
sem voltak mentesek hétköznapi, kisstílű jel-
lemhibáktól, történelmi szerepük sem mentes 
ellentmondásoktól. Ezen kutatások ellenére a 
mítoszok érintetlenek maradtak. Történész-
nek és állampolgárnak egyaránt tudomásul 
kell venni, hogy az álmok és a vágyak mindig 
szebbek, mint a hétköznapi valóság.

Akár a politikában, akár az életmódban, 
akár a társadalmi törekvésekben, nem is be-
szélve a csatamezőkről, ahol álomnál gyako-
ribb vendég a halál.

Tegyük hozzá: álmok, vágyak, szép tervek 
nélkül nemcsak az élet, talán a halál is értel-
metlen. Szebbet pedig magyarnak 1848/49 
hőseinél, Petőfinél, Kossuthnál, Bem apónál 
aligha álmodott valaki.

Március 15-én a magyarok fogalmaz-
ták meg először a követeléseiket. Májusig a 
birodalom minden nemzetisége követett 
bennünket. A  forradalmak vér nélkül zajlot-
tak, óriási lelkesedéssel és a testvériség ér-
zelmeinek megnyilvánulásával mindenütt. 
Még mindenki az egyetemes forradalom-
ban gondolkodott, és mindenki ugyanazért 
lelkesedett.

Mit követeltek? „Legyen béke, szabadság 
és egyetértés!”

Szabadság! – Ez akkor a legáltalánosabb 
és leggyakoribb szó, amibe mindent bele 

Ünnepi megemlékezés volt  
az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról

lehet érteni. Ez jelentette az alkotmányt, a 
cenzúra eltörlését, a politikai bebörtönzések 
végét, a közös teherviselést, a felelős minisz-
tériumot, a jobbágyok felszabadítását és a 
nemzet szabadságát. S itt volt a baj! A  nem-
zetek szabadsága keresztezte egymást. 
A magyarok uniót akartak Erdéllyel, az ott élő 
románok ezt ellenezték.

A magyarok egész Magyarországot, a 
szlovákok, szerbek, horvátok ennek egy ré-
szét akarták. Ezek az ellentétek is okozták 
szabadságharcunk tragikus végkifejletét a 
nagyhatalmi politika velünk ellentétes érde-
kei mellett.

Nem csupán a Habsburgok ellen vívtuk 
élet-halál harcunkat, hanem Közép-Európa 
népeivel keveredtünk véres polgárháború-
ba. Rövid időn belül sikerült halálos ellenség-
gé tenni a generációk óta békésen együtt 
élő magyarokat, szerbeket, horvátokat, ro-
mánokat. A népirtás gyakorlattá vált.

A hivatalos magyar politika kezdetben 
mintha nem értette volna, miről van szó. 
1849 júliusára ismerte föl, hogy a nemzeti 
léthez és önkormányzathoz mindenkinek 
joga van. A  már Szegeden ülésező or szág-
gyűlés törvénybe iktatta az akkori Európa 
legliberálisabb nemzetiségi törvényeit.

(Folytatás az 5.oldalon).

Baranyai Róbert alpolgármester Március 15-i koszorúk

Kokárdás, ünneplőbe öltözött vendégek 
érkeztek a művelődési központba, hogy 
megünnepeljék 1848-1849. hőseit, for-
radalmárait. A  Himnusz eléneklését kö-
vetően Baranyai Róbert alpolgármester 
mondott ünnepi beszédet.

„1848/49 története nem 1848. március 
15-én kezdődött. Csiráit ott találjuk már a 
magyar történelem egén… … A nagy nap 
elindítója az 1825-ös első reformországgyű-
lés, ahol a küldöttek között helyet foglalt Fel-
sőbüki Nagy Pál is. Ő is élharcosa volt az ott 
megfogalmazott követeléseknek. A  mítosz, 
amely 1848-at övezi, igazából már itt meg-
teremtődött, hiszen a reformkor követeléseit 
tűzték zászlajukra a márciusi fiatalok is. Mik 
voltak ezek a követelések:

– nemzeti függetlenség
– jobbágyfelszabadítás
– közteherviselés
–a magyar nyelv hivatalossá tétele
–sajtószabadság
–  felelős magyar minisztérium felállítása…
…1848/49 története ma már a magyar 

mitológia része. Mítosz az, hiszen tele van 
csillogó drámai jelenetekkel, félelem és 
gáncs nélküli hősökkel. Egy több felvonásos 
dráma szereplőit látjuk magunk előtt: már-
cius 15-én a Nemzeti Múzeum előtt, július 
11-én együtt kiáltjuk Kossuthtal: Megadjuk a 
200.000 nemzetőr felfegyverzéséhez szüksé-
ges 42 millió forintot!

Mint minden mítosz, 1848/49 története is 
igaz és legendás elemekből áll. Ez a legen-
dateremtés már a nagy év napjaiban meg-
indult. Így született meg a Nemzeti Múzeum 
lépcsőjén álló és a Nemzeti dalt szavaló Pe-
tőfi mítosza is.

Azt mondják, hogy korunk embere nem 
a mesére kíváncsi, hanem arra, hogy mi igaz 
és mi nem. A tények érdeklik. S mégis hiába 
mutatta ki a történettudomány, hogy hőseink 
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A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
nemcsak csodálatos gyógyvizének és 
minőségi szolgáltatásainak köszönheti 
töretlen népszerűségét, hanem a fél-
évszázadon átívelő dinamikus fejlődés-
nek és fejlesztéseknek is. 2016 ismét 
egy maghatározó év lesz a fürdő életé-
ben. Számos olyan újdonságot és minő-
ségi fejlesztést valósítanak meg, amely 
megfelel a különböző igényű vendég-
körnek: a nyári időszakban a gyermekes 
családoknak és az egész évben érkező 
gyógy vendégeknek egyaránt.

Az idei nyáron a családosok számára szá-
mos olyan kényelmi és szórakoztató elem-
mel ellátott létesítmény épül a fürdő strand 
területén, amely garantáltan kielégíti a kis-
gyermekek és a kamaszok igényeit is.

FAMILY PARK – családbarát megoldások 
minden korosztálynak
A strandfürdő területén a gyermekes csa-
ládok számára kialakítanak egy „Family 
Park”-ot, amely száraz és vizes játékaival 
vidám szórakozást biztosít a kisgyerme-
kek számára. Miközben az apróságok az 
interaktív vizes játszótér kreatív játékaival 
vagy a parkban kialakított játszótér vidám 
homokozójában önfeledten játszanak, 
addig a szülők is megpihenhetnek. A  ba-
bákkal érkezőknek is minden adott, hogy 
mindazt a törődést megkaphassák a kicsik, 
amire szükségük van. A  további fejlesztési 
elképzeléseknek köszönhetően bébi pi-
henő, számtalan családbarát szolgáltatás: 
ételmelegítő konyha, szoptató szoba, pe-
lenkázó biztosítja majd a kisgyermekes csa-
ládok kényelmét a nyári időszakban. Igazi 
különlegesség lesz az itt kialakításra kerülő 

Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 2016 évi fejlesztései

ás buborékkal, amely felejthetetlen élmé-
nyeket ígér. 

A 6. számú gyermekpancsolóba és a 9. 
számú gyermekmedencébe vízi játékok ke-
rülnek elhelyezésre az örökmozgó csöpp-
ségek legnagyobb örömére. 

Természetesen a nyári fürdőzés nem-
csak az aktív időtöltésről szól. Megpihenni 
a természet csendjében, belefeledkezni 
a napfürdőzésbe, repülő strandlabdák és 
gyerekzsivaj nélkül, ezt kínálja az exkluzív, 
elkülönített strandterület: a PRÉMIUM REL-
AX ZÓNA. A gyermek nélkül érkező gyógy- 
és strandfürdő vendégeknek ez a terület 
igazi csendes búvóhely, mely külön belé-
pőjeggyel látogatható. Rendelkezik mind-
azokkal az extra szolgáltatásokkal, amelyek 
tökéletessé tehetik a nyugodt pihenés 
minden pillanatát: önálló gyógymeden-
cén és kényelmes pihenőágyakon túl egy 
klubhelyiséggel, ahol lehetőség nyílik spor-
tesemények megtekintésére is, drinkbárral, 
zenepavilonnal és különleges kezeléseket 
kínáló masszázs helyiséggel. 

A szabadtéri területek mellett a FEDETT 
FÜRDŐ IS ÁTALAKUL. A  belső terek (öltö-
zők, vizesblokkok, közlekedőterek), vala-
mint részben a fedett fürdő medencetere 
is megújul, amelynek köszönhetően eszté-
tikusabb, korszerűbb vendégforgalmi terek 
várják a látogatókat. Kialakítanak egy koz-
metikát is.

A megújult és korszerűbb Bükfürdő 
Gyógy- és Élménycentrum idén nyáron is 
változatlan szeretettel, mosolygós mun-
katársakkal és minőségi szolgáltatásokkal 
várja vendégeit!

Forrás, további információ:  
www.bukfurdo.hu

babamasszázs-helyiség, ahol az apróságok 
is megtapasztalhatják a ma már egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendő relaxáló 
kezelést. Az új, felügyeletet biztosító gyer-
mekfoglalkoztatónak köszönhetően pedig 
az anyukák és az apukák szabadon élvez-
hetik a fürdő wellness szolgáltatásait, vagy 
a kényelmes napozóágyak egyikén végre 
elolvashatnak egy jó könyvet.

A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum-
ban medencékből eddig sem volt hiány, 
az idei nyáron azonban továbbiakat is 
átadnak, illetve, illetve a korábbiak közül 
néhányat korszerűsítenek, hogy mindenki 
megtalálja a számára megfelelőt. 
ACAPULCO MEDENCE – felhőtlen szóra-
kozás az egész családnak 
A strandfürdő területén egy látványos csa-
ládi medence létesül, amely a fiatalabb 
korosztály és a családos vendégek számára 
megunhatatlan szórakozást ígér. Vihar- és 
ugróöböl, gyermek hullámöböl, fény- és 
hangeffektekkel ellátott kékbarlang teszi 
izgalmasabbá a fürdőzést.

A már meglévő strandmedencék közül 
a 7/2. számú az aktív vízi programok híveit 
fogja lebilincselni a közepén kialakított óri-
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F E L H Í V Á S !
A büki Csodaország Óvoda, Egységes 
Óvoda – Bölcsőde és Közétkeztetést El-
látó Intézményben történő óvodai, egy-
séges óvoda – bölcsődei beíratásra.

9737 Bük, Széchenyi u. 23. Tel.: 94/558-456

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2016/2017. nevelési évre történő óvodai 
beíratásra az alábbiak szerint kerül sor a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (Nktv.) és a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 20.§-a szerint:

1. Az óvodai beiratkozás időpontja:
2016. április 20. (szerda) 8-16 óráig,
2016. április 21. (csütörtök) 8-16 óráig,
2016. április 22. (péntek) 8-16 óráig.
Helyszíne: 9737 Bük, Széchenyi u. 23. 
2. A szülő köteles azokat a gyermekeket 

beíratni, akik 2016-ban töltik be az ötödik 
életévüket, mivel ők 2016. szeptember 
1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek. Az 
óvodába az a gyermek vehető fel, aki 2016. 
augusztus 31-ig betölti 3. életévét. 2016. 
szeptember 1-jétől a 3. életévét betöltött 
gyermek a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi 4 órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. (Az óvodakötelezettség 3 éves 
kortól kezdődik az Nktv. 8. § (2) szerint.) 
A kötelezettség alól felmentést a szülő ké-
relmére a jegyző adhat. 

3. Az intézmény az Alapító Okirata alap-
ján fogadja az integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekeket.

4. Azon gyermekek esetében, akik 2016. 
szeptember 1. után 2017. augusztus 31-ig 
töltik be a 3. életévüket, az óvodai felvétel 
a férőhelyek függvényében folyamatos. Az 

A közgyűlést követően Szabó József 
egyesületi elnökkel beszélgettünk.

Az egyesületi törvénynek megfelelően 
évente márciusban közgyűlést tartunk, 
ahol a vezetőség beszámol a tagságnak 
és megbeszéljük az év közben felvetődött 
kérdéseket. A jelenlegi létszámunk 151 fő, 
az elmúlt években még nem volt ilyen 
magas a létszám. 

A horgászoknál mindig fontos téma 
a halak telepítése. Mi történt tavaly, mi 
várható 2016-ban? 

2015-ben közel másfél millió forintot 
fordíthattunk halasításra. Ennek nagy része 
háromnyaras ponty volt. Ezenkívül vegyes 
keszegeket, amurokat tudtunk telepíteni. 
A  megyei szakhivatal jóváhagyta a halgaz-
dasági terveinket, erre az egy hektáros terü-

letre szabályozzák, hogy mit telepíthetünk. 
Az idén is a tavalyi összeggel számolunk te-
lepítéskor. Szép lett a tó környéke. 

Kik végezték a munkát? Évente több 
alkalommal szervezünk társadalmi munkát, 
alkalmanként 30-40 ember vett részt. Kiszed-
tük a tóból a gallyakat, az elpusztult nádakat, 
így vékony zsinórral is lehet horgászni. Tény-
leg szép lett a tó és környéke. Varga Zsolt

Jegyzői információ

Közgyűlést tartottak a büki horgászok

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül tölti be.

5. Az egységes óvoda-bölcsődei cso-
portba a 2016. augusztus 31-ig a 2. életévét 
betöltött gyermek íratható be, 5 fő bölcső-
dés korú kisgyermek vehető fel a csoportba.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges 
közokiratok, dokumentumok: 

– a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító, lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány és TAJ kártya, a szülő személyi azo-
nosító és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványa.

– A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményt tartalmazó határozatot, vagy a 
gyermek fejlődéséről készült szakorvosi vé-
leményt vagy egyéb szakvéleményt: mint 
pl.: a sajátos nevelési igényről szóló szak-
véleményt, a beilleszkedési-tanulási – ma-
gatartási zavar megállapításáról szóló szak-
véleményt, 3 vagy több gyermek nevelése 
esetén a családi pótlék folyósításáról szóló 
igazolásokat, kérjük, feltétlenül mutassák 
be a jelentkezéskor. 

A felvétel rendje: 
1. Az intézményben háromszori étkezést 

lehet igénybe venni (tízórai, ebéd, uzson-
na), az étkezést igényelni a beiratkozáskor 
lehet. 

2. Az óvodai, az egységes óvoda – 
bölcsődei felvételről az intézmény vezetője 
dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát, az óvodave-
zető bizottságot szervez, amely javaslatot 
tesz a felvételre a Nktv. 49.§ (2) bekezdése 
szerint.

3. A döntésről az intézmény 2016. május 
24-ig értesíti a szülőket.

4. Az óvoda vezetője az óvodai felvéte-
li, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést 
megalapozó indokolással és a fellebbezés-
re vonatkozó tájékoztatással értesíti a szü-
lőt. Elutasító döntés ellen eljárást indíthat-
nak a szülők. A kérelmet az elutasító döntés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
jegyzőnek lehet benyújtani (Nktv. 37. §). Az 
óvodavezető döntése tekintetében a Nktv. 
37.§ (1), (3) bekezdése és 38.§-a alapján a 
fenntartó részéről a jegyző jár el és hoz má-
sodfokú döntést.

5. A felvételi körzet: Bük, Sajtoskál, Sima-
ság, Szakony.

6. Az újonnan felvett gyermekeket 2016. 
szeptember 1-jétől, folyamatosan fogadja 
az intézmény.

7. Nktv. 49. § (1) és (3) bekezdése sze-
rint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés 
alapján történik. Az óvodába a gyermek 
– a törvényben foglalt kivétellel – harma-
dik életévének betöltése után vehető fel. 
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvéte-
lét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 
folyamatos. Az óvoda köteles felvenni, át-
venni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik.

Az óvodáztatási kötelezettség nem tel-
jesítése esetén alkalmazható jogkövetkez-
mény: az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az óvodába 
nem íratja be, elmulasztja, – a szabálysér-
tésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247. §-a szerint szabály-
sértést követ el.

Bük, 2016. március 4.
Dr. Tóth Ágnes s.k.

Büki Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
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költőink, íróink hogyan emlékeztek meg 
műveikben a magyarok számára felejthe-
tetlen eseményről. Megidézték a szereplők 
a nagy elődöket: Petőfi Sándort a Pilvax 
kávéházban, Kossuth Lajost országgyűlési 
felszólalása közben, míg Széchenyi Istvánt 
dolgozószobája falai között találták mélyen 
gondolataiba merülve. A márciusi ifjak lelke-
sen harsogták Jókaival együtt a 12 pontban 
megfogalmazott követeléseiket. A Nemze-
ti dal zongora kísérettel gyönyörűen szólt 

a szakiskolás ifjú ajkáról. A  harmadikosok 
dala, a negyedikesek tánca kedves színfolt-
ja volt az emlékezés órájának. A rögtönzött 
Nemzeti Színházi előadást követően pedig 
hazánkat leginkább jelképező képek villan-
tak fel a nézők elé, a Hortobágytól Budapes-
ten át Bükig, szűkebb hazánkig. Az ünnepi 
műsor zárásaként egy emberként indultak 
volna harcba az iskolások, lelkesen zengett 
a dal: Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a 
regimentje!  Baloghné Simon Erika

hogy azt kaptuk mindig büntetésül, amit a 
többiek jutalmul. Velük együtt szenvedtünk 
s tértünk magunkhoz újra és újra.

Most is velük együtt kell talpra állni. Egy-
mást segítve, a mások érdekeit is szem előtt 
tartva és tisztelve, nem keresztezve útjainkat, 
kell megoldani a jelen kor problémáit. Így 
lehet csak közösen tovább építeni a XXI. szá-
zad modern Európáját, okulva a történtek-
ből, emlékezve és fogadva…„Soha többé”.

Az ünnepi beszédet követően a Pilvax 
Zenekar Horváth Meggie énekével, a Sok-

szín-pad műsorával ünnepivé varázsolta a 
hangulatot. A  Pilvax zenekarban szerepel-
tek: Berta Zoltán, Dombi Bertalan, Horváth 
Dániel, Horváth Meggie, Peltzer Géza, Ra-
dics Igor, Svertsits Tamás. A  Sok-szín-pad-
ból szerepeltek: Nika Róbert, Pataky Laura, 
Sulyok Gergő. Az ünnepség a Szózattal zá-
rult. A rossz idő miatt a koszorúkat a műve-
lődési intézmény dolgozói helyezték el az 
emlékmű talapzatán.

Fotók: Taródi Lajos, Varga Zsolt Bozsó
Varga Zsolt

Ez itt az én hazám!

Iskolánk tanulói és pedagógusai az idei 
évben is méltó módon, nagy fegye-
lemmel és tisztelettel emlékeztek az 
1848-49-es forradalom és szabadság-
harc 168. évfordulóján. A  Művelődési 
Központ színháztermében elevenedtek 
meg Buda és Pest egykori helyszínei, 
eseményei.

Forradalmi eseményeket bemutató 
képsorokkal kezdődött az ünnepi műsor. 
Majd felidézték a versmondók, hogy nagy 

(Folytatás az 1. oldalról)
Késő volt! Két hét múlva Magyarorszá-

got elnyelte az ellenforradalom.
S milyen tanulságai lehetnek számunkra a 

bukásnak? A mérséklet, a higgadtság és gon-
dolkodás a jogok legfőbb védőpajzsa. A szen-
vedély könnyen hajótöréshez vezethet.

A hatalom számára tanulság, hogy csak 
a nép jogainak, törvényeinek tisztelete, jo-
gos kívánságainak teljesítése lehet az az 
alap, melyen biztosan és tartósan, a viha-
rokkal is dacolva emelkedhetik a hatalom. 
A szuronyok diadala tünékeny, változó.

A hatalomnak csak a jogok tisztelete és a 
korszerű haladás képezheti megdönthetet-
len alapját. A népszabadság csak az egyen-
lőség, testvériség és összetartás zászlaja 
alatt virulhat és gyümölcsözhet.

Az utókor bölcsessége azonban nem 
segíthet már a megtörténteken. Ma már 
látjuk, hogy álmainkat és mítoszainkat nem 
igazítottuk egymáshoz. Ha innen nézzük, 
be kell látnunk, hogy történelmünk nem 
sokban különbözik Közép-Európa népei-
nek sorsától. Ellentéteinknek köszönhetjük, 

Ünnepi megemlékezés volt  
az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról
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Az én olvasatomban a könyv tartalma két 
fogalmat jár körül: változás és változtatás. Ho-
gyan jelennek meg ezek a  fogalmak az éle-
tünkben?  

Mindkettő több rétegben van jelen. Mi minden 
változik? Gyakran egybeesik a nyugdíjazás, gyerme-
keink kirepülése, emellett az öregedésnek számos 
testi  tünete is van férfiaknál és nőknél is. A  női kli-
max sokakat  nagyon kedvezőtlenül érint, pedig ma 
már ehhez is sok segítség kérhető. Sajnos gyakori 
az is, hogy valaki elveszíti házastársát, gyermekét, 
barátot, barátnőt – fogyatkozik mellőlünk a kor-
osztályunk. És akkor már a változtatásnál is járunk: 
hogyan tudunk felülemelkedni a változásokon? Mit 
tegyünk, hogy ne a bánat, a keserűség határozza 
meg napjainkat, hogy legyen értelme egyáltalán az 
életünknek? Ehhez ad tanácsot a könyv.

Nem egyedüli szerzője a könyvnek.
Több fejezetet írt a húgom, Kurdics Erika, aki 

koach, tréner, de „bedolgozott” többek között dr. 
Jászberényi József, dr. Sándor Edit, dr. Osváth Péter. 
Ki-ki a maga szakterületének magas szintű művelő-
jeként tudott hasznos, megvalósítható tanácsokat, 
útmutatást adni az ötvenen túliaknak. 

Mely területeken érzi leginkább a változ-
tatás szükségességét a mai idősödő emberek 
életmódjában?

 Mentálisan mindenképpen. Az a legfontosabb, 
hogy az agyunkkal el tudjuk fogadtatni, hogy mi a 

Olvasószemüveg Endrei Judittal
Március 17-én az „Olvasószemüveg” c. könyv-
tári beszélgetéssorozat vendége volt Endrei 
Judit, a népszerű televíziós, kezdetben be-
mondónő, később magazinműsorok szerkesz-
tője, műsorvezetője. A beszélgetés apropója 
„Korhatártalanul c. könyve volt, amely saját 
könyvkiadójának immáron 10. könyve. Az est 
végén kérdeztem könyvéről, ezáltal életéről, 
tevékenységéről is.

Miért tartotta szükségesnek foglalkozni az 
öregedéssel, az idősödő emberek életével, élet-
módjával?

Ma már én is a 60 feletti korosztályt képviselem. 
Sosem tagadtam a koromat, de én képes vagyok 
arra, hogy meglássam ebben az életszakaszban is a 
jót, a szépet, s napjaimat aktívan élem. Viszont na-
gyon sok olyan emberrel találkozom, akik nehezen 
élik meg az öregedést, az idő múlását, nem találják 
fel magukat, hiányzik belőlük a pozitív életszemlé-
let. Ne felejtsük el, hogy Magyarországon csaknem 
négymillió ötvenen túli nő és férfi él. S a számuk 
nem lesz kevesebb. Nincsenek könnyű helyzetben. 
A nyugdíjkorhatár kitolódott, de sok munkahelyen 
őket már nem becsülik meg igazán. Erőt vehet 
rajtuk a fölöslegesség érzése. S ha ehhez még ma-
gánéleti, egészségügyi problémák, gondok is tár-
sulnak, még nehezebben élik meg a mindennapo-
kat. Ha pedig már nyugdíjasok, akkor esetleg nem 
találják meg azt a tevékenységet, amely fitten tartja 
őket, nem tudják valódi tartalommal megtölteni 
napjaikat. Ha van család, gyerekek, unokák, még az 
sem mindig segít.

Ön szerint fel lehet készülni az idősödésre, 
az öregedésre?

Igen, s legjobb, ha elkezdjük azonnal. Bár hozzá-
teszem, hogy egyre későbbi életkorban érzi úgy a 
ma embere, hogy idősödik. Egy mai hatvanas iga-
zából ötvenesnek érzi, érezheti magát, s idősnek is 
csak úgy hetven tájékán. Más az életstílus, az öltöz-
ködés, mindenféle technikai eszközök vesznek körül 
minket. Nem lehet összehasonlítani a mai életfor-
mát a 20 évvel ezelőttivel. Régebbre meg már ne 
is menjünk vissza!

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

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

12. Kedd Dr. Nagy Mária
13. Szerda Dr. Bencsik István
14. Csütörtök Dr. Szilasi Imre (24 óra)
15. Péntek Dr. Szilasi Imre (24 óra)
16. Szombat Dr. Szilasi Imre
17. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
18. Hétfő Dr. Kator Miklós
19. Kedd Dr. Földi Sándor
20. Szerda Dr. Bencsik István
21. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
22. Péntek Dr. Szilasi Imre

23. Szombat Dr. Kator Miklós
24. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
25. Hétfő Dr. Müller András
26. Kedd Dr. Földi Sándor
27. Szerda Dr. Bencsik István
28. Csütörtök Dr. Nagy Mária
29. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
30. Szombat Dr. Petró Andor
Bük, 2016. március 11.

Dr. Németh Sándor 
s.k. elnök

Endrei Judit

jó számunkra. Azt mondják, minden az agyban dől 
el. Legalábbis innen indul. És ha már elfogadtuk, 
hogy változtatnunk kell, akkor rövid távú célokkal 
induljunk. Nagyon sok területet érint a könyv: ér-
zelmeink, önbizalom, öngondoskodás, technika, 
egészség-betegség, depresszió,  táplálkozás, moz-
gás, alvás, párkapcsolatok, generációk kapcsolata. 
Egytől egyig nagyon fontos területek.

Mit tart legfontosabbnak, a kiegyensúlyo-
zott élet alapjának?

Első a fizikai aktivitás, a rendszeres mozgás az 
alap. Hiszen ez segít megőrizni egészségünket. S ha 
egészségesek vagyunk, minden egyszerűbbé válik. 
Nem kell nagy dolgokra gondolni: pl. napi fél óra 
gyaloglás már elég a jó közérzethez. Ha pedig felfe-
dezzük (újra) a mozgás örömét, még többet fogunk 
mozogni. Ezzel aztán nemcsak fizikai állapotunkat 
tartjuk rendben, hanem a szellemet, az értelmet  is. 

Másodikként a nyitottságot említem, enélkül 
nem jöhetnek létre újabb kapcsolatok, nem tudunk 
lépést tartani a világgal, a technikával. Milyen jó, ha 
tudjuk használni a számítógépet, az internetet, az 
okostelefont. Megkönnyíti a kapcsolattartást távol 
lévő gyermekeinkkel, unokáinkkal, tájékozódni tu-
dunk a világban. Pedig először én is azt hittem, hogy 
ezek kimaradnak az életemből. Ma pedig már én 
sem tudom elképzelni a napjaimat a „kütyük” nélkül.

Láthatjuk-e Önt még televíziósként is?
Úgy hiszem, ennek ma már kevés az esélye. Az 

előző évben elfogadtam egy kereskedelmi csatorna 
hívását egy beszélgetős műsorra, de aztán rájöttem, 
hogy ez a fajta műsor már nem az én világom. 

Sokfelé eljutnak a könyvvel, sok-sok ilyen 
beszélgetős estén, délutánon vannak túl.

Az a célunk, hogy minél szélesebb körben ter-
jesszük az aktív élet tudnivalóit, hogy minél több 
embert vegyünk rá a változásra. Ezért hoztunk létre 
egy alapítványt is, s ezért teremtünk alkalmat a talál-
kozásokra, a beszélgetésekre.

Köszönjük, hogy Bükre is eljöttek, s megosztot-
ták velünk is tanácsaikat egy gazdagabb, teljesebb 
idősléthez.  

Galambos Ferencné

2 0 1 6 . m á rc i u s   2 5 .        5



Büki Újság

Várandósságom miatt az aktív betegel-
látásból jelenleg kiesek, így távollétem 
során ezzel az egészségnevelésről szóló 
rovattal szeretnék büki betegeim hasz-
nára lenni. 

Gyakori orvosi szűrővizsgálatok (vérvétel, 
tüdőszűrés, hasi ultrahang, vastagbéltükrö-
zés, mammographia, nőgyógyászati rákszűrés 
stb.) előkészületei és menete, az egészséges 
életmód, a különböző diéták mellett a legy-
gyakoribb betegségek (magas vérnyomás, 
cukorbetegség, szív-és érrendszeri betegsé-
gek, daganatos betegségek) kialakulásának ri-
zikófaktorait, kialakult betegség esetén pedig 
a szövődmények megelőzését, vészhelyzetek 
figyelemfelhívó jeleit, azok elhárítási módjait 
szeretném közérthető módon a köztudatba 
beépíteni. Továbbiakban a témák természe-
tesen az olvasók igényei szerint módosul-
hatnának. A büki I. számú körzet átvételekor 
vérvételeimről beszéltek talán legtöbbet a 
páciensek, ezért stílszerűen ezzel a témával 
nyitnám meg a rovatot. Sajnos a betegekre 
fordított idő rövidsége miatt nem mindig van 
lehetőségünk e fontos információk átadására.

A város lakói szerencsések abból a szem-
pontból, hogy hétfőn és csütörtökön reg-
gel 7 és 9 óra között helyben elvégeztetheti 
az elrendelt laboratóriumi vizsgálatokat a 
rendelőben. Beutaló minden esetben szük-
séges, kérjük Önöket, hogy erről előre gon-
doskodjanak!

A VÉRVÉTEL GYAKORISÁGA 
(ha kezelőorvos másképp nem rendeli)

szűrővizsgálatként évente
magas vérnyomás évente
inzulinnal kezelt cukorbetegség 3 havonta
tablettával kezelt cukorbetegség 3-6 havonta
vérzsír eltérések (koleszterin, triglicerid) 6-12 havonta
pajzsmirigybetegség 2-3 havonta
véralvadásgátlót szedők havonta
krónikus vesebetegség 3 havonta
Tekintettel a nagy beteglétszámra, az 

egészségügyi személyzet számára nagy 
segítség, ha az esedékes vérvételt maga a 
beteg kéri, ő is számon tartja a következő 
vizsgálat dátumát.

VÉRVÉTEL ELŐTT 
Étkezés, folyadékfogyasztás: A vérvétel 
előtt 10-12 órával már nem szabad étkezni, 
a vizsgálatot megelőző vacsora is könnyű 
legyen, illetve reggel érdemes 2-3 dl szén-

savmentes vizet elfogyasztani. Ellenben 
célszerű tartózkodni az előző napi alkohol-
fogyasztástól is, valamint gyakori hibafaktor 
szokott lenni az éjszakai nassolás, reggeli 
kávé, rágógumi fogyasztás. 

Testmozgás, fizikai megterhelés: Ajánlott 
ezeknek a kerülése vérvételt megelőző na-
pon, reggelen, hiszen számos laboratóriumi 
paraméter értékét megváltoztathatják, eset-
leges téves következtetésre adhatnak okot.

Menstruáció: Amennyiben lehetséges, 
ne a menstruáció időpontjában történjék 
a vérvétel, ugyanis szintén befolyásolja né-
hány paraméter szintjét, valamint tévesen 
pozitív vizelet vértartalmat okozhat. Aján-
lott időszak a ciklus közepe.

Gyógyszerek: Nehéz általánosságban 
nyilatkozni ebben a kérdésben, de ha az 
orvos másképp nem rendeli, többségében 
a gyógyszerek vérvétel utáni bevételét java-
soljuk. Előnyös lehet, ha a páciens magával 
viszi gyógyszereit és vérvétel után azonnal 
beveszi azokat.

VIZELET MINTAVÉTEL: 
Sajnos sokszor elmarad ez a vizsgálat a 
megfelelő minta hiányában. A  szombat-
helyi laboratórium csak az általuk kiadott 
műanyag csőben fogadja a mintákat. Így 
a beutaló megírásakor optimális esetben 
kézhez kapnak egy ilyen csövet, ameny-
nyiben elmaradna, ezúton kérem Önöket, 
hogy ebben az időpontban jelezzék azt. 

A vérvétel napján reggel, az első vizelet-
ből történjen a mintavétel. Korábbi vizelet 
nem megfelelő, hiszen a baktériumok elsza-
porodnak benne, ami szintén félrevezető.

Érdemes előtte a nemi szervek megmo-
sása, hiszen számos kórokozó belekerülhet 
a vizeletmintába, ami téves következtetésre 
vezethet. 

Középsugaras vizeletre van szükség a 
vizsgálathoz, ezért a vizelet elejét a WC-be 
engedjük, ezzel átmosva a húgycsövet, a 
közepéből fogunk fel a kémcsőbe, a végét 
pedig szintén a WC-be lehet juttatni, hiszen 
nincs szükség a teljes mennyiségre.

Ez a mintavételi folyamatsor otthon ké-
nyelmesen megoldható, míg a rendelőben 
szabályosan már kivitelezhetetlen.

ÓVINTÉZKEDÉSEK: 
Abban az esetben, ha vérvételek alakalmá-
val rosszullétei szoktak jelentkezni, már a 

Egészségügyi tanácsok 
Dr. Vágási Andrea háziorvos rovata

vérvétel előtt informálja munkatársunkat. 
Célszerű egy üveg vizet, reggelit, édességet 
magával vinne a vérvétel utánra, ha hajla-
mos az ájulásra. 

Vérvételi szúrás helyét kellő ideig tartsa 
nyomás alatt, ezzel is elkerülve az esetleges 
bevérzéseket. Néhány óráig ne végezzen 
erős fizikai megterhelést ezzel a karjával, ha 
munkája engedi. Esetleges vérnyomásmé-
rés se ezen a karon történjen.

Amennyiben véralvadásgátlót szed, kér-
jük, jelezze a vérvételt végző egészségügyi 
személyzetnek, hogy a vérvétel végén alkal-
mazott nyomókötést kellő ideig alkalmazza. 

Ha esetlegesen tudomása van vér útján 
is fertőző krónikus betegségről (HIV, hepa-
titis) a személyzet védelme érdekében kér-
jük tájékoztatassa az asszisztenst.

Bízom benne, hogy kezdeményezése-
met szeretettel fogadják, illetve sikerült 
egy-két megválaszolatlan kérdésükre vá-
laszt kapniuk, az esetleges tévhiteket pedig 
eloszlatunk. A  rendelő váróhelyiségében 
kihelyezett dobozba bedobva, vagy a szer-
kesztőséghez leadva várom esetleges véle-
ményüket, témajavaslataikat.

Tisztelt Olvasók!
Márciusi lapunkban két olyan cikk is szere-
pel, amely az egészségüggyel foglalkozik. 
Fontosnak tartjuk, hogy az egészségünkkel 
kapcsolatos információk eljuthassanak Önök-
höz. Ezért adunk hírt dr. Kator Miklós által kez-
deményezett és szervezett szakrendelések 
indításáról. Dr. Vágási Andrea pedig vállalta, 
hogy a Büki Újságban havonta, rendszeresen 
ellátja Önöket jó tanácsokkal, hasznos infor-
mációkkal. A doktornő várja az Önök kérdéseit, 
téma javaslatait, hogy azokról a témákról írjon, 
amelyekről szívesen olvasnának. A téma javas-
latokat az újság hátsó lapján megadott elérhe-
tőségeken várjuk. Varga Zsolt szerkesztő
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Doktor Úr! Miért született meg Önben az a 
gondolat, hogy szakrendeléseket hozzon 
Bükre?

Amikor megszületett bennem az ötlet, 
hogy szakrendelések legyenek Bükön, ak-
kor az első gondolatom az volt, hogy már 
megint nem tudom kiszolgálni azokat a 
pácienseimet, akikért felelős vagyok, vagy 
ahogyan én szeretném. A  magyar realitás 
hozta ki belőlem azt a löketet, hogy vala-
hogy segítsek a pácienseimen. Dr. Vágási 
Andrea háziorvos kolléganőmmel már ko-
rábban is beszélgettünk arról, hogy miként 
tudnánk szakellátási rendszert kiépíteni 
Bükön. A  pácienseink egyre inkább tuda-
tosabbak arra vonatkozóan, hogy mit sze-
retnének az ellátási rendszerben. Viszont 
mi meg egyre kevésbé tudjuk őket úgy 
kielégíteni, ahogy szeretnék, mert tudjuk, 
hogy az ellátórendszernek mik a gyengesé-
gei vagy a problémái. Ezért jött az a gon-
dolatunk, hogy ne a pácienseink menjenek 
több tíz kilométerre, vagy akár még többre 
szakellátásra, hanem próbáljuk meg a la-
kóhely közelébe hozni a szakellátást, vagy 
legalább a konzultációt. Mára meg vannak 
az alapkövek, elindulhat egyfajta tesztfázis, 
amit aztán év végén értékelünk, és meglát-
juk, hogyan lépjünk tovább. Bük az első te-
lepülés az országban, ahol az önkormány-

zat és a praktizáló alapellátó háziorvosok 
olyan összhangot találtak egymással, hogy 
tulajdonképpen meg tudjuk lépni ezt a 
rendszert úgy, ahogy azt mások is megter-
vezték, más ellátó rendszerben. Számomra, 
mint alapellátó orvos, ez egy nagyon nagy 
kihívás, nagyon nagy tisztesség. Másrészt 
az önkormányzat részéről ez egy nagyon 
nagy gesztus, hogy megérti a lakosainak az 
igényeit, kéréseit.

Milyen szakrendelések lesznek a városban, 
és ezek mikortól fognak beindulni?

Ez a szakellátás, ami ide érkezik az egész-
ségházba, abból a szempontból sajátos 
rendszerű lesz, hogy a beteg-orvos talál-
kozó alapvetően az egészségházban fog 
megtörténni, de egy konzultáció akár a 
dietetikussal, akár a gyógytornásszal meg-
történhet a páciens lakásán is. De akár a 
kardiológus is kimegy a pácienshez, ha a 
beteg nehezen mozog, vagy nincs olyan 
állapotban, hogy a rendelőben érkezzen. 
Mik legyenek ezek a szakrendelések? Ezt az 
elmúlt év statisztikái alapján elemeztük. Fi-
gyelembe vettük a kielégítetlen igényeket, 
és a várólistákat. Ezek alapján kardiológia, 
gasztroenterológia, füll-orr-gégészet, uro-
lógia, rehabilitáció szakrendelés várható, 
de lesz gyógytornász, dietetikus szakem-
ber is a rendelőben. Már régóta működik 

szakellátási rendszer Csepregen, ezért 
természetesen figyelembe vettük azokat 
a szakellátásokat is, és ezért nem egymás 
ellen, hanem egymást kiegészítve, és egy-
mást fejlesztve szeretnénk a szakellátási 
rendszert kiépíteni. 

A beszélgetésen jelen volt Taródi Lajos 
önkormányzati képviselő, bizottsági elnök 
is, aki elmondta, hogy Dr. Kator Miklós 
nemcsak háziorvos, de ő a Dr. Horváth Ti-
bor szociális központ orvosa is. A betegek 
Szombathelyre, vagy akár Kőszegre szál-
lítása nagyon sok munkával, és idővel jár, 
ezért örömmel fogadták Dr. Kator Miklós 
kezdeményezését. Ez a beteg közeli ellátás 
Bük városának éves szinten 4,4 millió forint-
ba kerül. A betegnek is hozzá kell járulni a 
szakrendeléshez. Az első alkalommal 2000 
forintba fog kerülni a vizsgálat, a terápia 
többi alkalma már ingyenes lesz. Viszont, 
ahogy Kator doktor úr említette, az év vé-
gén ezt is átértékelik, nemcsak a szakrende-
léseket. Ezek alapján lehet, hogy emelked-
ni fog a hozzájárulás mértéke, lehet, hogy 
eltörlik, de az is lehet, hogy megmarad a 
2000 forintos díj.

A teljes beszélgetést megnézhetik a 
Trió Tv Dunántúl honlapján a www. triotv-
dunántul.hu webcímen.

Nika Róbert

A húsvét a kereszténység egyik legna-
gyobb ünnepe, e napon ünneplik Krisztus 
feltámadását. Húsvétkor ér véget a 40 na-
pig tartó böjt, a hústól való tartózkodás, 
innen származik az ünnep magyar elne-
vezése is. Húsvét az egyházi év mozgó ün-
nepeinek is középpontja. Ezt a napot előzi 
meg hét héttel a farsang vasárnapja és kö-
veti ötven nap múlva a pünkösd. Megün-
nepléséről már a 3. századból vannak ada-
taink, azonban az ünnepet nem mindenütt 
tartották egyidőben. Bár a nicaeai zsinat 
i.sz. 325-ben a többségben levő nyugati 
vélemény alapján elhatározta, hogy húsvét 
ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség (márc. 
21.) után következő holdtölte utáni vasár-
nap tartassék – amely mindig a márc. 22-e 
és ápr. 25-e közötti időre esik –, ez az idő-
pont húsvét megünneplésére csak a 8. sz. 

óta vált általánossá. Hazánkban az 1092-
ben tartott szabolcsi zsinat szerint akkori-
ban négy napig tartottak húsvétot, majd a 
nagyszombati zsinat 1611-ben három nap-
ra, XIV. Kelemen pápa 1771-ben pedig két 
napra csökkentette. X. Pius pápa 1911-ben 
húsvét második napját is törölte a kötele-
ző ünnepek sorából, de nálunk továbbra 
is megtartották. – Az erdélyi ref.-ok ma is 
háromnapos húsvéti ünnepet tartanak. 

Húsvét ünnepének szertartásai közül már 
a középkorban kiemelkedett a föltámadás 
megjelenítése, amely az ünnep reggelén 
történt. A  húsvéti szertartásokhoz tarto-
zott az étel, a húsvéti bárány megszente-
lése. Emellett már a 10. században említik 
a sonkaszentelést is. Szokásban volt még a 
kenyér és a tojásszentelés. 

Húsvét második napja hétfő, a ma is szo-
kásos húsvéti locsolás ideje. Húsvét hétfő-
jén és fehérvasárnap, – húsvét vasárnapját 
követő vasárnap volt szokásban a komatál 
küldés. Az Ipoly mentén a leányok ilyenkor 
azoknak a legényeknek küldtek tojást, akik 
farsangkor táncba vitték őket. A  gyerme-
kek húsvéti megajándékozása a nyuszi által 
hozott édesség, tojás, újabb eredetű városi 
szokás. De valószínű, hogy a gyerekek ezt 
várják leginkább. Varga Zsolt

Szakrendelések Bükön
Beszélgetés Dr. Kator Miklós háziorvossal

Húsvét előtt
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detett programjával összhangban nagyobb 
szerepet kap a gasztronómia. Hívunk neves 
gasztro személyiségeket, akik előadnak, főz-
nek, de természetesen idén is jönnek a he-
lyi séfek. Egy kivetítő fallal szeretnénk minél 
több emberhez eljuttatni az élményt. De a 
borfesztivál jelleget is erősítjük, jönnek az 
eddigi megszokott borászatok, de jelezték 
újként jelenlétüket a soproni és a Balaton 
felvidéki borosok is. 

Mennyire lesz színes a zenei kínálat?
Az elmúlt években megfordultak a büki 

színpadokon a zenei élet kiválóságai, így 

Büki nyári programok

90 éves Hegedűs László

Tavaly, a jubileumok évében – 750 éves 
a város, 25 éves az Aratóünnep, 10 éves 
a Gyógy-Bor-Napok – rengeteg program 
várta a bükieket, a vendégeket. Vajon az 
idei év mennyivel lesz csendesebb?

Remélem nem sokkal – mondja Tót Ta-
más a Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár intézményvezetője. – A nyári prog-
ramok tematikája nem változik. Mindössze 
egy hétvége lesz szabad a nyáron. Az idén 
is lesz színházi előadás, zenés program az 
Atriumban, a nemzetiségek megtartják a 
programjaikat. Az ETNO FOLK Forgatagban 
szerepel a sárvári Regős együttes, jön a Sebő 
együttes, a Góbé zenekar. Másnap az Ara-
tóünnepen a hagyományoknak megfelelő-
en jönnek a már megszokott arató bandák, 
de bővülünk egy új csapattal is. A városból 
ismét színes felvonulással megyünk a bú-
zaföldre. Itt este a zenéé a főszerep, de lesz 
arató bál is.

A nyár legnagyobb rendezvénye az 
öt napig tartó Büki Gyógy-Bor-Napok és 
Gasztro Fesztivál. Mire számíthatunk?

Természetesen rengeteg programra, sok 
zenére, külön gyermek programokra. De az 
idei évben a Magyar Turizmus Rt. meghir-

majd az 50-es években a büki vegyesipari 
KTSZ-be hívták az asztalos műhelybe. Elő-
ször segédként dolgozott, majd kitanulta az 
asztalos mesterséget. Felnőttként is megtar-
totta érdeklődését a világ dolgai iránt. Ambí-
cióját elsősorban asztalosként kamatoztatta. 
Otthoni műhelyébe saját kezével készítette 
el asztalosipari gépeit. „Mindenhez volt gó-
dém. Mindenbe bele mertem kapni. Ami 
eszembe jutott, meg is csináltam.” – mondta.

Feleségével, Győrvári Margittal 1949-
ben kötöttek házasságot. Három gyerme-
kük született: Veronika, Margit és László. 
Jelenleg Margittal és Lászlóval él a Baross 
utcai szülői házban. Asztalos hivatását már 
ritkán gyakorolja. Kedvenc időtöltése a ker-
tészkedés. A  ház körüli kiskertet egyedül 
gondozza. Megmetszette már a szőlőt, és 
nagyon várja, hogy kitavaszodjon, és elül-
tethesse a konyhakerti növények magjait.

Laci bácsi mindennapjait otthonában, 
családja körében tölti. Jó egészségnek ör-
vend. Nagy távolságok megtételére egye-
dül már nem vállalkozik. Ma már csak a tej-

Bensőséges hangulatú születésnapi ösz-
szejövetelen köszöntötték otthonában 
a 90. születésnapját ünneplő Hegedűs 
Lászlót családtagjai, Bük város önkor-
mányzata nevében dr. Németh Sándor 
polgármester és Taródi Lajos képviselő. 

Hegedűs László Hegedűs József és Ko-
csis Erzsébet harmadik gyermekeként 1926. 
március 8-án látta meg a napvilágot Bükön 
abban a hajlékban, melyben a mai napig is 
él. A szülők napszámból tartották el a csalá-
dot. Laci bácsi is, mikor már felcseperedett, 
ment a szüleivel a mezőre dolgozni. Érdeklő-
dő fiúcska volt. Gyermekként társaival sokat 
mozgott a természetben. Figyelte a felnőtte-
ket és elleste, hogyan végzik a mindennapi 
munkát. Korán kialakult benne az erős kötő-
dés a természetes anyagokhoz a fához, nád-
hoz, szalmához, melyekből aztán használati 
tárgyakat készített. Keze alól míves eszkö-
zök kosarak, zsomborok, söprűk, kaptárak 
kerültek ki a család és falubeliek örömére. 
Az elemi iskola hat osztálya elvégzése után 
az erdőn kezdte az önálló kenyérkeresetet, 

A szépkorú Hegedűs László köszöntése

ér megy ki a ház elé a tejes autóhoz, vagy 
kisétál a kertjük alá a horgász tóhoz és be-
szélget a pecásokkal. Egykori pajtásai közül 
már csak egyedül él. 

Boldogan említi, hogy mindennapjait 
bearanyozzák családja aprónépe, három 
unokája és négy dédunokája.

Isten éltesse Laci bácsi sokáig, jó erőben 
és egészségben! Taródi Lajos

aztán vannak olyanok, akiket visszahívunk. 
Újra itt lesz a Budapest bár, ismét jön az új 
nagy kedvenc a Margaret Island, érkezik a 
Csík zenekar, talán Presser Gáborral. A meg-
hívás elment Pici bácsinak, reméljük, hogy 
tud jönni. Érkezik a tíz éves Cimbaliband, 
akik tavaly fesztivál nótát is készítettek. Köz-
kívánatra jön ismét a Gipó Circus, az Intim 
Torna Illegál. Először lesz itt a most kitünte-
tett Deák Bill Gyula a zenekarával, itt lesz a 
Magashegyi Undergrand, lesz operett és 
Magna Cum Laude koncerttel zár a fesztivál. 
Az idén is két zenei színpaddal készülünk, de 
lesz történelmi udvar is harcászati eszközök-
kel, bemutatókkal.

Megszoktuk már, hogy augusztus hu-
szadika környékén ismét sok program 
van. Idén is így lesz?

Igen. Minden korosztálynak igyekszünk 
kedveskedni, hogy mindenki megtalálja a 
neki tetsző programot. Lenne egy szabad-
téri színházi előadás is, gyermekprogramok, 
koncertek. Összességében azt tervezzük, 
hogy az elmúlt években már megszokott 
színvonalú nyári program sorozatot adjunk 
a bükieknek.

Varga
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Március 24. 19.00
Büki Színházi Esték: A Sok-szín-pad Társulat be-
mutatja Török Rezső: Magdaléna című művét
Szereplők:
Hatházy őrnagy – Nika Róbert
Miklós, a fia – Pataky Laura
Magdaléna – Kabay Ágnes
Gyurácz őrmester – Firisz Tamás
Pocsik, a puccer – Varga Krisztián
Julcsi, a cseléd – Boda Zsuzsánna
Pista, cseléd – Sulyok Gergő
Rendezte – Nika Róbert
belépő: 800.- Ft
Március 28. 08.00 – 12.00
Büki Húsvéti Vigadalom
Húsvéti népszokások bemutatása, Tojáske-
reső verseny, Húsvéti játszóház, Népi fajáté-
kok, Kézműves sarok
10.30 Hol lakik a nyúl?
Interaktív mesekoncert, óriásbábok részvé-
telével! A belépés díjtalan!
Április 13. 15.30
Mesebérlet: Portéka Színpad – A nagy mag-
rabló (zenés mesejáték)
belépő: bérleten kívül 800.- Ft
Április 14. 18.00
Olvasószemüveg: Müller Péter – Férfiélet, nőis sors
belépő: 1.500.- Ft

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár programjai
2016. március, április havi rendezvények

Április 16.
Szivárvány Gyermek Néptáncfesztivál
A belépés ingyenes!
Április 21. 17.30
Könyvbemutató: Pék Tibor: A /mitől vagy ki-
től?/ változó klíma. A belépés ingyenes!
Április 28. 19.00
Büki Színházi Esték

A Magdaléna előadás szereplői

A kutyatartás szabályait kormányrendelet, 
valamint helyi rendelet is szabályozza. Utób-
bi határozza meg, hogy hol lehet házi ked-
vencünket szabadon engedni. Bár a helyi 
rendelkezések eltérnek egymástól, abban 
azonban egységesek, hogy kutyát játszótérre 
vinni nem lehet, illetve, hogy a gazdiknak kö-
telességük környezetüket tisztán tartani. Ez a 
két dolog okozza a legnagyobb feszültséget 
kutyások és nem kutyások között. Ráadásul a 
közterületesek is nehéz helyzetben vannak, 
mert maga a vétség fél percig sem tart, és ál-
talában a tett helyszínéről az elkövető páros 
gyorsan távozik. Büntetni pedig csak konkrét 
tettenérés esetén lehet. 
Érthető, hogy a jogszabályok, megfelelő elle-
nőrizhetőség hiányában, nem fogják megol-
dani a helyzetet. A település egyik fele kutyát 
sétáltat, a másik fele pedig bosszankodik. Mi 
akkor a megoldás? Odafigyelés? Korrektebb 
jogszabály? Büntetés? Kutyafuttató? Minden-
képpen nagyobb odafigyelés, tudva, hogy a 

Európában átlagosan a háztartások 20-30 
százalékában van kutya – Magyarországon ez 
az arány 50%. De egy rezidencián nem feltét-
lenül csak egy eb lakik, így becslések szerint 
körülbelül 2,5 millió kutya él hazánkban. Bü-
kön a regisztrált ebek száma: 301.
Sok minden változott, amióta szabályozással 
próbálják csökkenteni a cipőtalpra ragadó 
kutyapiszok jelenlétét, de azért a városokban, 
vidéki kisebb településeken egyaránt van 
még gond a kutyatartást illetően.
Bár elméletben akár súlyos tízezrekbe is fájhat 
a pénzbüntetés, ha valaki nem takarít fel köz-
területen a kutyája után, nem sok büntetésről 
hallhattunk. Hivatalos közegnek kell ugyanis 
tetten érnie a delikvenst, hogy bizonyítható 
legyen a szabálysértés. Így aztán máig gyak-
ran látni olyan nemtörődöm gazdit, aki nyu-
godt szívvel végignézi, hogy a kutyája mások 
ingatlanja elé, a járda szélére, a játszótér terü-
letére piszkít, majd egyszerűen továbbsétál.
Sajnos a jelek szerint ez Bükön sincs másképp.

Kutyadolog

Tasnádi István: A fajok eredete
Szereplők: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Thu-
róczy Szabolcs
belépő: elővételben: 1.500.- Ft, az előadás 
napján: 2.000.- Ft
jegyelővétel: 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár (Bük, Eötvös u. 11.)

kutyapiszoknak nem örül senki, még maga a 
kutyatartó sem, kiváltképpen nem a játszó-
tereken tartózkodó kismama, a játszadozó 
gyermekek, vagy az egyszerű járókelő. Na, és 
mit tesznek ennek érdekében a gazdik? Kell-e 
ide egyáltalán jogszabály?
Nos, kezdetnek az is elég lenne, ha nemcsak 
néhány igazán tudatos eb tartó,   hanem 
minden kutya gazdi fontosnak tartaná, hogy 
odafigyeljen saját környezetére és úgy gon-
dolja, hogy a kutyatartás mások iránti felelős-
séggel is jár. Wellner Ervin
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Két korosztályban az UFC Kőszeg, egy-
ben a Haladás csapatának sikerét hozta 
a 2016-os Dr. Szalai Ferenc Teremlabda-
rúgó Utánpótlás Emléktorna, melynek 
küzdelmeit február 21-én rendezték a 
büki sportcsarnokban. 

Bük köztiszteletben álló, néhai háziorvo-
sának emlékét teremlabdarúgó utánpótlás 
torna őrzi a településen, idén három korosz-
tályban 16 csapat versengett a Büki Művelő-
dési és Sportközpont, Könyvtár, valamint a 
BRUFK szervezte sporteseményen. A legidő-
sebbeknél (2001-es korosztály) tulajdonkép-
pen az első meccs volt a döntő, itt az egyé-
nileg jó képességű játékosokból álló, Szenczi 
Imre edzette házigazda BRUFK öt perc előnyt 
adott a helyzeteivel jól sáfárkodó Kőszegnek, 
amely ezzel nem csak a meccset nyerte meg, 
de lépéselőnybe került a tornagyőzelem 
szempontjából is, és ezt a fórt a végéig már 
nem is engedte ki a kezéből. Az összevont, 
2002/2003-as korcsoportban is remekeltek 
a kőszegi gyerekek, ami a különdíjak meg-
oszlásában is éreztette hatását. Érdekesség, 
hogy a 2002-es születésű Janzsó Bencét az 
egy évvel idősebbek között a mezőny leg-
jobbjának választották, míg saját korcsoport-
jában a gólkirályi címet szerezte meg.

A legifjabbaknál az Ajka és a BRUFK ma-
ximális pontszámmal, egyformán kapott gól 
nélkül lépett tovább csoportjából, mellet-

Dr. Szalai Ferenc Emléktorna 2016 
- kőszegi és szombathelyi győzelmek

Megérkezett az új Toro Reelmaster 3100-D 
hengerkéses fűnyíró! A gépre a Büki Regi-
onális Utánpótlás Futball Klub pályázott, a 
TAO-keretet a Roto Elzett Certa Kft. töltötte fel, 
az önrészt a büki önkormányzat biztosította, a 
pályázatot a MLSZ hagyta jóvá. Köszönet érte 
minden szereplőnek! A traktort a pálya üze-

meltetőjeként a Büki Művelődési és Sport-
központ, Könyvtár fogja használni, bízunk 
benne, hogy az itt sportoló fiatalok, időseb-
bek és a hozzánk látogatók megelégedésére.

A leendő élőfüves büki labdarúgó edző-
pálya kitűzését elvégezték a kivitelezéssel 
megbízott Flor-Tox Kft. alvállalkozói. Ha az 

időjárás engedi, a kerítés áthelyezését kö-
vetően rövidesen elkezdődhetnek a föld-
munkák is.

Megérkezett az új Karcher tisztítógép 
a sportcsarnokba. Az új géppel a csarnok 
padlózatának tisztítása, karbantartása lesz 
sokkal könnyebb. Falussy Péter

A Sportcentrum hírei

A BRUFK csapata

tük a Haladás VSE két együttese jutott még 
a négy közé. Az Ajkát az elődöntőben sem 
lehetett megállítani, míg Desits Szilárd tanít-
ványai, a büki piros-fehérek büntetőkkel ma-
radtak alul a döntőbe jutásért. A bronzmeccs 
a Desits-fiúk biztos győzelmével zárult, míg 
a fináléban a Haladás II. visszavágott az Ajká-
nak a csoportkörben elszenvedett minimális 
vereségért, s ezzel a 2006-os korosztályban 
elvitte a győztesnek járó trófeát. 

Dr. Szalai Ferenc Emléktorna 2016. Ered-
mények. 2001-es korosztály:: 1. UFC Kőszeg 
7 pont, 2. BRUFK 6 pont, 3. HVSE futsal 2 
pont, 4. Király SZE 1 pont. Különdíjasok. Leg-
jobb kapus: Horváth Bendegúz (HVSE fut-
sal). Legjobb mezőnyjátékos: Janzsó Bence 
(Kőszeg). Gólkirály: Abért Márk (Kőszeg) 4 
góllal. 2002/2003-as korosztály 1. UFC Kő-
szeg 7 pont, 2. Sopron 5 pont, 3. BRUFK 4 
pont, 4. Király SZE 0 pont. Különdíjasok. Leg-
jobb kapus: Borsos Bálint (Kőszeg). Legjobb 
mezőnyjátékos: Balogh Krisztofer (Kőszeg). 
Gólkirály: Janzsó Bence (Kőszeg) 4 góllal. 
2006-os korosztály: A-csoport: 1. Ajka 9 
pont, 2. HVSE II. 6 pont, 3. HVSE futsal 3 pont, 
4. Király 0 pont. A B-csoport végeredménye: 
1. BRUFK 9 pont, 2. HVSE I. 4 pont (5-3), 3. 
Celldömölk 4 pont (3-3), 4. Viktória 0 pont. 
Elődöntők: Ajka-HVSE I. 3-1, BRUFK-HVSE II. 
1-1, büntetőkkel: 0-2. A  harmadik helyért: 
HVSE I.-BRUFK 0-3. Döntő: Ajka-HVSE II. 0-1. 
A végeredmény: 1. HVSE II., 2. Ajka, 3. BRUFK, 
4. HVSE I., 5. HVSE futsal, 6. Celldömölk, 7. 
Király SZE, 8. Viktória. Különdíjasok. Legjobb 
játékos: Stefanics Mirkó (BRUFK). Legjobb 
kapus: Fülöp Levente (HVSE II.) Gólkirály: 
Csörnyei Zsombor (Ajka) 5 góllal.

Díjátadók voltak: Dr. Szalai Ferenc gyer-
mekei, Szalai Luca és Szalai Márton, Bük vá-
ros polgármestere, dr. Németh Sándor, és a 
társrendező BRUFK elnöke, Németh Gyula.

Falussy Péter

Március elején hatodik alkalommal 
rendezték meg Bükön az Olimpici ver-
senysorozatot a Szombathelyi Vívóaka-
démia Sportegyesület szervezésében. 
Ez egyben az országos bajnokság egyik 
fordulója is volt. A  nemzetközivé váló 
megmérettetésen közel hatszáz pár-
bajtőr versenyző érkezett városunkba. 
Babós Csaba a Szombathelyi Vívóaka-
démia elnöke válaszolt kérdéseinkre.

Szombathely is rendelkezik szép 
sportcsarnokokkal, miért Bükön rende-
zik a versenyt?

Olyan nagy a verseny létszáma, hogy 
ezt a három napos rendezvényt csak Bükre 
tudjuk hozni, ahol a versenyzőknek és kí-
sérőknek, családtagoknak van megfelelő 
számú és minőségű szálláshely. A versenyt 
támogatja a Büki Gyógyfürdő Zrt. és az 
önkormányzat is. Köszönettel tartozunk a 
szállásadóknak és a büki turizmus összes 
szereplőjének, akik segítenek nekünk.

Hányan jönnek a városba? Milyen a 
verseny látogatottsága?

Mára már a büki verseny nemzetközi 
lett, hat ország versenyzői vannak itt a há-
rom napos viadalon. A versenyzők létszá-
ma közel hatszáz, a vezetőkkel, edzőkkel, 
kísérőkkel nagyjából ezer fővel számolunk.

A büki versennyel egyidőben az újvidé-
ki Európa Bajnokságon is versenyeznek a 
klubból?

A Szombathelyi Vívóakadémia az egyet-
len vidéki klub, amelyből ketten is beve-
rekedték magukat a kadet és junior vívó 
Európa-bajnokság 48 fős magyar csapa-
tába. Aranyérmet szerzett a szerbiai kadet 
vívó Európa-bajnokságon a magyar fiú 
párbajtőr válogatott – amelynek tagja volt 
Bende Bence is. Ugyancsak aranyérmes lett 
a Bakos Bálintot is soraiban tudó magyar fiú 
junior párbajtőrcsapat is. Büszkék vagyunk 
Bencére és Bálintra. Nika Róbert

Olimpici országos bajnokság  
a büki sportcsarnokban
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Több mint harmincötezren látogattak 
ki március első hétvégéjén a Hungexpo 
Budapesti Vásárközpontba, ahol im-
már 39. alkalommal rendezték meg az 
Utazás kiállítást. Az ország legnagyobb 
turisztikai seregszemléjén március 3-6. 
között 28 ország 399 kiállítója vett 
részt.

A kiállítás kiemelkedő eseményei vol-
tak az első, szakmai napon (csütörtökön) 
a China Tourism Information Day konfe-
rencia, valamint az újdonságként pénteki 
napra szervezett gasztro turisztikai előadás 
és a Semmelweis Egészségturizmus Kon-
ferencia. 

A kiállítás kulturális díszvendége, az idei 
olimpiai játékok házigazdája, Brazília volt. 
Brazília standján és a kiállítás színpadán 
szamba táncosok és capoeira „harcosok” 
gondoskodtak a hangulatról. Nagy sikert 
arattak a helyben készített autentikus bra-
zil ételek.

Az Utazás kiállítással egy időben szer-
vezték meg idén is a Bringaexpo-t, a két 
pavilont megtöltő rendezvényen a láto-
gatók nemcsak megnézhették, hanem a 
hatalmas tesztpályákon ki is próbálhatták 
a legújabb kerékpárokat. 

Bük, Bükfürdő a Nyugat-Dunántúli Regi-
onális Marketing Igazgatóság közös régiós 
standján, annak közel egynegyedét elfog-

lalva jelent meg és mutatta be fürdőváro-
sunk sokszínű kínálatát. 

A bükfürdői szolgáltatók – szállodák, 
magánszálláshelyek és a fürdő – ajánla-
tai mellett egy játékos kvízzel is készült a 
büki TDM egyesület. A három büki vonat-
kozású kérdésre helyes választ adó láto-
gatók egy úgynevezett „Zsákbanmókus” 
játékon vehettek részt. Az öko-kockákba 
rejtett ajándékokat – tagjaink felajánlásait 

– naponta kétszer sorsoltuk ki a helyszínen. 
Hangsúlyos szerepet kapott az idei bemu-
tatkozáson a büki gyógyvíz bemutatása 
is, amely 15201,58 mg/ liter ásványanyag 
tartalmával nem csak Magyarország, de 
Európa élvonalába is tartozik. Az egyliter-
nyi mennyiséget – kis tasakokban csoma-
golva – kézzelfoghatóan is szemléltettük a 
látogatóknak.

  Horváth Lívia

Az Utazás 2016 kiállításon sokat tartóz-
kodott a büki standon Tama István régi-
ós igazgató, így éltünk a lehetőséggel 
és a Nyugat-Dunántúli Régió megjele-
néséről, eredményeiről érdeklődtünk.

Örömmel számolhatok be arról, hogy a 
magyarországi turisztikai régiók közül a leg-
több társ kiállító a Nyugat-Magyarországi 
Régióból érkezett. Nem véletlen ez, hiszen 

Utazás Kiállítás 2016

Régiós elemezés
régiónkba a belföldi forgalomból a küldő 
piac felét a Budapestről érkezők jelentik.

Megjelentek a 2015-ös statisztikai 
adatok, milyen eredményt el Nyu-
gat-Dunántúl, és kiemelten Bükfürdő?

Az eredmények értékelésekor azt látjuk, 
hogy évről évre folyamatosan fejlődik a 
régió, így volt az elmúlt évben is. Ami ér-
dekes, hogy kicsit szétterült a forgalom a 
régióban, a négy vezető desztináció: Bük, 
Sárvár, Sopron és Győr mellett egyre több 
kisebb desztináció ért el jó eredményeket. 
Ha a számokat elemezzük, akkor ezek a ki-
sebb települések százalékosan nagyobb 
növekedést értek el, a hagyományosan na-
gyobb eredményt elért települések kisebb 
mértékben növekedtek. Bük megtartotta 
vezető pozícióját a régióban.

Az elmúlt évben hogyan alakultak a 
vendég arányok?

Nagyon jó a vendég arányunk, hiszen 
a vendégek megközelítőn fele magyar, 
fele külföldi, ami nagyon fontos, jó arány 
egy régi turizmusában. A  cseh, német és 
osztrák piac egy három lábon állást jelent 
a külföldiek körében, nagyon jó lenne egy 
hasonlóan jól teljesítő negyedik piac. Ez le-
hetne Szlovákia, vagy Lengyelország. Dol-
gozunk a megvalósításán. Varga Zsolt
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KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő

KRISTÁLY TORONY - Toronyra fel! 

Ha a tavasz szeszélyessége is úgy akarja, március közepén megnyitja  
kapuit a bükfürdői Kristály Torony mászó- és kalandpark. 

Szeretnéd felrázni Magad és leküzdeni a tavaszi fáradtságot? Nem kell 
messzire menned, pattanj bringára és gyere el hozzánk: a toronymászás 
mellett színes kísérőprogramok garantálják a frissítő élményeket.

Március 12-15.  Szerezd meg az év első igazán kalandos élményeit: 
  egésznapos interaktív játékkuckó

Március 26-28.  HÚSVÉT. Nyuszi simogató, gyerekprogramok,  
  ügyességi versenyek és értékes ajándékok várják kis  
  látogatóinkat.

Április   GRAND OPENING. Szeszélyes április, szeszélyes 
  jegyárak: hétfőtől-péntekig 50%-os kedvezmény. 

A programváltoztatás jogát az időjárás függvényében fenntartjuk.  

KRISTÁLY TORONY Kalandpark • 9740 Bükfürdő Nyárfa u. 2. • Tel.: +36 94 558 030 • info@kristalytorony.hu • www.kristalytorony.hu
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