
szombathelyi és Dr. Németh Sándor büki 
polgármester. Egyúttal megnyitották a 
buszon a koncertekről készült fényképek-
ből álló kiállítást is. Ez a busz közlekedett 
vasárnap Szombathely és Bük között.

Már pénteken indultak a rendezvények 
Szombathelyen, ahol a megyei tehetsé-
geknek adtak színpadot, sztárvendégként 
pedig a Ladánybene 27’ játszott. Zsirán 
pénteken az Ismerős Arcok koncertezett.

Vasárnap tíz órakor a büki Atriumban 
köszöntötte Tóth Tamás intézményvezető 
az ötletgazda Presser Gábort, a sikeresen 
pályázó város polgármesterét, Dr. Németh 

Bük volt a Magyar Dal fővárosa

Sándort, a fesztivál koncertjeinek helyet 
adó Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató-
ját, Vörös Imrét, és a társszervező Szom-
bathelyi Agora Kulturális Központ képvi-
selőjét, Prieger Szabolcsot.

Délelőtt a Fürdő Étteremben egy szak-
mai fórumot, sajtóbeszélgetést is szervez-
tek – Fiatal zenekarok kitörési lehetőségei 
napjainkban címmel, amelynek moderá-
tora Prieger Szabolcs volt. A  beszélgetők 
között voltak aktív zenészek, menedzse-
rek, fesztivál szervezők, érdeklődők és a 
média képviselői.

(Folytatás a 4. oldalon)

A megnyitón Tóth Tamás, Presser Gábor, Dr. Németh Sándor, Vörös Imre

Talán soha nem szerepelt ennyit Bük az 
országos és a regionális sajtóban, mint 
a Magyar Dal Napja kapcsán. Telepü-
lésünk hírnevét növelte a rendezvény, 
közben pedig a nagyszámú közönség-
nek nyújtott jó szórakozást.

Mertek nagyot álmodni… Tóth Tamás 
és a Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár munkatársai a büki nagy rendez-
vények sikereit összegezve azzal keresték 
meg Dr. Németh Sándor polgármestert, 
hogy a város pályázza meg 2015-ben 
a Magyar Dal Napja fővárosa címet. Bár 
nagy a kihívás, de a település 750 éves év-
fordulójának egyik kiemelkedő eseménye 
lehetne a rendezvény. Az ötlet a helyi kép-
viselőknek is tetszett, így megindulhatott 
a lobbizás a pályázatokat elbíráló zsűrinél.

A Magyar Dal Napja ötlete Presser Gá-
bor zeneszerzőtől származik, aki a magyar 
dalok, a magyar zene értékeire kívánta fel-
hívni a figyelmet. (Presser Gáborral készí-
tett riportunkat elolvashatja a 4. oldalon.)

Presser kezdeményezése telitalálat volt. 
Már sikert aratott a Sziget Fesztivál 0. nap-
ja is. 2008 óta minden évben szeptember 
második vasárnapján megrendezik a Ma-
gyar Dal Napja ünnepet. A  tervek szerint 
egy alulról építkező összefogás alakul ki, 
ahol a résztvevő települések szervezik sa-
ját programjaikat. Minden évben van egy 
fővárosa a Magyar Dal Napjának, amelyre 
pályázhatnak a települések. 

Bük városa már a pályázata beadásakor 
jelezte, hogy összefogással kívánja meg-
rendezni az eseményt: a 2012-es Magyar 
Dal Napja fővárosa címet elnyert Szom-
bathely várost és a Zsirán működő szo-
ciális otthont partnerül hívta. A  rendez-
vényeket megelőzően Szombathelyen, a 
Városháza előtt a 30Y Kult-Tour buszban 
tartott sajtótájékoztatót Dr. Puskás Tivadar 
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f ) nem részesül kollégiumi ellátásban.
3. Támogatásban részesül továbbá az a pá-

lyázó is, aki nem felel meg az 1. vagy 2. 
pontban leírt feltételeknek, de akinek a 
családjában kettő vagy több gyermek ta-
nul felsőoktatási intézményben és az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át (jelenleg: 71.250,- Ft ).
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 

Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bur-
sa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A  pályázat 
rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2015. november 9. 
Részletes pályázati felhívás az önkormányzat 
hirdetőtábláján és honlapján tekinthető meg!

A k t u á l i s

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozásról döntött Bük Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. szeptember 14-i ülésén.

A korábbi évekhez hasonlóan az „A” TÍPU-
SÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS a felsőoktatási hallgatók 
számára a 2015/2016. tanév második és a 
2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan, 
míg a „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára kerül kiírásra. A képviselő-testület je-
lentősen bővíttette a támogatásra jogosultak 
körét, mivel az egyes jogosultsági szempon-
toknál az irányadó egy főre jutó jövedelem 
felső határát magasabb összegben határozta 
meg. Így a támogatásra pályázhatnak:
1. Azok a hallgatók részesülnek támogatás-

ban, akiknek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 

A Büki Közös Önkormányzati Hivatal felhív-
ja a lakosság figyelmét, hogy 2015. október 
12-én a város területén Felső-bükön, 2015. 
október 13-án Bükfürdő területén, 2015. ok-
tóber 14-én a város területén Közép- és Alsó- 
bükön LOMTALANÍTÁST végeznek.

Kérjük a lakosságot és az üdülőtulajdo-
nosokat, hogy a felgyülemlett lomtalanítási 
hulladékukat a bejáratok előtt szívesked-
jenek elhelyezni! (A kirakott limlomot a 
Parkom Nonprofit Kft munkatársai térítés-
mentesen elszállítják). Veszélyes hulladékot, 
fanyesedéket és építési törmeléket nem 
szállítanak el! Kérjük, hogy a kihelyezést a 
köztisztaság és a közbiztonság veszélyezte-
tése nélkül szíveskedjenek megoldani.

A Büki Közös Önkormányzati Hivatal felhív-
ja a lakosság figyelmét, hogy 2015. október 
5-től 16-ig lehetősége lesz a lakosságnak az 
E-HULLADÉK szabályszerű elhelyezésére.

A felesleges és használhatatlan hűtőket, 
elektromos gépeket, televíziókat, számítás-
technikai eszközöket, stb. A  Parkom Non-
profit Kft. telephelyén (Jókai u. 24.) ügyfélfo-
gadási időben a fenti napokon díjmentesen 
el lehet helyezni. Az onnan történő környe-
zetkárosítás nélküli elszállítást, valamint a fel-

Jegyzői felhívás

Felhívás/anruf – lomtalanítás/entrümpelüng

Felhívás – Elektronikus hulladék

A Büki Közös Önkormányzati Hivatal fel-
hívja a lakosság és a vendégek figyelmét, 
hogy 2015. október 1-e és október 15-e 
között RÁGCSÁLÓ IRTÁS-t végeznek.

(Az irtószer kihelyezése Bükfürdő ön-
kormányzati területén, az árvízvédelmi 
töltésen, a lócsi útnál, az Európa út mellett, 
valamint a volt szeméttelepen történik.)

A Büki Közös Önkormányzati Hivatal nevé-
ben értesítjük az eb-tulajdonosokat, hogy 
az ebek veszettség elleni kötelező védőoltá-
sa és féreghajtó szerrel történő kezelése ér-
dekében: 2015. szeptember 30-án (szerda) 
7.00–9.00 óra között EBOLTÁS lesz. Az oltás 
helye: Bük, Sportpálya (Széchenyi u.) Az ol-
tás díja: 3500,- Ft/eb, amelyet az oltáskor a 
helyszínen kell fizetni. Minden 3 hónapos-
nál idősebb eb oltása kötelező. Csak a mik-
rochippel ellátott ebeket oltják. Az oltásból 
kimaradó ebeket kiirtják. A fel nem derített 
és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai vise-
lik a felelősséget az esetleges köz- és állate-
gészségügyi következményekért! Felhívjuk 
az eb-tartók figyelmét, hogy az oltási igazol-
ványt szíveskedjenek magukkal hozni! Pó-
toltás: A fentiek szerint 2015. október 7-én 
(szerda) 7.00–9.00 óra között.

Felhívás!

Hirdetmény

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(28.500,- Ft) 200 %-át, ez jelenleg 57.000,- Ft

2. Támogatásban részesíthető az a pályázó is, 
aki nem felel meg az 1. pontban leírt feltéte-
leknek, de akinek a családjában az egy főre 
jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220 %-át (jelenleg: 62.700,- Ft) és 
az alábbi feltételek közül háromnak megfelel:

a) árva, vagy félárva,
b) családjában lévő eltartottak száma lega-

lább három, vagy háromnál több gyerme-
ket nevel eltartója/szülője,

c) egyedül neveli gyermekét,
d) valamilyen betegségben szenved, rokkant, 

vagy családjában folyamatos ellátást igény-
lő beteg vagy rokkant van,

e) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öreg-
ségi nyugdíjban részesül,

Das Bürgermeisteramt von Bük teilt mit, 
dass am 12. oktober 2015 in der Stadt in 
Ober-Bük am 13. oktober 2015 Bad-Bük am 
14. oktober 2015 in der Stadt in Mittel- und 
Unter-Bük ENTRÜMPELÜNG erfolgt wird.

Wir bitten die Bewölkerung und die Im-
mobilien-Eigentümer um die entrüpelten 
Abfälle vor die Eingänge freilegen!

Das freigelegte Rünpel wird kostenlos 
abgeführt.

Gefährlicher Müll und Bauabfall wird NI-
CHT abgeführt !

Bitte die Freilegung ohne die Gefähr-
dung der öffentlichen Sauberkeit und Si-
cherheit zu schaffen.

dolgozást, semlegesítést az erre feljogosított 
szakcég végzi. Kérjük a lakosságot, hogy az 
e-hulladék telephelyre való eljuttatásával te-
gyék lehetővé a szabályszerű elszállítást, és 
ne adjanak lehetőséget a guberálók vandál 
tevékenységének, hiszen emiatt elsősorban 
az ingatlanok tulajdonosai bosszankodnak és 
a szétvert készülékek maradványait is Önök-
nek kell eltávolítani. 

További információk és egyeztetés: Par-
kom Nonprofit Kft 94/558-461
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Presser Úr! Amikor ötletét a Magyar Dal Nap-
ját elindította számított ekkora sikerre?

Egyáltalán nem tudtam, hogy mi jön 
ki ebből. Amikor az első évben a Szige-
tet megnyertük, hogy csináljon a magyar 
dalnak egy egész napot, és 80 művész és 
művészcsoport váltotta egymást a színpa-
don sok tízezer ember előtt, akkor éreztem, 
hogy ennek van valami üzenete, amire az 
emberek fogékonyak. A  következő évben 
30 egynéhány színpadon volt már előadás. 
Nem tudtam, hogy erre lehet számítani, és 
persze nagyon boldogok voltunk, és most 
is nagyon boldogok vagyunk, hogy ez a kis 
mozgalom, vagy nevezzük bárminek, még 
létezik, és hogy a közönség szimpátiája 
még mindig életben tartja.

De úgy tűnik, hogy nem csak egy napra 
korlátozódott ez az eredmény, hisz a magyar 
dalok megsokasodtak a kereskedelmi rádiók-
ban, televíziókban.

Igen, mondjuk, hogy megsokasodtak a 
magyar dalok, de azért ez nagyon furcsa, 
kicsit ilyen keserédes élmény, mert hiszen 
ahhoz az kellett, hogy váratlanul a média-
törvénybe foglalták, hogy legalább – ha jól 
gondolom – a műsor 25 %-a a magyar mé-
diában legyen magyar nyelvű dal. Ez egyfe-
lől öröm a muzsikusoknak, másfelől pedig 
hogy mondjam? Azért ez egy elég fájdal-
mas dolog, hogy magyar törvénnyel kell 
ösztökélni, mi több kötelezni, hogy a rádió 
játssza a saját embereinek, a saját nyelvén 
megszólaló dalokat.

Amikor Bük város pályázata beérkezett 
Önökhöz, hogyan fogadták ezt, hisz Bük egy 
kisváros, mégis a negyedik leglátogatottabb 
magyar település a külföldi vendégéjszakák 
szempontjából? 

Nagyon örültünk. Amikor Bük pályá-
zott a sajtó éppen azt a rémhírt kezdte el 
terjeszteni, hogy megszűnik a Magyar Dal 
Napja. A valóság az, hogy megszüntetünk 
egy kis irodát, amelyik most már nem szük-
séges, hogy létezzen. De egyáltalán nem 
szűnt meg a Magyar Dal Napja. Szóval 
nagyon – nagyon jól esett, hogy Bük nem 
törődött ezekkel a hírekkel, hanem azonnal 
fölvállalta ezt a pályázatot. Nagyon szép 
pályázatot írtak, ráadásul Szombathelyről 
Prieger Szabi, – aki a Magyar Dal Napjának 
régi aktív szervezője, támogatója, barátja, 
résztvevője, – már előre jelezte, hogy Bük 
pályázni fog, mert, hogy ő is segített ennek 
a pályázatnak a létrehozásában. Szóval na-
gyon-nagyon örültünk. Nem voltunk iga-
zán meglepve, mert már voltak füleseink.

A Gyógybor napokon júliusban Bükön kö-
zel 30 magyar együttes szerepelt. A mai nap 
ismét együttesek sora lép fel, többek között 
délután szerepelni fognak az Ön zenésztársai. 
Nincsen nosztalgiája esetleg beszállni ebbe a 
félig LGT bandába? 

Nincs. Ez nem LGT banda, hanem ez egy 
az LGT-ről szóló műsor, amelyikbe néha 

meghívják egyikünket, másikunkat. Most 
úgy hallom, hogy ma, lévén a Magyar Dal 
Napja a Somló is, a Karácsony is és a Solti 
is fellép. Ők vendégek. Nem is biztos, hogy 
ugyanazokban a dalokban játszanak. En-
nek nincs igazán köze így az LGT-hez. Én 
azt gondolom, hogy egy zenész játsszon, 
egy zenész egész élete az, hogy játszik. Ha 
meghívják, és nem érzi vállalhatatlannak, 
akkor egy zenész menjen le és játsszon, 
mert addig jó, amíg egy zenész játszani tud. 

Egy személyes kérdés. Már többször volt az 
LGT-nek az utolsó koncertje, de lesz még egy 
utolsó?

Egyszer volt 1992-ben, amikor ezt hirdet-
tük és akkor még tök komolyan gondoltuk, 
hogy az utolsó. Csak azután, amikor 97’-ben 
elkezdtek rólunk filmet forgatni és bemen-
tünk egy lemezstúdióba, akkor ott addig 
vacakoltunk, amíg nem kezdtünk dalokat 
írni, meg fölvenni. Akkor kitaláltuk, hogy 
kiadunk egy lemezt, és akkor 2002-ben rá-
vettek bennünket, hogy csináljuk meg az 
LGT fesztivált. Innentől kezdve már úgysem 
ért semmit az, hogy egyszer azt mondtuk, 
hogy vége van. Mert hiszen megszegtük azt 
a bizonyos kijelentésünket. Akkor jött, hogy 
2007-ben a Sziget keresett meg minket, 
hogy legyen LGT a nulladik napon. Aztán 
2013-ban volt minden idők szerintem leg-
jobb LGT eseménysorozata, az hogy 3 Aré-
nát és az alsóőrsi nagy zöldparkot, nem tu-
dok szebb szót mondani, hogy eladtuk, és 
ezzel megcsináltuk a legnagyobb koncerte-
ket. Úgy hogy minden lehet. Egyiket se mi 
találtuk ki. A végén hallgattunk a hívó szóra. 
Lehet, hogy majd valaki kitalál egy újabb 
LGT-s bulit, akkor döntünk, lehet, hogy be-
szállunk mi is.  Varga Zsolt

(Folytatás az 1.oldalról)
A hazai, büki szereplők a Fürdő Étteremben 
léptek fel, itt szerepelt a Répcementi Férfi-
kar, és a Pannon Cigányzenekar. Közben a 
város és a fürdő között folyamatosan közle-
kedett a két zenevonat.

A délutáni programsor az Expressz együt-
tesel indult. Solymos Tóni csapata fergeteges 
koncertet adott, meghazudtolva az együttes 
életkorát. A régi slágerek vastapsra késztették 
a közönséget. Majd a megye egyik feltörek-
vő együttese, a Zsaporozsec indított a másik 

színpadon. Harcsa Veronika Bin Jip formáció-
val lépett fel, majd sokak kedvence a Pál utcai 
fiúk következtek. A Zenevonat koncert nagy 
nevekkel indított, aztán nem nagyon lépte át 
a felállított magas lécet. Az igazi fesztiválhan-
gulatot a Kowalsky és a Vega formáció ho-
zott meg. Ekkor már mozdulni sem lehetett 
a tömegben, többen a júliusi bornapokat is 
meghaladó nézőszámról beszéltek. A  Ma-
gyar Dal Napját Bükön a 30Y zárta. Másnap 
az újságok, az internetes felületek a Magyar 
Dal Napjáról, Bükről szóltak. Varga Zsolt

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

Az ötletadó Presser Gábor

Bük volt a Magyar Dal Napja fővárosa

Presser Gábor
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Vége a nyárnak, a felhőtlen otthoni idő-
szaknak. „Milyen jó volt otthon, nyaral-
tunk, nagymamánál, nagypapánál vol-
tunk,…” mesélték. Újra megkezdődött 
egy új nevelési év. 

Az idei nyáron nem kellett nélkülözni az 
óvodai ellátást, augusztusban 20-26 szülő 
vette igénybe. Így a felújítási, karbantartási, 
nagytakarítási munkák a gyermekek óvo-
dai ellátása mellett történtek. Az óvodape-
dagógusok és alkalmazottak szabadságá-
nak megszervezése mellett a gyermekek 
biztonsága és testi épségének megóvása 
megkívánta a baleseti veszélyforrások ki-
küszöbölését, a jó szervezést. A  gyerme-
kekkel együtt élhettük a napirendünknek 
megfelelő nyári óvodai életünket. A  gyer-
mekekkel sokat tartózkodtunk a levegőn, 
az árnyékos kertben jót játszottunk, sokféle 
játéklehetőségük volt.

Önkormányzati beruházás keretében 
megújult az 1979-ben épített hátsó épü-
letrész kívülről is, szigetelést, új vakolatot 
kapott. Gyönyörű lett az új csoportszoba 
körüli hátsó feljáró, és bejárati részek, vi-

rágos bokrokkal és zöld növényzettel ül-
tettük be. 2015. július 1- 2015. augusztus 
19-ig megtörtént az óvoda régi épületré-
szeinek fűtésrekonstrukciója, fertőtlenítő 
meszelések, nagytakarítás, udvari játékok, 
kerítések átfestése. Beszereztük intézményi 
költségvetésből az új nevelési évre a szük-
séges fejlesztőjátékokat, szakmai anyago-
kat. A Csodaország Egyesület is támogatott 
bennünket, udvari játékokat, labdát, a lo-

gopédia szobába fejlesztéshez labdafürdő 
medencét vásárolt a gyermekeknek.

Szeptember elsején elköszöntünk az is-
kolába menő nagy csoportosainktól, akik 
tele izgalommal, várakozással lépték át az 
iskola küszöbét ezen a napon.

Ugyanakkor megérkeztek hozzánk a leg-
kisebbek, bölcsődés korú és kiscsoportos 
kisgyermekek. A nagyobbak, akik szüleikkel 
töltötték a nyár nagy részét, vagy éppen itt 
nálunk, velünk az óvodában magabiztosan, 
jó kedvvel jöttek újra oviba.

Örülünk, hogy a szülők óvodánkat vá-
lasztották gyermekük számára, megbíznak 
bennünk, hogy a család legféltettebb kin-
csét velük együtt alkalmassá, késszé tegyük 
az iskolára. 

A csoportokban a gyerekekkel kölcsö-
nösen jó kedvvel üdvözöltük egymást, jól 
érzik magukat a csoportjaikban, a kicsik 
számára ez az időszak az elfogadás, ismer-
kedés ideje, de remélem hamarosan ők is 
mindannyian otthonosan mozognak, fel-
szabadultan játszanak itt. Pócza M. Gabriella

óvodavezető

A GYSEV Zrt. A MÁV Zrt-vel közösen, mél-
tó módon szeretné megünnepelni a Sop-
ron-Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal 
megépítésének 150. évfordulóját. A  jeles 
jubileum alkalmából a két vasúttársaság 
több helyszínen is emléktáblát avat. Sop-
ron, Szombathely és Nagykanizsa mellett a 
büki önkormányzat felajánlásának köszön-
hetően Bük állomáson is lehetőség nyílt 
egy emléktábla avatására. 

Az ünnepségre különvonattal érkeznek a 
vendégek, amely szeptember 30-án Sop-

ronból indul, és az első, nagycenki meg-
állást követően 9.45-re ér Bükre. A Vas 
megyei város állomásán ekkor tartják 
meg az ünnepséget, amelyen a település 
polgármestere és a GYSEV vezérigazgató-
ja mond ünnepi köszöntőt, fellép a Rép-
cementi Férfikar is.
Az ünnepség résztvevői 10.40-kor indulnak 
tovább a különvonattal Szombathely, majd 
Nagykanizsa állomásokra.

a k t u á l i s

Beilleszkedés a közösségbe – a kicsiknek is megkezdődött az óvoda!

Bükön is avatnak emléktáblát az évfordulón

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

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

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

23. Péntek Dr. Vágási Andrea
24. Szombat Dr. Kator Miklós
25. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
26. Hétfő Dr. Szilasi Imre
27. Kedd Dr. Nagy Mária
28. Szerda Dr. Vágási Andrea
29. Csütörtök Dr. Müller András
30. Péntek Dr. Földi Sándor
31.Szombat Dr. Kator Miklós

Dr. Németh Sándor s.k.
elnök
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A nyár folyamán – amint arról már hírt 
adtunk – megszerveztük a szokásos 
nyári gyermektáborunkat. Ugyancsak 
a nyáron a finn Kangasniemi település 
evangélikus gyülekezetével a kapcsola-
tok újabb fokára léptünk, a Vasi Evangé-
likus Egyházmegye felvette a kapcsola-
tot azzal a finn megyével, ahol nekünk 
már városi kapcsolatunk van. Vas me-
gyei teológiai hallgatók mehettek így 
a finn testvér gyülekezetekhez, többek 
között a büki Szidoly Roland is utazha-
tott a tapasztalatcserére.

Május végétől augusztus végéig egy 
nemzetközi program részeként Firisz Anita, 
az ifjúsági önkormányzatunk elnöke három 
hónapig vett részt az Egyesült Államokban 
egy gyermek táboroztató programban. 

Július végén, augusztus elején egy gyü-
lekezeti autóbuszos kiránduláson voltunk 
Erdélyben, egy evangélikus ifjúsági találko-
zón vettek részt a tagjaink. Egy skanzenban, 
Gyimesszéplakon lakott az a hat fiatal, akik 
képviseltek bennünket.

Szeptemberben érkezett Bükre a finn 
Kangasniemiből Kaisa Karjamies diakóniai 
munkatárs, aki Magyarországon az egyház 
segítő szociális szolgálatával fog ismer-
kedni Szombathelyen, Bükön, Bobán, Ne-
mescsóban, és Kőszegen. Az ismerkedés 
mellett Kaisa elmondja, hogy ők otthon ho-
gyan végzik ezt a munkát. Kaisa elmondta, 
hogy az ottani intézmények mellett végzik 
a testi-lelki szolgálatot. Jövő nyáron pedig 
fiatal finn evangélikusok érkeznek Bükre, 
megismerni az itt élők életét, hitéletét.

Az evangélikus közösség hírei

Kaisa Karjamies

A győztes büki csapat

A VI. Mondial Assistance Magyar Tu-
rizmus Labdarúgó Kupa 2015-ben a 
GLOBALL Sport & Wellness Hotelben, 
Telkiben rendezték meg szeptember 
12-én. A  rendezvény szakmai védnöke 
Dunai Antal olimpiai bajnok, labdarúgó 
legenda volt.

Az ország minden pontjáról érkeztek 
csapatok turizmusban érdekelt szerve-
zetektől. Összesen 32 csapat adta le ne-
vezését a kispályás tornára, köztük a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. csapata is. 

Nyolc négyfős csoportból az első két he-
lyezett jutott tovább. A Bükfürdő Gyógy- és 

Bükiek nyerték a kupát
Bük Város Önkormányzata értékesíteni kí-
vánja a Bük, Rákóczi F. u. 10/1., 526/ 1/A/1 
hrsz.-ú komfortos lakását, az önkormányzat 
vagyonértékesítési szabályainak megfele-
lően. Lakás helyiségei: közlekedő, 1konyha, 
2 szoba, 1fürdőszoba,1 WC. Összes alapte-
rülete: 53 m2. Induló ára: 5.200.000,- Ft

Érdeklődni hivatali nyitva tartásban a 
94/558-041-os telefonszámon, vagy sze-
mélyesen Szabó András aljegyzőtől. 

Hirdetmény

Élménycentrum csapata veretlenül 27:6-os 
gólaránnyal nyerte meg a tornát. A döntő 
legjobb játékosát is a fürdő focistái közül 
választotta a fővédnök. A rendezvény kez-
dete óta a büki csapat minden évben részt 
vett a megmérettetésen, a játékosok nagy 
álma vált valóra azzal, hogy az idei évben 
első helyezést értek el. 

Fotó a csapat tagjairól:
Állnak: Nagy Imre, Varga Zsolt, Dunai An-

tal olimpiai bajnok, Csizmazia Gyula, Varga 
Péter, Varga Dávid

Guggolnak: Petrovics János, Nagy Tibor, 
Hajós Attila, Németh Balázs, Varga Bálint.

Hirdessen a Büki Újságban!
1/1 oldal 40.000 Ft+ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft+ÁFA
1/3 oldal 17.000 Ft+ÁFA
1/4 oldal 12.000 Ft+ÁFA
1/8 oldal 6.000+ÁFA
Az ár nem tartalmazza a hirdetés elkészí-
tésének díját. 
Hirdetés feladás, további információ és 
egyeztetés: Varga Zsolt. 
Email: zsagrav@gmail.com

Kapcsolat: 06 20 431 37 37

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.
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Az idei nyár egyik legnépszerűbb szín-
foltja a Bükfürdői Termelői Piac és alkal-
mi vásár volt, amelyet a büki TDM szerve-
zet rendezett meg az egykori autóbusz 
állomás területén, a bükfürdői Tourinfo 
iroda melletti téren. 

Szeptember 18-án befejeződött a Bük-
fürdői Termelői piac és alkalmi vásár első 
szezonja, ahol hetente átlagosan 30 terme-
lő, valamint kézműves kínálta portékáit. Az 
ötletgazdák és egyben szervezők örömére 
mind a fürdővárosba érkező vendégek, mind 
pedig a helyiek szívesen látogatták a péntek 
délutánonként megrendezett piacot. Egy új 
rendezvény meghonosítása minden eset-
ben nagy kihívás, a résztvevők, a megfelelő 
időpont és helyszín megválasztása nagyban 
befolyásolja annak sikerét. A pozitív visszajel-
zések azt igazolják, hogy Bükfürdőn minden 
részlet optimálisan kapcsolódott egymáshoz, 
megerősítve a piac létjogosultságát. 

A záróünnepséget megtisztelte jelenlé-
tével Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki 
beszédében kiemelte, hogy Bük egy élhető 
város, kiáll a múlt értékei mellett, de a jövő-

be tekint. Ugyancsak pozitívan értékelte a 
turisztikai szervezet és a fürdőváros közösen 
életre hívott kezdeményezését Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. A vá-
ros részéről Dr. Németh Sándor, Bük Város 
Polgármestere kiemelte a jó előkészítést, a jó 
szervezést, a piac sikeréért, folytatást ígért a jö-
vőre. A szervezők részéről Spilenberg Andrea, 
a BBKTE elnöke összegezte az elmúlt időszak 
tapasztalatait és köszönte meg minden közre-
működőnek a részvételt. Az ünnepélyes meg-

nyitóhoz hasonlóan a záró napon is zenés 
műsor színesítette a programot, melynek ke-
retében fellépett a Keltike és a Napvirág nép-
dalcsoport, a Tavaszi Szél Citerazenekar és a 
Garabonciások. Köszönjük a büki és környék-
beli vásárlók szíves bizalmát, amellyel hétről 
hétre megtisztelték piacunkat, valamint kö-
szönet jár a termelőknek és kézműveseknek a 
minőségi kínálatért, amellyel megalapozták a 
rendezvény jó hírnevét.

 TDM Szervezet – Horváth Lívia

Változatos és érdekes feladatok, csapat-
munka és nagy adag lelkesedés – talán 
így lehet összegezni az Európai Mobili-
tási Hét büki programsorozatát, amely-
nek keretében a szervezők játékos mó-
don hívták fel az iskolások figyelmét a 
közlekedés különböző lehetőségeire és 
jelentőségére. 

A rendelkezésre álló közlekedési eszkö-
zök közül szerdán, a nyitónapon, a gyalog-
lás kapta a főszerepet. A  térképes „kincs-
keresés” eredményeként, a ládákba rejtett 
ajándékok mellett a város érdekességeinek 
felfedezése is a nyeremény részét képezte. 
Másnap a közlekedési módok kombinálása 
következett – vasúti közlekedés, tömegköz-
lekedés és végül Bük-Bükfürdő speciális „kü-
lönjárata”, a Loki vonat zárta a sort. Izgalmas 
vasúti totó és egy kis mozgás egészítette 
ki a mozgalmas délutánt. Pénteken a ma-
darak és a golfozók birodalmába vezetett a 
gyerekek útja. A  Greenfield Golf közel 100 
hektáros területe számos védett madárfaj-
nak ad otthont. A pálya használatának sza-
bályairól, a golfozás rejtelmeiről és a külön-

leges faunáról is tanulhattak a gyerekek, a 
program fénypontját azonban a golfoktatás 
és egy kisebb túra a pálya speciális jármű-
vével, az elektromos golfautóval jelentet-
te. A  program meghirdetésekor az iskolás 
résztvevők mellett, a családokat is szerettük 
volna megszólítani és egy kis kerékpáro-
zásra invitálni. A Büki-öko túra során a vál-
lalkozó kedvű kicsik és nagyok a fürdőváros 
környezettudatos attrakcióit járták végig. 
A  túra célállomásán a résztvevő családok 
Büki Öko-kalandor oklevelet vehettek át. 
A  kerékpáros közlekedés elengedhetetlen 
feltétele a közúti közlekedés szabályainak 
ismerete, így az idei esztendőben sem ma-
radhatott ki a programból a „drótszamár” 
szelídítés és a KRESZ-teszt. A rendőrség köz-
reműködésével közel 50 gyerek sajátíthatta 
el a biztonságos közlekedés alapismereteit. 

A programsorozat kiegészítéseként Bük 
Város Önkormányzata és a Bük, Bükfürdő 
Közhasznú Turisztikai Egyesület rajzpályá-
zatot írt ki, melynek kapcsán az alsós diá-
kok a büki öko-mókus – Toboz Ottó Répce 
menti kirándulását örökítették meg, a fel-

sős diákok pedig fantáziájukat szabadon 
engedve modelleket és rajzokat készítettek 
a jövő közlekedési eszközeiről. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a zá-
rónapon került sor, ahol minden résztvevő 
elismerésben részesült. Szeptember 22-én 
Európa szerte megrendezték az Autómene-
tes Napot, amely egyben az Európai Mobi-
litási Hét lezárása is. Az egyhetes program-
sorozat mellett Bük városa az EMH Awardra 
is pályázott, melynek feltételeként került sor 
a Torkos sor közúti forgalom elől történő le-
zárására is. A pályázat harmadik – kötelező 
eleme – egy új, állandó jellegű intézkedés 
meghozatala, amely hozzájárul az egyén au-
tóhasználatról a környezetbarát közlekedési 
módokra történő átállásra. Ezt a kritériumot 
a közösségi közlekedés új útvonalra történő 
kijelölésével és az ehhez kapcsolódó megál-
lóhelyek létesítésével teljesítette a város. 

Bízunk abban, hogy a közreműködő 
gyerekek a mozgalmas hét során számos új 
ismeretet szereztek meg – játékos formá-
ban, amit a jövőben hasznosítani is fognak. 

Horváth Lívia

Bezárta kapuit a Bükfürdői Termelői Piac és alkalmi vásár

Európai Mobilitási Hét Bükön 

Termelői piac
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Kipirult arcú, csillogó szemű kislányok és kisfi-
úk gyülekeztek szüleikkel az óvoda udvarán 
szeptember 1-jén reggel már fél 8-kor, hogy 
búcsút intsenek kedves óvodájuknak, melen-
gető fészküknek, és átballagjanak az iskolába, 
ami nyolc éven át lesz második otthonuk. 
Vidám versekkel köszöntek el a gyerekek az 
épülettől, az óvó néniktől, a dajka néniktől, és 
köszönték meg ily módon is a szeretetet, gon-
doskodást, a nevelést. Az ötödik osztályosok és 
a tanító nénik már várták a kis elsősöket, hogy 
átkísérjék őket abba az oktatási intézménybe, 
ahol a számok és betűk világa mellett, ugyan 
talán kevesebb játékkal, de ugyanígy gondos-
kodó szeretettel veszik őket körül a tanító né-
nik és az iskolatársak. Az iskolaudvarra belépő 
kisdiákokat a felsőbb éves iskolások és a pe-
dagógusok várták. Pócza Csaba igazgató ked-
ves, bíztató szavakkal köszöntötte az iskolába 
lépő 39 kisdiákot, szüleiket és köszönte meg 
az óvónők munkáját, melynek révén iskolá-
ba jutottak a gyerekek. Biztosította a szülőket 
arról, hogy a büki iskolában minden személyi 
és tárgyi feltétel rendelkezésre áll az új tanév 
megnyitásához. Diákoknak, pedagógusoknak 
és szülőknek jó egészséget és sok sikert kívánt 
erre a tanévre. Az elsősök nevében Horváth 
Napsugár 1.b osztályos és Karvalics Rebeka 

1.a osztályos kislányok mondták el versben 
érzéseiket az iskolába lépés izgalmában. A kis 
elsősöket Tóth Eszter köszöntötte és bíztatta 
minden iskolatársát a vers szavaival:
„…kezdődik az utazás, a csengő már csenget,
kívánok hát jó utat, s hozzá vidám kedvet!”

A szakiskolások számára az idei tanév kicsit 
rendhagyó. A büki szakiskolai oktatás az idei 
évben a 20. tanévét kezdte meg szeptember 
elsején. Ebből az alkalomból 20 év–20 ese-
mény címmel programsorozattal emlékeznek 
a szakiskolások, tanáraik, szakoktatóik, és re-
ményeink szerint az „öregdiákok” is az elmúlt 
20 esztendőre. Az oktatási rendszer átalakulá-
sának köszönhetően az idei évben hosszú idő 
óta ismét csupán 3 évfolyamot köszöntött az 
első napon Hárominé Orbán Erika tagintéz-
mény-vezető, és kérte a diákokat a szorgalmas 
tanulásra, a becsületes helytállásra az iskolá-
ban és a munkahelyen is. Minden évfolyamot 
várja valamiféle megmérettetés a tanév során, 
aminek meg kell felelni, a továbblépés csak 
úgy lehetséges. A pincérek és szakácsok kép-
zéséhez is adott minden feltétel, a tanév sikere 
ebben az intézményegységben is a diákok – 
pedagógusok – szülők egy cél érdekében tör-
ténő munkálkodásán múlik.

 Baloghné Simon Erika

Első nap az iskolában

Évnyitó

www.bukfurdo.hu

Az idei év is szerencsés volt a kis büki bir-
kózók életében, hiszen idén is két hetet 
tölthettek el edzőtáborozással a Balatonnál. 
A  balatonfüredi edzőtábor után, Balaton-
földváron folytatták a gyerekek a felkészülést 
az őszi versenyszezonra. Két egyesület – a 
Büki Birkózó Club és Kiskunfélegyháza köz-
reműködésével-, közel 40 gyermek gyűrte 
egymást a szőnyegen. Minden büki gyerek 
dicséretet érdemel, főleg azok, akik mind a 
két hetet végig edzették, és példás maga-
tartással tűrték a tréningek megpróbálta-
tásait. A mozgás mellett jutott idő sok más 
elfoglaltságra is, így versenyzőink nem csak 
a szőnyeget koptatták, hanem maradandó 
élményekkel gazdagodtak a strandokon. 
Két válogatott kerettagunk nyári felkészülé-
séről is csak elismeréssel lehet szólni. Csonka 
Klaudia a serdülő válogatott állandó tagja, 
Varga Dorottya pedig az ifjúsági válogatott 
nélkülözhetetlen alapköve. 

A Nemzeti Alaptanterv bevezetését követve 
a mi iskolánk Helyi Tanterve is a mindenna-
pos testnevelés oktatását biztosítja a diákok 
számára. „ … A műveltségterület kiemelt 
célja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás min-
den tanuló életében jelentős szerepet kap-
jon, továbbá ennek révén minden tanulót 
élethosszig tartó egészségtudatos aktív 
életvezetésre szocializáljon.” (NAT 2012) A mi 
tantervünk is tartalmazza az úszásoktatást 
alsó és felső tagozaton is felmenő rendszer-
ben. Az idei évben a második és a hatodik 
évfolyamosok vannak abban a szerencsés 
helyzetben, hogy a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ által teljes egészében fi-
nanszírozott úszásoktatáson vesznek részt a 
testnevelés órák keretében a Kőszegi Regio-
nális Gyógyterápiás Uszodában. Heti egy al-
kalommal tömbösített órákon az intézmény 
testnevelő tanárai a tanulókat képességük, 
ismereteik szerinti oktatásban részesítik. 
Az első órákon a csoportok lelkesen vettek 
részt, jól érezték magukat, élvezték a vízben 
végezhető feladatokat, vagy éppen úszták 
szorgalmasan a hosszokat végrehajtani.
 Baloghné Simon Erika

A Büki Birkózó Club 
ismét a Balaton 

partján táborozott

Úszásoktatás  
a büki iskolásoknak
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Több éves hagyománya van már ennek a Mis-
ter Classic rendezvénynek, Bükön is évente fel-
tűnnek ezek a régi szép autók. Pétervári Zoltán 
a verseny főszervezője. Mikor, honnan indult ez 
a történet? – kérdeztük. Nagyon régre nyúlik 
vissza maga a Mister Classicnak a története. 
Most már 13. éve csináljuk a versenyt, úgy 
hogy valóban büszkék lehetünk arra, hogy ez 
egy hagyományos versenysorozat. Most már 
harmadik éve vagyunk itt, Bükfürdőn. Ami azt 
jelenti, hogy reményeim szerint megtaláltuk 
a következő 8- 10 évre a megfelelő start és 
cél helyszínünket. Amire egyébként nagyon 
nagy örömmel tekintek, hiszen az eddigi ta-
pasztalataim alapján nagyon kevés helyen 
kapunk ennyi támogatottságot és segítséget.

Hogyan került Bükre a rendezvény?
A korábbi években Sopronból indítottuk a 

rendezvényt. Az útvonalat tekintve többször 
áthaladtunk Bükön és Bükfürdőn. Nagyon 
ideális is volt számunkra, nem csak az útvonal 
miatt, hanem a környezet miatt is. Spilenberg 
Andreáékkal beszélgetve felmerült, mi lenne 
akkor, ha változtatnánk a versenyközponton, 
és ideérkezne maga a verseny. Itt szép szál-

lodák vannak a versenyzőknek, szép az egész 
környezet. A  polgármester úrral is leültem 
beszélni, a képviselőtestület is arra buzdított 
bennünket, hogy hozzuk ide a rendezvényt. 
Három éve, hogy innen indul a verseny.

Ezek az idős autók hogyan tudnak verse-
nyezni?

Közel hatvan autó fog versenyezni, persze 
ezeknél az autóknál nem a gyorsaság számít. 
Egy-egy túra napon 200-250 kilométeres tá-
vot teljesítenek, de nem használhatnak GPS-t, 
térképet, hanem kapnak egy tájékozódási 
füzetet és a navigátorok segítségével kell 
tájékozódniuk. A  túra alatt gyönyörű tájakat 

járunk be, közben pedig ügyességi versenye-
ket szervezünk. A verseny első napján Hévíz 
a célpontunk, a második nap pedig Ausztria 
kissé hegyes tájain barangolunk, majd Szom-
bathelyen keresztül érkezünk a büki sport-
csarnok elé, ahol felállítjuk a célállomást.

Jövőre is megcsodálhatjuk ezeket a szép ve-
terán autókat?

Mint mondottam, mi hosszú távra ter-
vezzük a büki jelenlétünket, így jövőre is itt 
leszünk, hozzuk a szép autókat.

Bük város Önkormányzata idén 500.000 
forinttal támogatta a rendezvényt. 

 Barasics Edina

Mister Classic – a veterán autók versenye

Veterán autók

Iskolás kézilabda tábor

2014-2015. évi bajnokságot követő kiérde-
melt nyári pihenő után folytatódott a mun-
ka a Kézilabda szakosztályban. Július 27-31 
között kisiskolásnak tartottunk kézilabdás 
napközis tábort, melyen 26 kézilabdázni 
vágyó gyermek vett részt. A táborban meg-
ismertettük a résztvevőket a kézilabdázás 

alapjaival és különböző játékos programok-
kal próbáltuk élvezetessé tenni napjaikat. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a szülőkkel 
együttműködve (a nyaralások közepette) 
a gyermekek ilyen nagy létszámban a kézi-
labdát választották egyik nyári táboruknak. 
A  szervezésben és a bonyolításban aktívan 

részt vettek a szakosztály vezetőségi tagjain 
kívül a junior játékosok is. A gyermekek tábo-
rát követte a Junior csapat immár hagyomá-
nyosnak mondható nyári 1 hetes délelőtti és 
délutáni edzésekkel, valamint csapatépítés-
sel tarkított büki tréningje. A táborok befejez-
tével elkezdődött a felnőtt és az utánpótlás 
csapat 2015-2016 bajnoki évadra való edzési 
ütemterv szerinti felkészülése. Szakosztá-
lyunk szervezésében szeptember 4-6 között 
megtartottuk a XVI. Bükfürdő Kézilabda Ku-
pát. A 3 napos erőpróbán résztvevők 2 x 4-es 
csoportokban játszottak körmérkőzések és 
a helyezések alapján vívták a helyosztókat a 
másik csoporttal. Dr. Lupo Büki TK csapata 
az előkelő második helyezést érte el ezen a 
rangos rendezvényen. Csapataink folyama-
tos felkészüléssel, edzőmérkőzésekkel várják 
a bajnokság első hazai mérkőzését. A 2015-
2016 NBII ÉNY csoport mérkőzéseinek me-
netrendje megtalálható Bük város honlapjá-
nak Sport/Hírek rovatában.

Mérkőzéseinken sok szeretettel várunk 
minden kézilabda rajongó szurkolót!

Szabó Róbert szakosztályvezető

Mozgalmas nyár a BTK Kézilabda szakosztályban

S p o rt
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Bük 750 éves fennállásának alkalmából 
sportrendezvényt tartott szeptember 
12-én a BTK a büki sportcsarnokban. Az 
öt szakosztályra is utalva az 5 tusa elne-
vezést adtuk a versenynek.

Délelőtt sorversenyeken, délután egyé-
ni ügyességi számokban vetélkedhettek a 
szakosztályok sportolói és a másik két Bü-
kön működő sport klub , BRUFK és a Büki 
Birkózó Club játékosai. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat 
és velünk együtt ünnepeltek!

A sorversenyekhez csatlakoztak a tele-
pülésről érkezett lelkes sportszeretők is.

A délelőtt során a sorversenyeken olyan 
versenyszámokkal készültünk, amelyek sok 
vidám pillanatot szereztek, és a csapatta-
gok összefogása fontos szerepet kapott.

A délutáni eseményeken viszont meg-
próbáltak a szakosztályok egymásnak öt-
letesebbnél ötletesebb versenyszámokat 
feladni. Többek közt pingponglabdával 

Büki Testedzők Köre Sportnap – BTK 5 TUSA

Az augusztusi hónap nagyon mozgalmas 
és élmény dús volt horgászaink számára.

Kovács Ákos és Kajtár Máté több verse-
nyen is részvett, mindketten dobogós he-
lyezést értek el, öregbítve a büki horgász 
egyesület tekintélyét.

Augusztus végén 3 napos horgásztábort 
szerveztünk a 14 éven aluliak számára, nagy 
sikerrel. 14 fiú és 1 leány résztvevője volt a 
tábornak, melyet a szülők és a fiatalok is si-
keresnek tartottak és kérték, hogy jövőre is 
legyen a büki tónál a rendezvény.

Külön köszönjük Németh Zsigmond, 
ifj. Kadarkuti András, Dancs Ferenc, Kajtár 

Máté, Kovács Ákos, Németh Sándor (Dazsa) 
Farkas Gyula és Misák Roland segítségét és 
külön köszönjük id. Strén Tibor tiszteletbeli 
elnök, valamint Kajtár László alelnök közre-
működését.

Augusztus  29-én részt vettünk a Répce 
Kupa horgászversenyén – Csepregen a tég-
lagyári tavon – amelyen a büki csapat má-
sodik helyezett lett. Gratulálunk!

Jó hír, hogy szeptember végén 4-5 má-
zsa 3 nyaras pontyot és amurt fogunk tele-
píteni a büki tóba. Jó horgászatot, görbül-
jön a bot!

Szabó József egyesületi elnök

Aktuális horgász hírek

BTK 5 Tusa

kellett gyufásdobozt adogatással leütni 
az asztalról, vagy ugyanezzel a módszer-
rel, teniszlabdával a sakkfigurákat. Volt 
kosárba dobás a kézilabdakapu vonalára 
elhelyezett kosárba és két asztalt átívelő 
asztalitenisz is. Igazán nem is az eredmény 
volt a fontos, hanem az, hogy roppant jól 
érezte magát mindenki ezen az igazán 
szép őszi napon!

A sorversenyek után ebéd, a délutáni 
ügyességi, szakosztályok versenye után pe-
dig nagyon finom vacsora várt mindenkit, 
aki ellátogatott a rendezvényre. 

A nap folyamán felállított élő csocsó 
nagy sikert aratott a fiatalok körében, és 
lehetőséget adott arra, hogy a szakosztá-
lyok játékosai vegyes csapatokat alkotva 
egymást jobban megismerve tölthessék el 
a napot!

Köszönjük Bük Város Önkormányzatá-
nak, hogy a pályázattal lehetőséget adott 
ennek a napnak a megrendezésére. Lehe-

Augusztus végétől szeptember 20-ig hét 
nemzetközi utánpótlás felkészülési és tét-
mérkőzésnek adott otthon a Büki Sport-
centrum centerpályája. A  büki helyszín 
kiválóan egészíti ki a Magyar Labdarúgó 
Szövetség telki edzőcentrumát, nem 
véletlenül töltött csaknem egy-egy he-
tet nálunk a fiú U17-es és a lány U19-es 
labdarúgó-válogatott. A  fiúk Írországgal 
vívtak két edzőmérkőzést (2-0, 0-0), míg a 
gyengébbik nem nemzeti csapata a Cip-
rus ellen aratott önbizalom növelő (10-0, 
5-0) sikerekkel készült az őszi Európa-baj-
noki selejtezőkre, ahol a kazah, a német 
és a szerb együttesek ellen kellett kihar-
colnia a továbbjutást jelentő első két hely 
egyikét. A szövetség illetékesei mindany-
nyiszor elismeréssel szóltak a büki körül-
ményekről, különösen a gyep minőségé-
ről. A  Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár által üzemeltetett sportcent-
rumban időközben elvégezték a pálya 
őszi karbantartását, és némi „ráncfelvarrás” 
történt az eredményjelző táblán, valamint 
a hangosító rendszeren is. A nemzetközi 
mérkőzések sora erre az évre még nem 
ért véget, október 10-16 között az U17-
es lány válogatott szerepel majd Bükön 
Eb-selejtezőn.

Falussy Péter

A Büki Sportcentrum 
programjai

tőségünk nyílt így Bük 750 éves évforduló-
jának a sporttal való ünneplésére is!

Galamb Orsolya 
egyesületi elnök BTK
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2015. október
4. SZENT MIHÁLY NAPI FORGATAG
Október 1. csütörtök 16.00
Büki László, a vaskarika.hu fotóriporterének 
kiállítása büki rendezvényekről. Helyszín: Büki 
MSK – Atrium.
18.00 – 750 hangjegy – Kulturális gála a város 
művészeti csoportjainak részvételével. Hely-
szín: Büki MSK – Színházterem
Október 2. péntek 13.00
Kézműves vásár – termelői piac nyitása, 
Gombolyító játszóház. Légvár, népi fajátékok, 
kézműves foglalkozások
15.30 Vásári komédiák
Toma és csapata, Langaléta Garabonciások
16.30 Inci-Finci gyermekfoglalkoztató Viki né-
nivel
18.00 „Találkoztak, el is vesztek…” – Szalay Ve-
ron balladája. Ünnepi táncszínház a város 750 
éves jubileuma alkalmából.
21.00 Firkin koncert
23.00 Balkán Fanatik koncert. Helyszín: Büki 
MSK – Sportcsarnok. A Firkin és Balkán Fana-
tik koncertre a belépő 750. Ft.
Október 3. szombat
10.00 Kézműves vásár – termelői piac nyitása

Gombolyító játszóház, 750 éves totó gyere-
keknek. Légvár, népi fajátékok, kézműves fog-
lalkozások. Lecsófőző verseny
10.00–11.00 Tavaszi szél citerazenekar, Répce-
menti Férfikar
10.15 Langaléta Garabonciások vásári komédiái
11.00 Portéka Színpad vásári komédiája
12.00 Jó ebédhez szól a nóta – Pannon Ci-
gányzenekar
13.30 Főzőverseny eredményhirdetés
14.00 Jurina Beáta és Bálint Csaba, az Orfeum 
Vándorszínpad művészeinek operett műsora
15.00 Sok-Szín Pad Társulat vásári komédiái
16.00 Szénaboglya és az Arató zenekar 
17.30 BigBox koncert
18.30 és 20.30 Csanaki Attila tűzzsonglőr műsora
19.30 Szabó Leslie Band koncert
21.00 Ismerős Arcok koncert
23.00 Sipőcz Rock Band koncert (80-as évek rock 
slágerei). A Szabó Leslie Band, Ismerős Arcok, Si-
pőcz Rock Band koncertre a belépő 750.- Ft.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Október 9. 19.00 Büki Színházi Esték
Egy bolond négyet csinál – ponyvakabaré
Belépő: elővételben: 1.500.- Ft, a helyszínen: 
2.200.- Ft

10. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
október 5. 9.30 XXI. Vas Megyei Könyvtári 
Nap – könyvtárszakma találkozója
október 6. 17.30 Büki Nosztalgia – diavetítés-
sel egybekötött emlékezés Bük múltjára
október 7. 16.00 Mocorgó – gyermek és 
léleksimogató mondókás, dalos bemutató 
foglalkozás
október 8. 10.00 Papírszínház – gyerekfoglal-
kozás
október 9. 14.30 Régi idők játékai – kreatív 
kézműves foglalkozás
október 9. 18.00–22.00 Éjszaka a könyvtár-
ban – ahol a mesék megelevenednek – es-
tei programok, játékok Tóth Viki nénivel és a 
könyvtárosokkal
október 10. 15.00 Levente Péter gyermekmű-
sora – belépő: őszi mesebérlettel vagy 800,-Ft
Egész heti program:  Büki kalandozás – 750 
éves Bük városa – rejtvényfüzet. Bük tegnap 
és ma – fotópályázat – épületek, szobrok, ut-
carészletek, emberek, stb. régen és ma. Éves 
regisztráció 75%-os kedvezménnyel.
Október 20. 15.30 Őszi Mesebérlet. Szép 
Bence gyermekműsora. A  bérlet ára 2.000.- 
Ft, előadásonkénti jegyár 800.- Ft.

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár programjai

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

október 05. 09:30  
XXI. Vas Megyei Könyvtári Nap – szakmai találkozó 

október 06. 17:30   
Büki Nosztalgia – Bük régi fotókon - vetítés 

október 07. 16:00  
Mocorgó – léleksimogató mondókás, dalos bemutató 

október 08. 10:00   
Papírszínház – gyermekfoglalkozás 

október 09. 14:30   
Régi idők játékai – kreatív kézműves foglalkozás 

2015. október 09. 18:00 - 22:00  
Éjszaka a könyvtárban – ahol a mesék megelevenednek  
gyermekprogramok Tóth Viki nénivel 

2015. október 10. 15:00  

LEVENTE  PÉTER  MŰSORA  
       (belépő: őszi mesebérlettel vagy 800,- Ft) 

BÜKI VÁROSI KÖNYVTÁR 

A könyvtári héten keresse:  
Büki kalandozás – 750 éves Bük 

városa – rejtvényfüzet 
 

Legyen könyvtárunk olvasója 
75%-os kedvezménnyel! 

 

2 0 1 5 .   s z e p t e m b e r   2 5 .         1 1



Büki Újság  Büki Újság   m oz a i k

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

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

Akár* 9,9 %
akciós induló 

kamat  
THM: 11,17-12,13%.

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, EGYSZERŰEN!

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) 
belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, 
azzal azonos mértékben módosulhat. 
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 
600 000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi 
nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. 
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09% 
A  kamatok  meghatározása  2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelem-
bevételével, a THM-ek meghatározása  az  aktuális  feltételek, valamint az akciós Kölcsön 
esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg 
figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelin-
tézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az 
adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek 
számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. 
2015. szeptember

REPREZENTATÍV PÉLDA:
Kölcsönösszeg: 1 millió forint
Futamidő: 36 hónap
Éves kamat (változó): 9,9%
THM: 11,81%
Havi törlesztőrészlet: 32 130 forint
A teljes fizetendő összeg: 1 173 883 forint
A hitel díja: 173 883 forint

Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat ki zá rólag az ak-
cióban résztvevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, 
amelyek listáját megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.
hu címen. 

TP P Szemelyi kolcson 85x128 Savaria.indd   1 10/09/15   16:57

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

Akár* 9,9 %
akciós induló 

kamat  
THM: 11,17-12,13%.

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, EGYSZERŰEN!

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) 
belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, 
azzal azonos mértékben módosulhat. 
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 
600 000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi 
nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. 
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09% 
A  kamatok  meghatározása  2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelem-
bevételével, a THM-ek meghatározása  az  aktuális  feltételek, valamint az akciós Kölcsön 
esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg 
figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelin-
tézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az 
adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek 
számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. 
2015. szeptember

REPREZENTATÍV PÉLDA:
Kölcsönösszeg: 1 millió forint
Futamidő: 36 hónap
Éves kamat (változó): 9,9%
THM: 11,81%
Havi törlesztőrészlet: 32 130 forint
A teljes fizetendő összeg: 1 173 883 forint
A hitel díja: 173 883 forint

Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat ki zá rólag az ak-
cióban résztvevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, 
amelyek listáját megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.
hu címen. 
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