert Mónikától a Parkom 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. Tavasszal 
már az új tervek alapján szépül a város, 
akkor az egynyári virágokat ültetik el. Most 
ősszel már a terv alapján végezték a két-
nyári növények ültetését. Augusztusban 

vetették el a magokat, most pedig az ezek-
ből kikelő palántákat ültették ki az alvállal-
kozó társaság dolgozói. Ezek a növények 
a tavasz folyamán fognak elbokrosodni, 
megerősödni, magot érlelnek, majd ezt 
követően cserélik őket. 
A  virágokat a terv szerinti frekventált he-
lyekre ültették ki. Az árvácska ezek közül 
a piacképes, ami azt jelenti, hogy virág-
képes. Már azonnal színesíti az utcákat. 
14400 darab árvácskát ültettek el október-
ben. Tavasszal ennek a palántaszámnak 
a sokszorosát ültetik ki. Bük valódi színes, 
virágos fürdőváros lesz.

Varga Zsolt

Őszi fásítás, virágosítás

Virágosítás

Galamb Orsolya elnök, Molnár Zoltán pályázati referens, Dr. Németh Sándor polgármester,  
Falussy Péter sportszervező főmunkatárs
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A 2015-ös év is eseményekben, rendezvé-
nyekben gazdagon telt a Büki Sportcent-
rumban. Az esztendő első hónapjaiban 
csaknem 90 mérkőzés/edzés időpontra 
érkeztek vendégek a műfüves pályára, 
magyar és osztrák amatőr csapatok, va-
lamint hazai utánpótlás együttesek és 
profik (NB II.: Csákvár, Szolnok) is. A tavaszi, 
őszi hónapokban edzettek és bajnokikat 
is játszottak rajta a büki csapatok (BRUFK, 
BTK), októbertől decemberig pedig nem 
kevesebb, mint 29 (!) mérkőzésre bérelte a 
pályát a Szombathelyi Haladás NB II-es (4 
korosztályban, 17 meccs) és az Illés Aka-
démia NB I-es (5 korosztályban, 12 meccs) 
utánpótlása, emellett hét Bozsik-tornának 
is helyet adtunk. Végzett fotocellás futó 
felmérést a műfüvesen a Haladás felnőtt 
gárdája is, amelynek edzője, Mészöly Géza 
többször is kiválónak minősítette a büki 
futballpályákat. De nemcsak az őszi idő-
szakban a center pályán öt alkalommal 
– köztük egyszer csaknem 200 helyi diák 
előtt –, gyakorló szombathelyiek szerint 
kifogástalan minőségű a büki center pá-
lya gyepe, de ugyanezt erősítette meg 
egy másik NB I-es csapat, a Békéscsaba 
mestere, Zoran Szpisjak. És, hogy nem 
csak szólam a strapabíró, igényes gyep, 
azt az októberi női U17-es Európa-bajno-
ki kvalifikációs rendezvény alatt bizonyí-
tottuk, amikor is a sok eső miatt a Király 
Sportlétesítményben nem, Bükön viszont 
lehetett futballozni; az eredetileg Szom-
bathelyre tervezett találkozót is itt játszot-
ták. 2015. 08.25-10.15 között egyébiránt 
tizenegy (!) utánpótlás válogatott találko-
zónak biztosítottunk helyszínt, köztük 7 
női korosztályos Eb-mérkőzésnek, de járt 
itt edzésen a női felnőtt válogatott is. A 
sikeresen megrendezett meccsek vissz-
hangja immár elért a szövetség illetékes 
osztályaira, így van esély rá, hogy az elkö-
vetkezendő időszakban a döntéshozók 
komolyan foglalkoznak majd a város által 
tavasszal benyújtott, a TAO-programon 
keresztül megvalósítandó létesítmény-fej-
lesztést előirányzó pályázatunkkal. Ebben 
vadonatúj, kétemeletes székház szere-
pel a szükséges kiszolgáló épületekkel 
együtt, az UEFA szabványainak megfe-
lelően. Merthogy az is tagadhatatlan: a 
megnövekedett igények kiszolgálására 

egyre kevésbe alkalmas a jelenlegi létesít-
mény. Nagy igény mutatkozik egy új élő-
füves pályára is. (A nyári edzőtáborozások 
időszaka alatt a Diósgyőr, a Mezőkövesd 
és a Siófok együtteseit láttuk vendégül 
a hazai első- és másodvonalból, az után-
pótlásból pedig a Ferencváros csapatai 
immár visszatérő, elégedett látogatóink-
nak számítanak. Jönnének többen is, ha 
lenne szabad helyünk.) A 90X68-as szab-
vány méretű pálya kialakítására azok után 
nyílik lehetőség, hogy a büki önkormány-
zat októberben két telket is megvásárolt 
magántulajdonosoktól, illetve mintegy 
8 millió forinttal kiegészítette a Büki TK 
korábbi a TAO-programban nyertes (5,2 
millió Forint) pályázatát. A fejlesztés meg-
valósítója a Büki TK, a kivitelező a Flor-
Tox Kft., a beruházás összköltsége közel 
13,2 millió forint+ÁFA. A munkaterületet 
2015. december 1-én a tulajdonos ön-
kormányzat (dr. Németh Sándor polgár-
mester, Molnár Zoltán pályázati referens), 
a beruházó BTK (Galamb Orsolya elnök 
asszony), a kivitelező Flor-Tox Kft. (Ágics 
János ügyvezető) és az üzemeltető Büki 
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
(Falussy Péter sportszervező) képviselői-
nek jelenlétében adták át a kivitelezőnek. 
A pálya várhatóan tavaszra készül majd 
el, és a 2017-es szezonban lehet először 
használni. A sport mellett egyéb rendez-
vényeknek is helyet adtunk: egy NESTLÉ 
családi és négy munkavédelmi részleg 
napot, hagyományos májusi futónapot, 
Bük-Csepreg közötti iskolás focimeccset, 
jótékonysági focitornát (Tóth Dominik 
műtétjére), “Részek az egészért” játékos 
vetélkedőt és koncertet (Delta együttes) 
is befogadtunk. Ami a következő idényt 
illeti, november végi állapotok szerint a 
műfüvesen 22 csapat; (8 osztrák, 4 hazai 
profi – Csákvár, Szolnok, Budaörs, Sárvár – 
és 10 magyar amatőr és utánpótlás) közel 
110 időpontra kívánja bérelni a műfüves 
pályát, miközben a labdarúgó szövetség, 
egyelőre szóban, három 2016-os torna 
Bükre hozatalát ígérte. 

A sportcsarnokban sem küzdünk ki-
használatlansági problémákkal, sőt! Egyre 
többen keresik meg a működtető intéz-
ményt hely igénnyel, amelyre sajnálato-
san nem tudunk igennel felelni. Tekintve, 
hogy 08.00-22.00 között folyamatosan 
foglalt a csarnok küzdőtere. Reggeltől 
16.00-ig az iskola maximálisan kihasználja 
a nekik juttatott idő keretet, négytől este 
tízig pedig a verseny szakosztályoké, az 
utánpótlásé és a hobbi focistáké a terep. 
A hétvége programjainál tavasszal és ősz-
szel is fix pontot jelentettek a kézilabda és 
asztalitenisz bajnoki mérkőzések. Össze-
sen 59 szombat-vasárnapi rendezvényen 
közreműködtünk, ezek egyharmada került 
ki a fentebb említett találkozókból. Volt 
11 labdarúgó teremtornánk (jellemzően 
utánpótlás korosztályban, de felnőttben 
is), tartottak nálunk ritmikus sportgim-
nasztika versenyt, asszonyfarsangot, kézi-
labda-kupát, óvodás családi napot, BTK-s 
sportnapot, olimpici vívó versenyt, ökölví-
vó gálát, néptánc gálát (Szivárvány Együt-
tes), táncversenyt (Pásti Dóra), kosárlabda 
tornát és megyei bajnoki final fourt, egész-
ségügyi konferenciát (MOSLE), birkózó vi-
adalt, Ungaresca színpadi előadást (Szalai 
Veron balladája), népzenei koncertet (Pan-
non Cigányzenekar), iskolai ballagást,de 
még csörgőlabda bemutatót is. Amint az 
a felsorolásból is kitűnik, a sportcsarnok 
nem kizárólag a nevében foglalt rendez-
vények otthona Bükön, de számos kultu-
rális és szórakoztató programot is hellyel 
kínál. Júniusban csaknem egy héten át Bü-
kön készült a felnőtt női kézilabda-váloga-
tott, amely nem hivatalos edzőmérkőzést 
is játszott Japánnal. Gyakorolt itt az Érd 
nemzetközi kupa-induló kézilabdacsapa-
ta, és ugyancsak edzett nálunk a Diósgyőr 
bajnoki ezüstérmes, szintén a nemzetközi 
porondon érdeket női kosárlabda csapata 
is. A sportcsarnok kihasználtsága továbbra 
is a maximumon áll, érdemes lenne elgon-
dolkodni egy esetleges kapacitás bővíté-
sen, vagy egy új csarnok megépítésén. 

Falussy Péter

Egyre nagyobb az érdeklődés  
a büki sportlétesítmények iránt

www.bukfurdo.hu
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Tisztelt Ház! Idén nagyszabású ese-
ménysorozattal emlékezett arra Vas megye 
egyik legfiatalabb városa, hogy valójában 
nagyon hosszú múltra tekinthet vissza, 750 
éve ugyanis annak, hogy először említették 
írásos formában Büköt, amelyet a gyógyvi-
ze révén nagyon sokan ismernek és szeret-
nek idehaza és a nagyvilágban. Engedjék 
meg, hogy ennek a kerek évfordulónak az 
alkalmából röviden áttekintést nyújtsak 
itt az ország házában a város történetéről, 
amely messzi időkbe vezet.

Úgy tudjuk, hogy a honfoglaló magya-
rok is megtelepedtek ezen a területen a X. 
század elején. Első temploma a XII. század-
ban épült, ennek közelében volt az oklevél-
ben először 1265-ben említett falu. A XV. 
századtól már három Bük nevű falu létezett 
egymás mellett, lakói köznemesek és job-
bágyok voltak. Az Árpád-házi királyok ide-
jén és a XIV. században a Büki család volt a 

legismertebb. A bükiek büszkén tekintenek 
a településükhöz kötődő Felsőbüki Nagy 
Pálra, aki már az 1807-es diétán kiállt a job-
bágyság terheinek csökkentése mellett. Az 
1825. évi országgyűlésen a Nemzeti Tudós 
Társaság létrehozása érdekében elmondott 
beszéde után ajánlotta fel Széchenyi István 
egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos 
Akadémia létrehozására. A bükiek akkor is 
kivették részüket a nemzeti összefogásból, 
amikor harcolni kellett. Így volt ez 1848-49-
ben is. A nemzetőrség helyi tagjai közül 
többen a Dráva mellett teljesítettek szol-
gálatot. A honvédségbe 29 főt soroztak be 
vagy jelentkeztek önként. Ők részt vettek a 
szabadságharc küzdelmeiben, többen Ko-
máromnál is szolgáltak. A XIX. század má-
sodik fele sok változást hozott. 1865-ben 
kiépült a Sopron-Szombathely-Nagykani-
zsa vasútvonal. Az úgynevezett déli vasút 
Felső- és Közép-Bük között is elhaladt, és 
vasútállomás is létesült. A Monarchia évei 
alatt létrejött a sokakat foglalkoztató cukor-
gyár; számos civil szervezet, egylet alakult, 
amelyek tevékenysége révén élénk közös-
ségi élet bontakozott ki. Azonban az első 
világháború évei sok tragédiát hoztak. A 
harcok 97 hősi áldozatot követeltek. Súlyos 
veszteséget jelentett az is, hogy leégett a 
cukorgyár. A második világháború újabb 
jelentős vérveszteséget követelt a telepü-
léstől. A harci cselekmények során 61 hős 
és áldozat, a náci gaztettek következtében 
pedig 30 izraelita és 2 roma pusztult el a 
büki lakosok közül. Az 1956-os forradalom 
idején az első világháborús hősi emlékmű-
nél népgyűlést tartottak. Néhány nap múl-
va lerombolták a szovjet hősi emlékművet. 
Az 1965. évi nagy árvíz idején több mint 
száz házat ért komoly sérülés Bükön. 1957 
őszén olajkutatás során 1282 méter mély-
ségben 58 fokos meleg vizet találtak. A ku-
tat lefojtották, az olajkutatók elvonultak. 
A laboratóriumi vizsgálatok azonban kimu-
tatták, hogy a meleg víz sok ásványi anya-
got tartalmaz. Így a helyiek elérték a kút új-
bóli megnyitását, amely 1960-ban történt. 
Rá egy évre megkezdődött a fürdőzés a 
levezető árkokban, de nem váratott sokat 
magára a fürdő építése: 1962-ben avatták 
föl az első medencét és a hozzá kapcsolódó 

létesítményeket. A büki termálvíz gyógy-
hatása egyre nyilván valób bá vált, amelyet 
hivatalosan is elismertek. Ennek révén Bük-
fürdő nemzetközi jelentőségű üdülőhellyé 
vált, amely komoly előrelépést hozott a 
település életében is. 2007-ben Büköt vá-
rossá avatták, és az azóta eltelt időszakban 
is az a cél, hogy a fejlődés színvonalát fenn 
lehessen tartani.

Tisztelt Országgyűlés! Most ezen a 750. 
évfor dulón tiszteletemet szeretném kifejez-
ni mindazok előtt, akik az eltelt évszázadok-
ban megtartották a közösséget, az életet, a 
magyar szót. Fejet hajtok áldozatvállalásuk 
előtt, hiszen nélkülük nem lenne ma Bük. 
Ugyanakkor nagyra becsülöm a város mai 
lakóit is, hiszen ők viszik tovább azt, amit az 
előttük járt generációk örökül hagytak szá-
mukra. Isten éltesse a bükieket! Köszönöm 
a figyelmüket. 

Ágh Péter országgyűlési képviselő  
felszólalása a Parlamentben

Elhangzott: 2015. november 30.

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! 

Ágh Péter
az Ön országgyűlési képviselője

 Maradjunk kapcsolatban! facebook.com/aghpetervasmegye

Betlehem, Csénye községben
Készített e: Németh Gyula, a Népművészet Mestere - Fotó: Ohr Tibor
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HOTEL CARAMELL ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS 2016. 
Időpont: 

2016. január 17. (vasárnap) 
10.00 - 18.00 óra

2016-BAN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜL, IMMÁR 6. ALKALOMMAL ESKÜVŐ 
KIÁLLÍTÁSUNK. Mindannyian tudjuk, milyen nagy felelősséggel jár a  
jegyespárok legszebb napját felejthetetlenné tenni, akik a legjobb  
szolgáltatókra bízzák a fontos esemény szervezését. Hogy megkönnyítsük 
mindenki munkáját, immáron 6. alkalommal szervezzük meg Bükfürdőn a  

Hotel Caramell Esküvő Kiállítását!

Helyszín: 
Hotel Caramell**** 9737 Bükfürdő, Európa út 18.. • www.hotelcaramell.hu 

Programok kínálatunkból: 
Esküvői szolgáltatók bemutatkozása (esküvői szalonok, ruhák, dekorációk, virágok, 
fotósok, videósok, vőfélyek, zenészek, DJ-k stb.), Újdonságok a menyasszonyi tortákban, 
2016 évi torta trendek kóstolással, szervezési tanácsadás, Újdonságok bemutatása a 

2016 évi esküvő szezonban 

 A BELÉPÉS DÍJTALAN! 

Szervezők: 
Hotel Caramell & Villa Rosato & Aphrodite Esküvőszervező Iroda 

cím: 9737 Bükfürdő, Európa út 18. • tel.: 06 94 558 030 
www.hotelcaramell.hu • e-mail: event@caramell.hu

www.hotelcaramell.hu
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván
a BBKTE Elnökség
és a TDM munkaszervezet nevében

 Spilenberg Andrea
elnök

Pálff y Tamás
TDM és projekt menedzser
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