
Bük város zászlajára. Söptei Józsefné, Cell-
dömölk város alpolgármestere telepü-
lése üdvözletét hozta el. Köszöntőjében 
elmondta, hogy Bük fürdővárosi tevé-
kenységével példa Celldömölknek, amely 
nem oly régóta üzemelteti fürdőjét. Sokat 
tanultak a büki munkából, és a jövőben 
is jó kapcsolatot kívánnak ápolni Bükkel. 
Majd átadott egy festményt városa aján-
dékaként.

A Könyörgés Szent Istvánhoz című nép-
dalt Pintér Anikó népdalénekes adta elő.

A hagyományoknak megfelelően az 
augusztus 20-i ünnepen adják át Bük vá-
ros kitüntetéseit. Az idei évben Bük Város 
Ifjúsági Kitüntető Oklevelét a büki szár-
mazású Dr. Hegedűs Ramon biofizikus 
vehette át.

Közösen ünnepelt Bükön a megye, a város

A kenyér megáldása és megszentelése 
következett. Jász László katolikus plébá-
nos és Varga Tamás evangélikus lelkész 
mondott áldást.

A kenyeret Majthényi László elnök és 
Dr. Németh Sándor polgármester szegte 
meg, majd felszeletelve a közönséget kí-
nálták meg.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle folyó-
irat főszerkesztője két új kiadványt muta-
tott be. Hetyéssy István 1972-ben készült 
Bük monográfiáját adták ki a 750-es évfor-
duló alkalmából. De bemutatta a főszer-
kesztő a Vasi Szemle új kiadványát, amely 
a szokott oldalszám duplájával jelent meg, 
és valamennyi írása, cikke Bükkel foglalko-
zik. A folyóirat részletes bemutatását szep-
temberi számunkban olvashatják.

Közös testületi ülés

Ünnepi megyei közgyűlést és önkor-
mányzati testületi ülést tartottak a 750 
éves jubileumát ünneplő Bükön. Be-
mutattak két új kiadványt is.

Bük városa rendezvények sorával ün-
nepelte az államalapítás évfordulóját. En-
nek a sorozatnak kiemelkedő eseménye 
volt Vas Megye Közgyűlése és Bük Város 
Önkormányzatának közös, ünnepi ülése. 
Dr. Németh Sándor polgármester kö-
szöntötte a résztvevőket. Megállapította, 
hogy a büki képviselőtestület határozat-
képes létszámban jelen van. Majd felkérte 
Majthényi Lászlót, a Vas Megyei Közgyű-
lés elnökét, hogy mondja el ünnepi kö-
szöntőjét. 

A szónok beszédében a büki polgárok-
ról beszélt, a kapcsolatról, amely összefűz-
te a megyét, a várost, a város lakóit. Tör-
ténelmi visszatekintőjében Szent István 
intelmét idézte: Sis honestus! Vagyis: cse-
lekedj tisztességgel, önállóan, az emberek 
kedvére. Fiát, Imre herceget szólította fel 
így egykoron az államalapító. István király 
a maga korában példaadó módon élte az 
életét, példát adott viselkedésével, példát 
adott a kereszténységgel kötött elköte-
lezettségével. A közösségért, az országa 
érdekeiért élt, harcolt, de európai módon 
kívánt élni, alkotni. Valóban rászolgált a 
későbbi szentté avatásra. Élete, tanításai 
legendákká váltak.

Bük város 750 éves évfordulója kapcsán 
Majthényi László a büki emberek, közös-
ségek együttműködéséről, együtt cselek-
véséről szólt. A felelősségteljes viselkedés 
volt a jellemző mindig is a büki polgárok-
ra. A jubileum kapcsán a városnak, polgá-
rainak sikeres jövőt kívánt.

Az ünnepi szónoklatot követően 
Majthényi László elnök és dr. Kondora 
Bálint alelnök egy emlékszalagot kötött 
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A büki augusztus 20-i ünnepség része-
ként felavatták a felújított I-II. világhá-
borús emlékművet. Ágh Péter országy-
gyűlési képviselő, miniszteri biztos 
mondott ünnepi beszédet.

A világháborús emlékmű avatási ünne-
pén először Sulyok Gergő a Sok-szín-pad 
Társulat tagja szavalta el Radnóti Miklós 
Nem tudhatom… című klasszikussá vált 
versét.

Majd Ágh Péter ünnepi beszéde követ-
kezett. A szónok bevezetőjében elmondta, 
hogy Büknek sok értéke van, a fürdőtől az 
itt működő üzemektől a szállodákig, a tu-
risztikai létesítményekig, de a település 
legfőbb értéke azok a büki emberek, akik 
évszázadok óta ezt a települést szolgálták. 
Azok akik a háborúkban hősiességükkel, 
békében a munkájukkal tűntek ki. Közben 
nem felejtették el őseik hősies küzdelmeit. 
Emléket állítottak nekik.

„Ez a szobor ezt szimbolizálja. Ez a szo-
bor Bük. Minden szobor annyit ér, amennyi 
üzenettel bír, amennyi embernek üzenni 
tud. Ahány műalkotás annyi történet. Érde-
mes figyelni erre az emlékműre, mert sok 
dolgot akar nekünk elmondani. Ez a szobor 
rámutat arra, hogy a bükiek mennyire ké-
pesek kiállni magukért.”

Majd a szónok elmondta azt a történe-
tet, hogy a község lakói az I. világháborús 
emlékmű felállítást becsületbeli ügynek 
tartották. Kijárva az akkori budapesti enge-
délyt, helyi adakozásból készült az emlék-
mű, amelyet az 1920-as években avatták.

Ezt követően Ágh Péter sorolta azokat 
a büki kiemelkedő személyiségeket, akik 
példamutató módon képviselték emberi 
nagyságukat, bátorságukat, hősiességüket. 
Megemlítette Szabó József helytörténészt, 
akinek kezdeményezésére az I. világháború 
áldozatainak neve mellé felkerült a máso-
dik világégés büki halottainak nevei is.

„ Ne feledjük, hogy ez a szobor a múlt-
béli bükiek üzenete a 21. században élők-
nek. Róluk szól, de minket tanít. A Jóisten 
adjon nekünk erőt, egészséget, hogy éle-
tünk útján meghalljuk az ősök tanítását.” 

A  felújított emlékművet Jász László katoli-
kus plébános és Varga Tamás evangélikus 
lelkész áldotta meg.

A megyei önkormányzat koszorúját 
Majthényi László elnök, Dr. Kondora Bálint 
alelnök és Dr. Balázsy Péter megyei jegy-
ző, a büki önkormányzat koszorúját Dr. 
Németh Sándor polgármester , Baranyai 
Róbert alpolgármester és Dr. Tóth Ágnes 
jegyző helyezték el. Ezt követően az ün-
nepségen a büki intézmények, társadalmi 
szervezetek vezetői koszorúzták meg az 
emlékművet.

Felavatták a világháborús emlékművet

Emlékmű avató – Ágh Péter
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A határidő után érkezett kérelmeket el-
utasítjuk!

A kérelmet a Büki Közös Önkormány-
zati Hivatalhoz kell eljuttatni, a támogatás 
odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság dönt.

A támogatással kapcsolatos további 
információ a Büki Közös Önkormányzati 
Hivatalban kérhető Bakon Beáta szociális 
ügyintézőtől (94/558-043) és a jegyzőtől 
(94/358-006).

Dr. Tóth Ágnes
jegyző

k) telek közterületi határán kerítés építése,
l) a legfeljebb 2,0 m mélységű és legfel-

jebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő 
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korsze-
rűsítése, bővítése,

m) épület közterületről látható hom-
lokzatán, tetőzetén, valamint a kerítések 
közterületről látható felületén az 1 m2-nél 
nagyobb felületű reklámfeliratok, reklám-
berendezések, cég és címtáblák elhelye-
zése.

A bejelentési eljárás lefolytatásához 
szükséges kérelmet a rendelet melléklete 
szerinti nyomtatványon, a nyomtatvány-
ban megadott kötelező mellékletekkel kell 
benyújtani. 

A polgármester a tervezett építési tevé-
kenységet, reklámelhelyezést vagy rendel-
tetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül 
– tudomásul veszi és a bejelentőt erről a 
tényről igazolás megküldésével értesíti, ha 
a bejelentés:

a) megfelel a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott 
követelményeknek,

b) a tervezett építési tevékenység, illetve 
reklám illeszkedik a településképbe,

c) a tervezett rendeltetés-változás illesz-
kedik a szomszédos és a környező beépítés 
sajátosságaihoz, azok, valamint a határoló 
közterületek rendeltetésszerű és biztonsá-
gos használatát indokolatlan mértékben 
nem zavarja, illetve nem korlátozza.

(Folytatás a 4. oldalon)

A k t u á l i s

Bük Város Önkormányzata a gyermek-
védelem helyi szabályozásáról szóló 
3/2006. (II.15.) önkormányzati rendelet 
alapján a büki lakóhellyel rendelkező is-
kolai tanulók (általános iskolai, közép-, 
felsőfokú intézmény tanulói) részére 
egyszeri oktatási támogatást biztosít.

A támogatás mértéke általános iskolai 
tanuló estén egyszeri 6.000,-Ft/fő, középfo-
kú és felsőfokú intézményben tanuló nap-
pali tagozatos esetén egyszeri 7.000,-Ft/fő. 
A kérelmet a rendeletben meghatározott 
nyomtatványon kell benyújtani és csatolni 

Bük Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete rendeletet alkotott a tele-
pülésképi bejelentési és a településképi 
kötelezési eljárásról (11/2015. (VII.20.) 
önkormányzati rendelet). A rendelet a 
Helyi építési szabályzattal egyidejűleg 
2015. július 31. napján lépett hatályba.

Az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (6) bekezdésének 3. és 7. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a helyi ön-
kormányzat rendeletében szabályozhatja a 
településképi bejelentési és a településképi 
kötelezési eljárást.

A rendelet szerint településképi bejelen-
tési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és el-
lenőrzésekről, valamint az építésügyi ható-
sági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt 
építési munkák közül az alábbiakra

a) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített 
vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető 
kémény építése melynek magassága a 6,0 
m-t nem haladja meg,

b) épületben az önálló rendeltetési egy-
ségek számának változtatása,

c) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű 
épület építése, bővítése, melynek mérete az 
építési tevékenység után sem haladja meg 
a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve műem-
léki jelentőségű területen a telek közterületi 
határához legközelebb, de legfeljebb 50 
méterre álló új épület építését, vagy meglé-
vő épület építésügyi hatósági engedélyhez 
kötött bővítését vagy átalakítását,

d) nem emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény építése, bővítése, melynek mére-

Jegyzői közlemény

Jegyzői közlemény

kell az iskolalátogatási igazolást, amennyi-
ben a gyermek nem büki intézménybe jár. 

A kérelem benyújtására szolgáló nyom-
tatvány letölthető az önkormányzat hon-
lapjáról, átvehető a Büki Közös Önkor-
mányzati Hivatalban, de megtalálható a 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szak-
iskolában, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál. (Bük, Eötvös u. 5.)

A kérelmek benyújtási határideje: általá-
nos és középfokú intézményben tanulók 
esetén: szeptember 15., felsőfokú intéz-
ményben tanulók esetén: október 31.

te az építési tevékenység után sem haladja 
meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m ge-
rincmagasságot,

e) önálló reklámtartó építmény építése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítá-
sa, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatá-
sa, melynek mérete az építési tevékenység 
után sem haladja meg

ea) beépítésre nem szánt területen a 9,0 
m magasságot,

eb) beépítésre szánt területen a 4,5 m 
magasságot,

f ) közterületen szobor, emlékmű, ke-
reszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha an-
nak a talapzatával együtt mért magassága 
nem haladja meg a 6,0 m-t,

g) közterületen emlékfal építése, mely-
nek talapzatával együtt mért magassága 
nem haladja meg a 3,0 m-t,

h) park, játszótér, sportpálya megfele-
lőségi igazolással vagy teljesítménynyilat-
kozattal és műszaki specifikációval rendel-
kező műtárgyainak építése, egyéb építési 
tevékenység végzése,

i) a 6,0 m vagy annál kisebb magassá-
gú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú 
siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszé-
lyes folyadékok tárolója, nem veszélyes 
anyagot tartalmazó, nyomástartó edény-
nek nem minősülő, föld feletti vagy alatti 
tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges 
építmény építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, 
bővítése,

j) a telek természetes terepszintjének – 
építési tevékenységgel összefüggő – 1,0 m, 
vagy annál kisebb mértékű végleges jel-
legű megváltoztatása,
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(Folytatás a 3. oldalról)
A polgármester határozatban megtiltja a 
bejelentett építési tevékenység, reklámel-
helyezés vagy rendeltetésváltoztatás meg-
kezdését és – a megtiltás indokainak ismer-
tetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a 
tevékenység bejelentés nélküli elkezdésé-
nek és folytatásának jogkövetkezményeire, 
ha a bejelentés:

a) nem felel meg a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meg-
határozott követelményeknek,

b) a tervezett építési tevékenység, illetve 
reklám nem illeszkedik a településképbe,

c) a tervezett rendeltetés-változás nem 
illeszkedik a szomszédos és a környező 
beépítés sajátosságaihoz, illetve ha a be-
jelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció 
nem igazolja, hogy az új rendeltetés a kör-
nyező ingatlanok, valamint a határoló köz-
területek rendeltetésszerű és biztonságos 
használatát indokolatlan mértékben nem 
zavarja, vagy nem korlátozza.

A bejelentés elmulasztása esetén a ma-
gatartás megszegőjével szemben 100 000 
forintig terjedő pénzbírság szabható ki, to-
vábbá a polgármester jogosult ellenőrizni 
a bejelentési kötelezettség teljesítését és az 
építési tevékenység folytatását.

A településképi kötelezési eljárásra akkor 
kerül sor a helyi építészeti értékvédelem ér-
dekében az önkormányzat az építészeti és 
természeti értékek helyi védelméről szóló 
5/1994. (IV. 25.) rendelete, valamint a helyi 
építési szabályzatról szóló önkormányzati 
rendeletben szereplő épületek és építmé-
nyek esetében, amennyiben a településképi 
elem (egyedi és területi) fenntartása, karban-
tartása, rendeltetésének megfelelő használa-
ta nem felel meg a helyi építési szabályzatban 
meghatározott előírásoknak, különösen ha

a) az épületek jó karban tartására, – hom-
lokzati elemeinek, színezésének védelmére, 
egységes megjelenésének biztosítására, 
rendeltetésnek megfelelő funkciójának 
megőrzésére,

b) az építési övezetre előírt zöldterület 
biztosítására,

c) a telek terület-felhasználási szabályok-
nak megfelelő használatára,

d) építkezések átmeneti állapota kereté-
ben a terület adottságának megfelelő szin-
tű bekerítésére, rendben tartására 

vonatkozó szabályokkal ellentétes.
Az eljárás keretében a fenti kötele-

zettségek megszegése esetén a polgár-
mester határozatban hívja fel az érintet-
tet a megfelelő tevékenység végzésére. 
Amennyiben a határozatban foglaltakat a 
megadott határidőben a kötelezett nem 
teljesíti, 50 000 forintig terjedő pénzbírság 
szabható ki.

A rendelet megtalálható az önkormány-
zat honlapján, az eljárásokkal kapcsola-
tosan további információ a Büki Közös 
Önkormányzati hivatalban, Gyűrű Éva és 
Mészáros Szabolcs ügyintézőktől kérhető 
(telefonszám: 94/558-168 és 558-169).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
tervezett építkezéseket, felújításokat 
megelőzően tájékozódjanak a követel-
ményekről.

Az építési engedélyezési és bejelentési 
eljárás során a továbbiakban is Kőszeg Vá-
ros jegyzője jár el első fokú hatóságként.

Dr. Tóth Ágnes 
jegyző

a k t u á l i s

HIRDESSEN KEDVEZŐ ÁRON 
A BÜKI ÚJSÁGBAN!

Ízelítő a hirdetési tarifáinkból:
1/1 oldal 40.000 Ft + ÁFA
1/3 oldal 17.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 12.000 Ft + ÁFA

Áraink 2010. óta változatlanok!  
Lapunk minden büki családhoz eljut!

Kapcsolat: 06 20 431 37 37

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu honlapon.

www.bukfurdo.hu
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Augusztus 1-je az Anyatej Világnapja. 
Erről a világ minden részén, így kisvá-
rosunkban, Bükön is megemlékezünk 
minden évben. 

Idén augusztus 5-én, szerdán délután 
1 órára hívtuk a várandósokat, babákat és 
szüleiket, akik szép számmal megjelentek. 
Vendégünk Kerekes Péter szakpszicholó-
gus volt. A bevezető előadást kérdések 
alapján építette fel. Igyekezett több hely-
zetre rávilágítani, hogy ami jobban érdekli 
a jelenlévőket, arról beszéljünk többet. Jöt-
tek is a kérdések: mi a szoptatás lelki sze-
repe? El lehet kényeztetni a csecsemőt? 
Mennyit  legyen kézben a baba? Milyen 
párkapcsolati hatásai vannak a gyermek-
fejlődési szakaszoknak? Példával és törté-
netekkel megvilágított válaszokat kaptak.

Hol kezdődik a boldogság tanulása? 
Az édesanya karjában. Az újszülött az első 

hat hónapot úgy éli meg, hogy egyek az 
édesanyával. Szakszóval élve a baba szim-

biotikus egységet szeret alkotni édes-
anyjával. A  szoros együttélésben kiemelt 
szerepe van a bőr érintkezésnek, az anya 
és baba illatának, hangjának és az együtt 
létezés legszorosabb kifejeződésének: a 
szopás-szoptatásnak. 

A kisded kérdések után jött a párkap-
csolati együtt gondolkodás: feleség szere-
pe a családban? Hogyan szeressük a férjet? 
Nagyobb gyerekek bevonása? Kamasz fiúk 
és – lányok problémái?

Az interaktív beszélgetés alatt a gyere-
kek játszhattak, közben pogácsa és alma-
lé állt mindenki rendelkezésére. Minden 
édesanya virágot kapott annak megfelelő-
en, hány gyermeket nevel. 

Köszönjük Farkas Laurának a pogácsát, 
Polgár Andráséknak az almalevet, Bük Vá-
ros Önkormányzatának, a Büki Művelődési 
Központnak a segítséget.  Büki védőnők

Bük város önkormányzata pályázatot írt 
ki, a helyi városgazdálkodási vállalkozás-
nak az önkormányzati tulajdonban lévő 
Parkom Nonprofit Kft. vezetésére. A sok 
pályázó közül Hetényi Holpert Mónikát 
választotta az önkormányzat. 

Hetényi Holpert Mónika a Herman Ottó 
Szakközépiskolába járt, ott dísznövény és 
zöldségtermesztést tanult. Majd a kecske-
méti főiskolára járt, szintén dísznövény és 
zöldségtermesztési szakirányon végzett. Ezt 
követően levelező tagozaton elvégezte a 
Kertészeti Egyetemet. A főiskola elvégése 
után Sárváron dolgozott, 3 évig egy pesti 
parkfenntartó cégnek volt a helyi részleg ve-
zetője. A következő állomása a szombathelyi 
Prenor Kft.-nél volt, ahol parkfenntartási mű-
vezető volt, majd a parkfenntartási, parképí-
tési rész vezetője lett. A büki önkormányzati 
pályázat eredményként 2015 július 15-től a 
Parkom Nonprofit Kft. ügyvezetője lett.

Úgy tudom, hogy önnek nem volt teljesen 
ismeretlen Bük, a büki viszonyok. Már dolgo-
zott az önkormányzat megbízásából. 

Igen, ez így van. A tavalyi évben végeztem 
egy felmérést, amely a Parkom Kft.-nek a par-
kosítási illetve a parkfenntartási feladatainak 
az ellátására vonatkozott leginkább. Valamint 
Szili Adrienn kertész, kerttervező mérnökkel 
pedig a virágosítást együtt terveztük.

A Parkom Kft. nagyon sokféle tevékenysé-
get végez, hogy ha felsorolna ezek közül né-
hányat.

A főtevékenység a hulladékszállítás, me-
lyet 16 településen végzünk. A másik fő te-
vékenységünk a parkfenntartás, valamint 
Bük területén még mi végezzük a temető 
fenntartást, az önkormányzati lakás és nem 
lakás célú ingatlanoknak a kezelését.

Mindezt hány fővel végzik?
14 fő a fizikai dolgozók létszáma.
A parkfenntartás, illetve a virágosítás 

gondolom Önnek nagyon kedves terület. Itt 
Bükön nagyon sokan mondják, hogy egy für-
dővárosba még több virág kellene. Egyet ért 
ön ezzel?

Egyetértek vele. Vannak olyan területei a 
városnak, amelyek szépen virágosítottak, de 
maradtak területek, amelyek kimondottan 
igénylik a fejlesztést. 

Mit tud tenni a Parkom Kft? Van erre meg-
felelő anyagi háttere, bázisa? Vagy a következő 
időszakban még többet szeretne építeni a la-
kosság öntevékenységére?

Kénytelenek vagyunk mi magunk megol-
dani, hogy ha azt akarjuk, hogy folyamatosan 
rendezett legyen a terület. Úgy hogy ha bő-
vülnek a területek, akkor nekünk is bővíteni 
kell a létszámot majd. 

Megvan erre az anyagi fedezet?

Most fog majd szeptember végén az ön-
kormányzat által meghatározott új parkfenn-
tartási szerződés kialakulni, majd akkor fog 
pontosan kiderülni, hogy milyen területeket 
kell ellátnunk.

Most 37–38 fok van. Ezekben az időszakok-
ban, hogy tudják megőrizni a virágokat?

Kénytelenek vagyunk a reggeli, korai 
órákban öntözni. 

Megvan ehhez a megfelelő felszereltségük?
A gépparkunk nem teljesen tökéletes, fej-

lesztésre szorul.
Ez mit jelent? Milyen típusú gépekkel rendel-

keznek?
Az öntözést a telepített vízvételi helyekről, 

slagról szoktuk végezni, valamint egy nagyon 
elöregedett 40 éves traktor után függesztett 
tartályról, amit szeretnék lecserélni egy na-
gyobbra. Az előtte lévő gép is már kiszolgálta 
az idejét, úgyhogy azt is le kellene cserélni.

Gondolom, hogy nem csak az öntözéssel 
kapcsolatban szeretnék a gépparkot megújíta-
ni, a fűnyírók sem maiak.

A fűnyíróknál jelenleg még nem tervez-
tünk fejlesztést, azok még szolgálnak ben-
nünket. De szeretnénk az egyik gépünket,- 
amelyik nem fűgyűjtős,- átalakítani, hogy 
fűgyűjtősként működjön, hogy a fűnyírásnál 
a gyűjtés is meg legyen oldva a kiemelt te-
rületeken. 

a k t u á l i s

Anyatejes Világnapi megemlékezés Bükön

Bemutatjuk az új városgazdát

Megosztott figyelem
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Áprilisi számunkban már írtam a büki ki-
segítő kórház első hónapjairól. A követ-
kező hírből már arra következtethetünk, 
hogy nem csak a 13. ulánus ezred pótszá-
zadából, hanem más katonai egység(ek)
ből is hoztak lábadozókat a büki szükség 
kórházba:

A Soproni Napló – Sopronmegye 1915. 
május 21-i számának 4. oldalán „Katonate-
metés Bükön” címet kapott e tudósítás: „…
Hynda István a 45. gyalogezred gyalogosa 
hónapokon át nézett szembe Galíciában 
[akkor az Osztrák-Magyar Monarchia, ma Len-
gyelország része] a szülőfaluját feldúló ellen-
ség gyilkos tüzével. Golyó nem érte. A halál 
alattomos követe, a tífusz megejtette. Felgyó-
gyulva e betegségből, a büki kis kórházban 
üdült. A nehéz nyavalya azonban tönkretette 
belső szervezetét, s dacára a legodaadóbb 
ápolásnak és kiváló orvosi kezelésnek, jobb-
létre szenderült… Halálos betegségét, me-
lyet csak súlyosbíthatott Galíciában lakó szü-
leinek sorsa, kiktől még levelet sem kaphatott 
– panasz nélkül viselte. Bük község hősöket 
megillető, impozáns temetési pompában 
részesítette…” A büki halotti anyakönyv sze-
rint az 1915. május 17-én beállt halál oka: 
szívizomelfajulás. A görög katolikus vallású 
Hynda István ekkor 25 éves volt.

A napilap 2015. július 22-i számának 4. 
oldalán írja, hogy visszatérnek a 9 hónap-
ja Sopronban állomásozó 45. gyalogezred 
katonái Przemyslbe, ahol az ezred pótkere-
te lesz. A negyvenötösök a galiciai szanoki 
hadkiegészítési kerület körzetéhez tartoztak. 
Feltételezhetjük, hogy a Sopronban pihenő 
egységükből helyezték ki Hynda Istvánt a 
büki szükség kórházba több társával együtt.

A Soproni Napló – Sopronmegye 1915. jú-
lius 10-én „Jótékony célú előadás Bükön” cím-

mel közli az újabb tudósítást településünkről. 
„Az ottani műkedvelők július 4-én jótékony 
célú előadást rendeztek a Magyar Vöröske-
reszt Egyesület, továbbá a háború rokkantjai, 
valamint a harctéren elesettek özvegyei és 
árvái javára. Az előadás gazdag műsorában 
hazafias és népdalok, melodráma, zongora- 
és hegedűjáték, háborús színjáték, dialóg és 
víg monológ, szavalatok, ünnepi beszéd és 
allegórikus élőkép voltak. A nagy hatást keltő 
ünnepi beszédet Vadász Norbert szombat-
helyi premontrei tanár mondta. Az előadás 
minden tekintetben sikerült, a nézőtér zsú-
folásig megtelt, a bevétel 660 Korona volt. 
… A begyűlt összeg felerészben a Magyar 
Vöröskereszt Egyesületnek, felerészben a m. 
kir. Honvédelmi Minisztérium Hadisegélyező 
Hivatalának küldetett fel.”

Bük nagyközség képviselőtestülete elő-
ször 1915. szeptember 25-én foglalkozott a 
„Kisegítő kórház alap számadásá”-val:

„A kisegítő kórház részére érkezett ellát-
mány és egyéb bevételek: 

24.103 Kor. 03 fill.
Kiadás: 13.737 Kor. 01 fill.
Pénztári maradvány: 10.366 Kor. 02 fill.

Az alapot elkülönítve kezeli: „a községi 
bíró, a helyettes jegyző és a pénztárnok”. A 
Vöröskereszt büki fiókja részéről a Gazdasá-
gi – nyilván felügyelő – Bizottság tagjai: „Rie-
dinger Károlyné, dr. Takács Józsefné és Hajas 
Kálmán.” 

A Soproni Napló – Sopronmegye 1916. 
január 9-i számában már vöröskeresztes ki-
tüntetettekről olvashatunk. „A Magyar Szent 
Korona Országai Vöröskereszt Egyesületé-
nek királyi biztosa előterjesztésére ő császári 
és királyi fensége Ferenc Salvátor főherceg, 
az önkéntes ápolás főfelügyelője, mint a 
Monarchia Vöröskereszt Egyesületének véd-
nökhelyettese… legkegyelmesebben ado-
mányozta… A hadiékítményes Vöröskereszt 
ezüst díszérmet: …Riedinger Károlyné [a 
Vöröskereszt büki fiókja elnökének], Hajas 
Kálmán [a Vöröskereszt büki fiókja vezetőségi 
tagjának]…, A hadiékítményes Vöröskereszt 
bronzérmet: …Hasza Franciska és Hasza Jo-
lán” [a Vöröskereszt büki fiókja aktivistáinak. 
Előbbi feltételezhetően a lábadozó katonák 
mellett ápolónőként, testvére pedig „sebesült 
kórházi felügyelő szakácsné”-ként dolgozott.]

Néhány hét múlva a fenti lap január 28-i 
száma már arról tudósított bennünket, hogy 
„a büki kisegítő kórházban, mint tudósítónk 
jelenti, felülvizsgálatot tartott Pick dr. főtör-
zsorvos, és mindent a legnagyobb rendben 
talált. Örömmel szögezzük le ezt a tényt, 
mert mint tudjuk, Takáts József dr., ki községi 
és cukorgyári és körorvos egy személyben és 
14 hónap óta díjmentesen teljesít szolgálatot 
a kisegítő kórházban, szép példát mutatott 
arra, hogy mire képes az akarat és a hazafias 
érzés.” E munkájáért később őt is a Vöröske-
reszt II. oszt. hadiékítményes díszjelvényével 
tüntették ki.

Sági Ferenc

Azt írta az újság

Az I. világháború Bükön II.

Hynda István síremléke

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

1. Kedd Dr. Bence Zsolt
2. Szerda Dr. Vágási Andrea 
3. Csütörtök Dr. Kator Miklós
4. Péntek Dr. Müller András
5. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna
6. Vasárnap Dr. Petro Andor 
7. Hétfő Dr. Kator Miklós
8. Kedd Dr. Nagy Mária
9. Szerda Dr. Vágási Andrea
10. Csütörtök Dr. Kator Miklós

11. Péntek Dr. Szilasi Imre
12. Szombat Dr. Szilasi Imre
13. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
14. Hétfő Dr. Szilasi Imre
15. Kedd Dr. Nagy Mária
16. Szerda Dr. Vágási Andrea
17. Csütörtök Dr. Bencsik István
18. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
19. Szombat Dr. Vágási Andrea
20. Vasárnap Dr. Petro Andor

21. Hétfő Dr. Bencsik István
22. Kedd Dr. Nagy Gábor 
23. Szerda Dr. Bencsik István
24. Csütörtök Dr. Müller András 
25. Péntek Dr. Szilasi Imre
26. Szombat Dr. Szilasi Imre
27. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
28. Hétfő Dr. Szilasi Imre
29. Kedd Dr. Nagy Mária 
30. Szerda Dr. Kator Miklós
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Első alkalommal szervezett közös tábort 
a Sok-szín-pad Társulat és a Büki Ifjúság 
a Helyi Kultúráért Egyesület. Augusztus 
10 és 15 között vártuk azokat a vállalkozó 
kedvű 8-14 éves gyerekeket, akik szívesen 
szerepelnének, kipróbálnák a színjátszást. 
A napközis táborunknak a Koczán ház kö-
rüli építési munkálatok miatt a művelődési 
ház adott otthont, de szerencsére a pén-
teki napon már birokba vehettünk a ter-
vezett helyszínt. A hét során a táborozók 
megismerkedhettek azzal a munkafolya-
mattal, amely szükséges egy előadás létre-
hozásához. Kemény munkára volt szükség, 
hiszen nem egyszerű feladat 5 nap alatt 
megtanulni egy színdarabot, de természe-
tesen jutott idő játékra, mókázásra. A ked-
di napon egy drámapedagógus segítette 
munkánkat Zalavári András személyében, 
aki rengeteg játékos, fejlesztő feladattal ké-

szült. Szerdán egy kisebb biciklitúrával szí-
nesedett a program, amikor is a sajtoskáli 

tóhoz tekertünk át, és bográcsozás mellett 
zajlottak a próbák, játékok. Pénteken este 
mutatták be szüleiknek a gyerekek, hogy 
mire is jutottak a hét folyamán. Társulatunk 
legelső darabjának kivonatát adták elő, 
Luigi Pirandello: A korsó című műve nyo-
mán, majd Farkas Gyula és Németh Sándor 
Dazsa jóvoltából egy gulyásleves mellett 
nyílt lehetőségünk átbeszélni a hét élmé-
nyeit. Ekkor azonban még nem ért véget 
a program, hiszen várt még ránk egy bá-
torságpróbával színesített „ottalvós buli”. 
Szombaton reggel a sátorbontás után bú-
csúztunk el a gyerekektől. Természetesen 
volt egy olyan nem titkolt szándékunk, 
hogy azokat a gyerekeket, akik kedvet kap-
tak a színjátszáshoz a későbbiekben sze-
retnénk még foglalkoztatni, szerencsére 
nem egy jelentkezőnk van.

 Kabay Ágnes

Idén is, immár második éve, ismét két 
turnussal mentünk Bükről Erzsébet-tábor-
ba. Azonban míg az alsósokat szinte luxus 
körülmények várták Zánkán, addig minket 
jóval szerényebbek. 

A zánkai tábor házait Lázár Ervin A Négy-
szögletű Kerek Erdő című meséjének lakói-
ról nevezték el. Kétszer is abban a szerencsés 
helyzetben volt részünk, hogy a Dömdö-
döm ház lakói lehettünk. Dömdödöm a 
Kerek Erdő állandó lakosa. Idén a Gepárd 
Gézában kaptunk szállást, aki a mese szerint 
egy csavargó külsejű egyén. Nos, a név ta-
láló volt. Ezért aztán szegény Gepárd Gézát 
rögtön át is kereszteltük Gáz Gézává. 

Ahogy teltek a napok, és egyre me-
legebb lett, úgy egyre inkább csak a víz 
vagy az árnyék vonzott mindenkit. Jó volt 
a strandon, a fák alatt aludni. Ki kellett pi-
henni az éjszaka fáradalmait. A csúszdák 
mindenkit levettek a lábukról. A nagyok 
a meredek, gyors csúszdát, a kicsik a jóval 
lassabb, tekergős csúszdát használták. Igazi 
vízi pockok voltak. 

A fiúk hevesen udvaroltak a lányoknak. 
Kapcsolatok szövődtek és mentek tönkre 
órák alatt. Csapatunk Casanovájának több 
trófeát is sikerült begyűjtenie. Némelyik 
titokra fény derült, némelyikre nem. Az 

elvesztett búvárszemüveg meglett, de az 
eltűnt kék törölköző rejtélye már örök titok 
marad. Sportos lányaink sorban nyerték a 
versenyeket. Nagyok voltak/jól szerepel-
tek/brillíroztak kislabda dobásban (Amb-
rus Viktória 1. hely, Garamvölgyi Gréta 
2. hely), helyből távolugrásban (Ambrus 
Viktória 1. hely, Pócza Franciska Csenge 3. 
hely), diszkoszvetésben (Ambrus Viktória 
2. hely, Pócza Franciska Csenge 3. hely), 
guggolásban (Pócza Franciska Csenge 1. 
hely). A szobatisztasági versenyt sajnos 
nem nekünk találták ki, bár ahogyan a na-

pok teltek, egyre magasabb pontszámokat 
kaptunk. Az éjszakai bátorságpróbán senki 
nem rémült halálra. Sosem gondoltuk vol-
na, hogy a gyöngyfűzés nagyobb veszé-
lyeket rejt magában, mint egy éjszakai aka-
dályverseny. A közös fényképezés viszont 
meghozta gyümölcsét. Rengeteg jó fotó 
készült, ezek egy része megtekinthető a 
Facebookon. Szerencsénkre házhoz jött a 
kirándulás is. Ezen mindenki lelkesen vett 
részt. Csúsztunk kötélen, húztunk kisko-
csit és egymást, dobtunk gumicsizmát és 
kolbászt, felrobbantunk a torpedóktól, át-
bújtunk a szövevényes pókhálón. Voltunk 
élő csocsó figurák, és vezettünk kötélen 
karabinert. És akinek még ez sem volt elég, 
az falra is mászhatott. A nagyfiúk lelkese-
dése az idő előrehaladtával egyre inkább 
fokozódott. Némi csalódással vették tudo-
másul, hogy nagyon magas pontszámuk 
ellenére sem nyertek. 

Sok szép emlékkel tértünk haza mind-
annyian. Megismertünk új embereket, és 
talán egymást is egy kicsit jobban. Volt sírás 
is, miközben az új ismerősök egymás nya-
kába borulva búcsúzkodtak, és biztosítot-
ták a másikat, és talán önmagukat is arról, 
hogy „Jövőre Veletek ugyanitt!”

Táborozók

Színjátszó tábor

Erzsébet-tábor 
– nem a megszokott körülmények között

Táborzáró a színjátszóknál

Díjazottak
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A KLIK Kőszegi Tankerületének szervezésé-
ben az idei nyáron 2. alkalommal, július 13-
án hajnali 5 órakor útnak indultunk mi, büki 
iskolások, hogy a kőszegi és gyöngyösfa-
lui diákokkal és kísérő pedagógusokkal 
együtt az Adriai-tenger partján nyaraljunk 
5 napig. Félnapnyi utazás után érkeztünk 
meg Crikvenicába, a horvát üdülővárosba. 
A fáradt utazókat a Villa Atalanta tulajdo-
nosa finom ebéddel várta. Némi pihenő 
után fáradtságot nem ismerve vetettük 
magunkat a tengerbe, hogy lehűtsük forró 
testünket. Naponta Imre Julianna tábor-
vezető gondoskodott a változatos prog-
ramokról, esténként pedig a horvát nyelv 
szépségeibe vezetett be minket Marika 
néni, a horvátzsidányi tagiskola vezetője. 
Többször a város éjszakai arcával is meg-
ismerkedtünk. A szélvihart követő haragos 
tengert is megláthattuk, amikor reggel 
felébredtünk, de délután már áthajóztunk 
a Krk szigeten található Vrbnikbe. Ott át-
haladtunk a mindössze 42 cm széles kis 
utcán, megtekintettük a Nagyboldogasz-
szony Székesegyházat, és finom fagyival 

csillapítottuk a hőséget. Az éjszakai stran-
dolás nagy élvezetet nyújtott számunkra. 
Szerdán Senj-be, Kőszeg testvérvárosába 
kirándultunk, ahol strandpapucsban be-
vettük a várat és megkoszorúztuk Jurisich 
Miklós szobrát is. A délutáni strandolásokat 

Zita néni a Bingo játékkal színesítette. Este 
a mobilos vetélkedőn nagy élvezettel mér-
ték össze tudásukat az alkalmi csoportok. 
Csütörtökön délelőtt Ottó bácsi sportve-
télkedője rázta fel a csapatot az álomvilág-
ból, hogy a délutáni strandoláshoz üdék 
legyünk. A dalos búcsúesten megtekintet-
tük a héten készült képeket, jókat derülve 
magunkon, majd megtudtuk a vetélkedők 
eredményeit is. Az utolsó napon hazafelé 
megtekintettük Rijekában a trsati várat és 
egy utolsó horvát fagyit is elfogyasztottunk 
Varazdinban. Innen célirányosan indultunk 
haza. Útközben még közösen játszottunk 
egy ország-város vetélkedőt, ahol csak 
győztesek születtek. Köszönjük Andi néni-
nek és Erika néninek, hogy velünk voltak, 
ránk figyeltek, vigyáztak ránk ezen a felejt-
hetetlen, élményekkel teli úton. Köszönjük 
támogatóinknak – Bükfürdői Gyógy-és Él-
ménycentrum, Napsugár Játszópark Bük, 
Pintér Anikó, TDM Bük, Vulkán Fürdő Cell-
dömölk –, hogy ajándékaikkal még szebbé 
tették nyaralásunkat. 

Büki kirándulók

Augusztus 10-14-ig vártuk az általános 
iskolásokat hasznos időtöltésre a hittan-
terembe. Hétfőn a korai órákban a Szent 
Kelemen templomtól elbúcsúztattuk 
az Apor-ereklyét, majd a bői Szent Imre 
templomban szentmisével fogadtuk; és 
nyitotta meg a tábort László atya. Reggeli 
után Kőszegre indultunk autókkal, ahol a 
Domonkos nővérekkel és a Verbita atyák-
kal ismerkedtünk. Mivel a hivatások éve 
van, ezért tartottuk fontosnak, hogy egy 
kis betekintést kapjunk a szerzetesek éle-
tébe. Alberta nővér interaktív játékra hívott 
bennünket. A verbita missziós házban Fe-
renc atya fogadott minket. Különleges él-
mény volt a rendház kápolnájában együtt 
zsolozsmázni az itt élőkkel. Az óriási kert 
bebarangolása után a Jézus Szíve temp-
lomba látogattunk. Visszaindulás előtt 
jólesett a fagyi, minek következtében sok 
spagetti megmaradt a késői ebédből. Ked-
den részt vettünk a csepregi ministráns-
találkozón, ahol izgalmas akadályverseny 
keretében jutottunk ki a Boldogasszony 
kápolnához, majd a szentmise befejeztével 

sietni kellett haza, hogy a finom „ebéd” ki 
ne hűljön. A szerdai nap Bőben kezdődött, 
mivel meghívást kaptunk egy fonalgrafi-
ka elkészítésére. Az ügyes kezek mellett a 
gyors lábakra is szükség volt a ping-pong 
és tollas versenyeknél. melyek már a büki 
plébánián zajlottak. Pihenésként átautóz-
tunk Górba, hogy litániával köszönjünk 
el a vértanúpüspöktől, és Pál atya tovább 
vigye az ereklyét az Újkéri híveknek. Csü-

törtökön vonattal kirándultunk Sopronba, 
ahol a Júdás Tádéról nevezett templomot 
Domonkos atya mutatta be, majd az „utca-
burgeres” ebéd után szentmisén vettünk 
részt. A nagy melegben megkóstoltuk a 
soproni fagyit is. Délutáni sétánk a színház 
előtti zenélő szökőkúthoz vitt, majd a Tűz-
torony alatt áthaladva bekukkantottunk 
a Kecske-templomba, ezután pedig me-
sés-verses tárlatvezetéssel ismertük meg 
a Stornó-ház műtárgyait. Pénteken foly-
tatódott a megunhatatlan sport, de me-
móriajátékokkal is élesítettük az eszünket, 
majd megtekintettünk egy filmet, amely 
tanulságait ebéd közben beszéltük meg. 
A szökőkutak és horgásztó, a sportpálya 
és Kóczán-ház megtekintése élményt je-
lentett a vendég gyerekek számára, mivel 
sajnos büki csak egy fiúcska volt. Köszönet 
minden támogatónak és segítőnek. Sze-
retnénk hagyományt teremteni a napközi-
vel, hogy ezáltal közelebb kerüljenek és 
ragaszkodjanak a gyerekek a plébániához, 
a templomhoz, mindenekelőtt Istenhez. 

Vincze Erzsébet – hitoktató

Crikvenicai nyaralás

Napközi a Plébánián

Tengeri utazás

A napközi tábor résztvevői
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Az első lakók ekkor költözhettek be az új há-
zukba. 15 éve korszerűsítették a Béke utcát, 
amit az ott lakók minden évben utcabállal 
ünnepelnek. 2000 augusztusában az első 
utcabálon többek között Horváth Lajos pol-
gármester, Szabó József jegyző, Gelle József 

műszaki főelőadó, Patthy Sándor és Pócza 
Csaba képviselők és Zsombori Pál műsza-
ki ellenőr vettek részt. Külön köszönet a 
Pukler-Németh, a Szabó és Patthy Zsókáék 
családjának a szervezésért és a sok finom 
ételért, sütikért. Szabó József

30 éves a Béke utca

Sportanimáció

Veterán autó

BFC elfogadóhelyek
Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt idő-
szakban jelentősen megnövekedett a Bük-
fürdő Card felhasználók/ igénylők száma. Az 
előző években kínált szolgáltatások mellett 
évente frissítjük az elfogadói kört. Idei új-
donságaink között szerepel a szombathelyi 
Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Köz-
pont, amely a megújulva és számos családi 
programmal várja látogatóit. Kőszegen az 
Arany Egyszarvú Patikamúzeum, valamint a 
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszín-
ház kiállítási anyagát kínáljuk vendégeinknek 
kedvezményes áron. Érdemes ellátogatni 
Sopronba is, a Hűség Városában a felújított 
Tűztorony kínál értékes kikapcsolódást ked-
vezményes áron.
Gyermek- és sport animáció
Augusztus 29-én zárul a bükfürdői Sportpark 
kedvelt délutáni programsorozata, az ingye-
nes gyermek-és sport animáció. A száraz, 
meleg időjárásnak (is) köszönhetően a kora 
délutáni és esti órákban számos család vett 
részt a játékos és ügyességi programokon. 
Klasszikusan a péntek délutáni, légvárral bőví-
tett gyermeksarok volt az idei szezon kedvenc 
rendezvénye. 

Ökokalandorok
A Bükön, Bükfürdőn nyaraló családok köré-
ben egyre népszerűbb az ökokalandor tú-
ránk, amely településünk környezettudatos 
törekvéseit helyezi előtérbe, és egy kellemes 
kerékpáros vagy gyalogos túra keretében 
mutatja be a város „zöld” attrakcióit. A kilenc 
állomásból legalább ötöt felkereső kalando-
rokat oklevéllel díjazzuk. A kedvelt szabadidős 
tevékenység jelenleg magyar nyelvű itinerrel, 
azaz útvonalleírással érhető el, de előkészület-
ben van ennek német és cseh nyelvű verziója 
is, amely a későbbiekben weboldalunkra is fel-
kerül majd, letölthető dokumentumként.

Európai Mobilitási Hét 2015 – Bük, Bükfürdő
A tavalyi évhez hasonlóan Bük Város Ön-
kormányzata ismét csatlakozott az Európai 
Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz, amely 
hagyományosan szeptember 16 és 22 között 
kerül megrendezésre a Bük, Bükfürdő Köz-
hasznú Turisztikai Egyesület szervezésében. 

Az idei téma, a multimodalitás, amely arra 
ösztönzi az embereket, hogy gondolják át a 
rendelkezésre álló közlekedési lehetősége-
ket, és válasszák az utazásukhoz a legmegfe-
lelőbbet. Arra szólítja fel az embereket, hogy 

kombinálják a közlekedési módokat, mivel 
ez gyakran gyorsabb és kellemesebb utazást 
eredményez. Ez a törekvés a szlogenben is 
visszaköszön – VálasszVáltsVariálj!, illetve az 
európai kezdeményezés kabalafiguráján 
is, akit Edgar-nak hívnak és a hét során szá-
mos közlekedési módot ismerhetünk meg 
a közreműködésével. A programokkal idén 
is a gyerekeket szólítjuk meg, igyekeztünk a 
tematikához kapcsolódó, színes és érdekes 
témákat, aktivitásokat összeállítani, amelynek 
kapcsán megismerkedhetnek a különböző 
közlekedési eszközökkel a vasúti közlekedés-
től az elektromos caddyn át a kerékpározásig. 
Idei rajzpályázatunk során szerepet kap To-
boz Ottó, a büki ökomókus, valamint a jövő 
környezettudatos közlekedési eszközei. Az 
egyhetes program mellett Bük Város Önkor-
mányzata pályázott az Európai Mobilitási Hét 
Díjra is, amelyre csak az az önkormányzat je-
lentkezhet, aki mindhárom kategóriában te-
vékenységet valósít meg (teljes hét, állandó 
intézkedés, autómentes nap). 

A MiSTER CLASSiC™ veterán autók verse-
nyét az idén 13. alkalommal rendezték meg. 
A Bükfürdőről rajtoló kétnapos Oldtimer Szu-
perkupa™ futam időpontja szeptember 11-
12. Az idei évben a veteránautók mellett nagy 
hangsúlyt kapnak majd a különleges sportko-
csik is. A versenyen mintegy 60 autó fog részt 
venni. A futamok időpontjairól és helyszíneiről 
a www.visitbuk.hu oldalon keresztül tájékoz-
tatjuk Önöket! Várunk szeretettel minden ked-
ves érdeklődőt!

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület hírei:

A k t u á l i s

A bükfürdői Termál Üdülőszövetkezet 
Apartman Hotel szobaasszonyi állást 
hirdet. 

Érdeklődni hétköznapokon 9-16 órá-
ig a 06/94-558-623 telefonszámon lehet.

Állás hirdetés
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Lassan a végéhez közeledik a Bükfürdői 
Termelői piac és alkalmi vásár első sze-
zonja, ami a bükfürdői Tourinfo előtti 
tér kedvelt, keresett színfoltja lett, és 
hetente átlagosan 30 termelő, valamint 
kézműves kínálja a portékáit. Az ötlet-
gazdák és egyben szervezők örömére 
mind a fürdővárosba érkező vendégek, 
mind pedig a helyiek szívesen látogat-
ják a péntek délutánonként megrende-
zett piacot, amelyet nyitás óta átlagosan 
több száz érdeklődő keres fel hetente. 
Megkérdeztünk néhány termelőt, hogy 
miképp vélekednek a TDM szervezet ál-
tal létrehozott és felügyelt piacról

Horváth Antal Sárvárról jött, mézzel kí-
nálja a vásárlókat, közben arról érdeklőd-
tünk, hogy a többi termelői piachoz képest 
milyennek találja a bükfürdőit. – Kelleme-
sen csalódtam, mert itt valamit nagyon jól 
csináltak. A szervezőknek mindenhol nagy 
felelőssége van a piac lebonyolításában, 
megszervezésében. Örömmel vettük tudo-
másul, hogy az itt üdülő csehek, szlovákok, 
németek meglátogatják a piacot. Nem csak 
nézegetnek, hanem jócskán vásárolnak, 
nem csak a mézet, hanem hentesárut, saj-
tot, egyebeket, de a jó kőszegi borokat is 
megkóstolják. A méz megkóstoltatásával 
mi is el tudjuk érni, hogy a nézegetők vá-
sárlóvá váljanak. Az erdei méz, az akácméz 
ami leginkább fogy, de vannak különleges-
ségeink is: chilis méz, hárs méz, vagy a fa-
célia. Kínáljuk ezeket is kisebb-nagyobb ki-
szerelésben, a pénztárcáknak megfelelően.

Nagy Etelka Kenyeriből kecske- és tehén 
tejből készült saját készítésű sajtokat kínál. 
Több termelői piacot is kipróbált már, de a 
büki piac szervezőit dicséri: – Nagyon jól 
van ez a piac felépítve, jó a marketingje, 
nagyon szívesen jövök ide. Sokféle nem-
zetség megfordul a standnál, a kóstoltatás 
után szívesen vásárolnak. De sokan kijárnak 
Bükről is, vannak rendszeres vásárlók is. 
Leginkább a fokhagymás sajtok fogynak, 
de a lilahagymás sajtok is nagyon kedvel-
tek. Van a családi gazdaságban 41 kecs-
kénk, 20 tehenünk, 300 birkánk. Megoszt-
juk a munkát. A piacokon az értékesítés az 
én feladatom.

Desits Zoltán Rábapatyról hozza hús-
termékeit. Sokfelé megfordulnak a megyé-
ben, sokféle piacot ismernek. – Szívesen 
jövünk Bükre, ezalatt a néhány hét alatt 
már törzsvásárlóink is lettek. Jó kis piacot 
szerveztek ide, szívesen jövünk minden 

Egy sikertörténet: a Termelői Piac

– A burgenlandi és vasi versenyhorgászok 
vettek részt Oberwart (Felsőőr) melletti ta-
von, ahol Kovács Ákos 2., Kajtár Máté 4. he-
lyezett lett. A Vas megyei csapat 1. helyezést 
ért el. Ezúton is gratulálunk.
– Augusztus 27-28-29-én tartották a 14 éven 
aluliak Ho-Ho táborát 14 fővel.  A fiatalok el-
méleti és gyakorlati feladatokat is teljesítet-
tek. Volt célba dobó verseny, illetve a részt-
vevők halfogó vetélkedője. A tábor sikeres 
lebonyolításában az egyesület elnökén kívül 
Kovács Ákos, Farkas Gyula, Kajtár Máté, Né-
meth Zsigmond és ifj. Kadarkuti András se-
gítettek. Ezúton is köszönjük.

– Augusztus 29-én részt veszünk a Csepregi 
Horgász Egyesület által szervezett hagyo-
mányos Répce-kupán.
– Annak ellenére, hogy a Büki-tó vízszintje több, 
mint másfél méterrel csökkent, rekord méretű 
halakat sikerült fogni horgásztársainknak.
– 24 kg-os harcsát egy napi jegyes vendég 
fogott.
– 10,2 kg-os amurt fogott Horváth László 
büki horgásztársunk.
– 5 kg-on felüli amurokat fogtak többek kö-
zött Dancs Ferenc és Fülöp József felnőtt, 
valamint Csonka Bence gyermekhorgász. 
Gratulálunk! Szabó József elnök

Horgász hírek

Termelői piac

Desits Zoltán Horváth Antal

pénteken. Rengeteg turista is megfordul itt 
péntekenként, akik szívesen kóstolgatnak, 
vásárolnak. A legnagyobb sikere a Turista 
szaláminak van, nagyon kedveltek a lágy 
kolbászok, de mindenből vásárolnak. A 
többi termelővel beszélgetve szeretnénk, 
ha szeptember 18. után is lehetne árusítani, 

akár október végéig, mert úgy érezzük, van 
igény a termékeinkre.

A termelői piac szeptember 18-án be-
zárja kapuit, de a pozitív fogadtatásnak 
köszönhetően a szervezők hosszabb idő-
szakban gondolkodnak, illetve a meglévő 
eszközök bővítése is tervben van. 
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A nyár a kezdeti rapszodikus időjárása 
ellenére a július, augusztus hónapban 
mégiscsak hozta várva várt formáját.  Az 
utóbbi hetek forró napjain ezrével hű-
söltek a Gyógy- és Élménycentrum park-
jában, illetve medencéiben.

Augusztus 9-e is hasonlóan jó időjárással 
kedvezett a látogatók számára. Mindezek 
mellett a fürdő színes programokkal várta a 
közönséget. A Családi Napként meghirde-
tett program kavalkádban megtalálta min-
denki a számára legkellemesebb szórakozá-
si, kikapcsolódási lehetőséget.

A fürdőn a nap mindig tornával kez-
dődik, amely ezúttal sem maradt el, főleg 
ha ez vízben történik. A gyermekjátszótér 
árnyat adó, fás környezete már délelőtt 
hamar benépesült. A fürdőzés, pihenés 
mellett számos vidám programmal tölthet-
ték idejüket a kicsik és nagyok. A mindig 
népszerű íjászat mellett sokan próbálták ki 
a nagy népszerűségnek örvendő mulatsá-
gos, szokatlan  trükkös bringákat.

A kézműves foglalkozások a gyermekek 
és felnőttek kedvence. Az agyagozás során 
számos szép alkotás is született. „Zsongi” 

bohóc káprázatos zsonglőrmutatványai 
mellett, a gyermekek csillámtetoválás és lufi 
szobrász alkotások közül kedvükre választ-
hattak.

Szandi fergeteges előadása a fürdőven-
dégek nagy részét a strandcsúszda melletti 
szabadtéri színpadhoz vonzotta. Sokan vé-
lik úgy, hogy „ez a nyár egyik legjobb zenés 
programja volt”. A nap programkínálatát aktív 
relaxáló vízi torna, játékos vízi vetélkedő, pe-
tanque játék gazdagította. – wellner –

Családi Nap a fürdőn

Szandi koncert

Program
2015-ben Bük városa nyerte el a Ma-
gyar Dal fővárosa kitüntető címet!

Gyógy- és Élményfürdő parkolója
13.00 Expressz együttes – BÜK színpad, 14.15 Za-
porozsec – FÜRDŐ színpad, 15.30 Bin Jip – BÜK 
színpad, 17.00 Pál Utcai Fiúk – FÜRDŐ színpad, 
18.35 Zenevonat koncert LGT dalokkal, km. 
Somló Tamás, Karácsony János, Solti János, He-
incz Gábor Biga és az Abrakazabra zenekar – BÜK 
színpad, 20.10 Kowalsky meg a Vega – FÜRDŐ 
színpad, 21.45 30Y – BÜK színpad
Gyermekszínpad, Gyógy- és Élményfürdő
10.00 Ünnepélyes megnyitó, 10.30 Zabszalma 
együttes, 11.45 Tarisznyások együttes, 13.00 Ka-
kaó zenekar
Fürdő étterem
11.00 – 14.00 Sajtóbeszélgetés – Fiatal zenekarok 
kitörési lehetőségei napjainkban – fórum a Für-
dő étteremben – Moderátor: Prieger Szabolcs, Jó 
ebédhez szól a nóta!, 11.15 Répcementi Férfikar, 
12.00 Pannon Cigányzenekar
Zenevonat – Bük – Bük-fürdő
10.00 – 18.00 Indul a Zenevonat – amatőr fellé-
pők, változatos stílusok – Poócza András, Room 5, 
Pannon Cigányzenekar, Boglya Népzenei Együt-
tes és még sokan mások
A nap folyamán a 30Y kultúrbusz közlekedik 
Szombathely és Bük között!
A programok folyamatosan bővülnek!

Magyar Dal Napja – Bük
2015. szeptember 13. vasárnap

BÜK AVIA BENZINKÚT  Tel.: 0630/97-63-044

NORBISTRO, NEMCSAK HAMBURGER!

Csörgesd meg a számunkat, és amire ideérsz elkészítjük a rendelésed!
ÉTKEZÉSI ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

Gyros, töltött piták Grillkolbász tál Tonhalas tálsaláta pitával

1190 Ft990 Ft

Sajtburger menü Bundázott mozzarella salátaágyon Vato Loco

1050 Ft1050 Ft990 Ft

720-990 Ft
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Büki Újság  Büki Újság   m oz a i k

Vakáció
...még néhány napig

10.400 Ft helyett

CSALÁDI FÜRDÔ ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ 
NAPIJEGY (2 felnôtt + 1 gyermek) 

 20% 

KEDVEZMÉNNYEL

  8.320 Ft
Az akció augusztus 24. és 31. között érvényes! 

Bôvebb tájékoztatásért forduljon a fürdô 
valamely információjához!

Büki Gyógyfürdő Zrt • H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. 
Telefon: +36 94 558 080 • E-mail: marketing@spabuk.hu

  Családoknak és leendő családoknak, hiszen már egy 
gyermek után és akár már a terhesség 24. hetét követően 
is igényelhető.
  Otthonteremtésre, új lakás vásárlására, vagy használt 
lakás vásárlására és bővítésére.
  A család nagyságától függően 40-160 m² alapterületű 
otthonokhoz.
   Az elérhető támogatás összege  
500.000 – 3.250.000 Ft.

WWW.CSOK.TAKAREK.HU

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI 
KEDVEZMÉNYE

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók 
a Hirdetményben, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltsége-
iben, és honlapján érhet el. További információkat a www.kormany.hu 
honlapon találhat, vagy forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatár-
saihoz.

2015. július 1-jétől igényelhető a takarékoknál, 
országosan közel 1500 fiókban!
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