
600 ezer tonna hazai gabonát dolgozott fel 
termékei előállítása során.

Jean-Francois Paroz, Svájc magyaror-
szági nagykövete hangsúlyozta, az üzleti 
beruházások elősegítését a svájci kormány 
is prioritásnak tekinti. Kiemelte, hogy a vál-
lalat eddigi legnagyobb itteni beruházását 
hajtja végre, amivel erősíti a kétoldalú gaz-
dasági kapcsolatokat.

Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter a sajtótájékoztatón kifejtette, a magyar 
és a svájci kormány is kiemelten fontosnak 
tekinti a gazdasági kapcsolatok erősítését. 
A  Nestlé beruházása fontos üzenet, meg-
erősíti, hogy a 25 éve itt működő vállalat 
otthonra talált Magyarországon.

Varga Mihály üdvözlő beszédében ki-
emelte, a magyar kormány gazdaságpo-
litikája egyre jobb feltételeket teremt a 
Magyarországon működő külföldi és hazai 
vállalatok számára. A miniszter szerint Ma-

Bükön lesz a Nestlé egyik európai központja

gyarország egyre több visszaigazolást kap 
nemcsak a nemzetközi intézményektől, 
hanem az újabb és újabb fejlesztéseket el-
indító cégektől is.

Svájc az elmúlt időben a tíz legnagyobb 
magyarországi befektető ország közé ke-
rült, mára már közel 300 svájci vállalat mű-
ködik Magyarországon, amelyek 40 ezer 
embernek adnak munkát, a két ország 
közötti külkereskedelmi forgalom pedig 
az elmúlt évben több mint 10 százalékkal 
emelkedett – mondta a miniszter.

A sajtótájékoztatón részt vett Dr. Né-
meth Sándor, Bük város polgármestere, 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, Majthé-
nyi László, a megyei közgyűlés elnöke.

A Nestlé fejlesztés vezetőjével tárgyalt 
Németh Sándor polgármester az üzem 
csapadékvíz elvezetésének problémáiról, 
a megoldási lehetőségekről, amely része 
lehet a nagy projektnek.

A sajtótájékoztatón

A Parlamentben jelentették be, hogy 20 
milliárd forintos beruházást valósít meg 
a Nestlé Hungaria Kft. A  büki üzemé-
ben, amelynek köszönhetően 970 főre 
emelkedik a foglalkoztatottak száma a 
gyárban, amely ezáltal a cégcsoport leg-
nagyobb európai állateledel gyártó köz-
pontjává válik. A sajtótájékoztatón részt 
vett Christa Markwalder, a Svájci Nem-
zetgyűlés elnöke is.

Az elsőként felszólaló Jean Grunenwald, 
a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta: a vállalat magyarországi jelen-
léte óta közel 80 milliárd forintot fektetett 
be, ennek több mint felét teszik ki a Bükön 
végrehajtott beruházások. A  Nestlé a leg-
nagyobb svájci befektető Magyarországon, 
három üzeme van, 2200 embert foglalkoz-
tat, éves bevétele meghaladja a 120 milliárd 
forintot.

A fejlesztéssel a büki gyár foglalkoztatot-
tainak száma megközelíti az ezret. A bővítés 
során két új gyártósort állítanak üzembe, a 
jelenleg konzerv termékeket gyártó üzem 
átalakítása mellett egy 5000 négyzetméte-
res új gyártócsarnok is épül. A Bükön gyár-
tott termékek 90 százaléka exportra készül. 
A beruházás átadása 2017 végére várható.

Az ügyvezető igazgató kitért arra is, 
hogy a büki gyár bővítése során fontos 
szempont volt a kiváló belföldi mezőgaz-
dasági alapanyagok elérhetősége. A  büki 
gyárba beszállított, évi 140 ezer tonna 
alapanyag hozzávetőlegesen 60 százaléka 
hazai forrásból származik. A gyár 10 év alatt 
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Március 24-én mutatta be Bükön, a 
művelődési központ színháztermében 
új darabját a Sok-szín-pad Társulat. Tö-
rök Rezső Magdaléna című színművét 
Nika Róbert rendezte. Ezzel az előadás-
sal nyertek arany minősítést az Adácsi 
Fesztiválon. Az előadást a Színházi Es-
ték keretében mutatták be. A  csapat 
már játszotta ezt a darabot, de a büki 
közönség most láthatta először.

Nika Róbert: Ezt az előadást tavaly no-
vemberre raktuk össze. Az első bemutatója 
Adácson volt, a 19. Országos Falusi Színját-
szó Találkozón. Idén is készülünk Adácsra, 
hisz 10. alkalommal megyünk, 20. alkalom-
mal lesz a fesztivál, ott lesz a helyünk. 

Maga a történet, a 20. század elején  
játszódik egy vidéki birtokon. Török Rezső 
olyan darabokat írt, amelyek aránylag rö-
videk, fél óra, 40 perc, de vannak 50 perce-
sek. A  szövegkönyvön nem kellett húzni. 

Sőt szerintem a szöveg is könnyen játsz-
ható volt. 

Pataky Laura egy nagy kihívást kapott 
a szereposztásnál, hisz egy serdülő fiút 
kellett eljátszania. Megismerve a karaktert, 
hamar magáénak érzete.

Pataky Laura: A darab előkészítésénél 
Nika Róbert, a Társulat vezetője mondta, 
hogy „Laura, neked Miklóst kell alakíta-
nod!” Nagyon megijedtem, de hatalmas 

kihívásnak fogtam fel. Mikor olvastam a 
szövegkönyvet, kicsit belenéztem Miklós 
karakterébe, azt vettem észre, hogy Mik-
lós igazából nagyon hasonlít rám. Miklós 
olyan, mint Laura és ezáltal könnyebben 
meg tudtam csinálni. Nagyon élveztem 
mind a próbákat, mind az adácsi, a büki 
előadást, a felkészülést. Nehéz volt ugyan, 
de nagyon jó volt. Jó hangulatban teltek a 
próbák, az utazások. 

Nika Róbert: Az őszre egy újabb Tö-
rök Rezső darabbal készülünk, amelynek  
az előkészületei folynak, a szereplők már 
nagyjából megvannak. Az is egy hasonló 
stílusú előadás lesz.

Pataky Laura: Október 23-ra egy kon-
cepciós per feldolgozásával készülünk, 
ami Tóth Ilona koncepciós pere lesz. 
A  szöveg nagy része már összeállt, még 
csiszolgatni kell. A  szereposztás a fejünk-
ben már megvan. 

Sok – Szín – Pad Társulat: Magdaléna

Bük Város Önkormányzatának meg-
bízásából átrendezik a Kossuth utca 
látképét. Az elszaporodó lakossági 
panaszok figyelembevételével az elö-
regedett, túlméretes, ritkás lucfenyők 
helyére újfákat telepítenek. Az önkor-
mányzat lakossági fórumra bocsátotta 
a közterület fásításának ügyét. A  fóru-
mot követően Szily Adrien táj- és ker-
tépítőmérnökkel beszélgettünk a 2016 
őszére várható utcarendezésről.

Mi alapján választotta ki a lehetsé-
ges fákat? Mit kellett figyelembe venni 
kiválasztásukkor?

Elsősorban díszítőértékük alapján vá-
lasztottam. Ha már leváltjuk a fenyőfákat, 
amelyek markáns utcaképet alkotnak, he-
lyettük nagy díszítőértékű, levelükkel, virá-
gukkal díszítő fák kerüljenek be. A  fáknak 
a nagy része elöregedett. Hiányos a fasor. 
Vannak szakaszok, ahol nincsenek fák. Fel-
merült a lakosság részéről, hogy évek óta 
nem maradt meg náluk semmi. Nem elég 
az, hogy figyelünk a közművekre, a díszí-
tőértékre, hanem a talaj adottságokat is 
meg kell vizsgálnunk, ahol az a tapasztalat, 
hogy nem maradnak meg a fák meg a nö-
vények.

Milyen módon lehet megvizsgálni a 
talajt és hogyan végzik azt?

Kossuth utcai fásítás
melyik oldalra milyen fák kerüljenek. Mivel 
elég hosszú az út, a körforgalomtól az acsádi 
útig díszkörte lenne, az Acsádi úttól a Forrás 
Üzletházig japán díszcseresznye, annak is a 
bordó levelű változata. A  páratlan oldalon 
végig gömbkőrist ültetnénk. Legyen egy 
fafaj, ami végig összekapcsolja ezt a két sza-
kaszt. Most erre jutottunk ezen a fórumon.

Lehet-e tudni az utcán lévő diófáról 
illetve a cserjék sorsáról?

A diófa nekem szívügyem volt, hogy 
megtartsam. Lehet, hogy nem fog meg-
maradni, ha a lakosság az Önkormányzat-
tal közösen úgy dönt, hogy útban van. Egy 
olyan szép színfoltja ennek a hosszú útnak, 
hogy szakmailag megtartanám. Az aljnö-
vényzetet a cserjeszintben, az aranyvesszőt 
és a gyöngyvirágcserjét és egyéb cserjét 
attól függően, hogy mennyire vágható visz-
sza, mennyire zavarja az ott élő lakosságot, 
megvizsgáljuk. Végignézzük még egyszer 
a terveket, és a cserjeállományban is meg-
nézzük, mi maradhat. Nem akarjuk lecsu-
paszítani az utcát. A  fakivágással már így 
is jelentősen meg fog változni az utcakép. 
Hiányozni fognak az első években a fenyők-
nek a lombtömegei. De amit lehet, megtar-
tanánk. Különösen azokon a szakaszokon, 
ahol a közművek vagy sávszélesség miatt 
fát nem tudunk telepíteni. Simon Tünde

Talajfeltárással. Ez egy olyan talaj vizsgálat, 
amiben megnézik a talajnak a termőképes-
ségét. Hogy milyen életerő van a talajban: 
semleges, savanyú, meszes talajról van-e szó. 
Ennek milyen a mértéke, a pH-ja. Az is lehet, 
hogy csak helyenként van gond a talajjal. 
A helyi problémákat kellene feltárnunk, me-
lyek azok a házak, zöld sávok ahol gond van.

Milyen jellemzőket vett figyelembe a 
fák kiválasztásánál? Gondolok például 
a fák kiterjedésére, méretére, színére, 
virágzatára, termésére, utca összképére.

Valóban igen összetett feladat kiválasz-
tani egy útszakaszra az odaillő fafajt. Adott, 
hogy nagyon hosszú, 1,2 km-es szakaszról 
van szó. Ha autóval megyünk végig rajta, 
ne legyen unalmas. Mind a lomb tömegé-
vel, színével, virágzatával, illatával számol-
nunk kell. Arra is próbáltam törekedni a 
kiválasztásnál, hogy ritka fajok krüljenek be. 
Ami itt eddig nem volt, de már kezd felfu-
tóban lenni más településeken; tehát már 
van tapasztalat. 

Született-e döntés ezen a lakossági 
fórumon, hogy milyen fákat ültessenek 
a Kossuth utcán?

A jelenlévők – mivel az utcának csak na-
gyon kis része vett részt sajnos-, elmondták, 
hogy mely fafajok tetszenének nekik. A be-
mutatott több variáció közül, kiválasztották, 

Magdaléna
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Bük Város hirdetménye
Bük Város Önkormányzata a “Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Csodaország 
Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Közét-
keztetést Ellátó Intézmény intézményvezető 
(magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői 
megbízás határozott időre, 2016. 08. 01.- 
2021. 07. 31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9737 Bük, 
Széchenyi utca 23.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakmai tevékenységének ter-
vezése, szervezése. Az intézmény működését 
érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályá-
zatok készítése. Személyügyi és gazdasági 
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
§ Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus 
szakvizsga keretében szerzett intézményve-
zetői szakképzettség,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ legalább öt éves szakmai gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ köznevelési intézményben szerzett vezetői 
gyakorlat
Elvárt kompetenciák:
§ Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommuni-
kációs képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
§ szakmai önéletrajz, – az intézmény vezeté-
sére vonatkozó program, – szakmai helyzete-
lemzésre épülő fejlesztési elképzelések, – is-

Jegyzői információk
kolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles 
másolata, – a benyújtás időpontját megelőző 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány, – a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
személyes adatainak kezeléséhez – a pályá-
zattal összefüggésben – hozzájárul.
§ A pályázónak a pályázat benyújtásakor kell 
rendelkeznie a szükséges végzettséggel, kép-
zettséggel.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:  2016. 
május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Dr. Tóth Ágnes nyújt, a 94358006 
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Bük Város Ön-
kormányzata címére történő megküldésével 
(9737 Bük, Széchenyi utca 44. ). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 1083/2016 , valamint 
a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet és a 326/2016. (VIII.30.) 
Korm. rendelet szerinti eljárásban bizottsági 
meghallgatás és javaslat után a képviselő-tes-
tület határozattal dönt. Hiánypótlásra egy al-
kalommal kerülhet sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 
29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje:
§ Oktatási és Kulturális Közlöny
§ Büki Újság
§ Önkormányzat honlapja: www. buk.hu – 
2016. április 11.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ:

A pályázatot a következő címre kell benyújtani: 
Büki Közös Önkormányzati Hivatal, Dr. Tóth Ág-
nes jegyző, 9737 Bük, Széchenyi u. 44. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: “óvodavezetői pályázat”.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. áp-
rilis 11.

Ingatlan térítés nélküli átadása
A Nestlé Hungária Kft. (székhelye: 1095 Bu-
dapest, Lechner Ödön fasor 7.) tulajdonában 
áll a büki 1484/4. hrsz. alatt felvett, belterületi 
fekvésű, 2368 m2 térmértékű, kivett közforga-
lom elől el nem zárt magánút megnevezésű 
ingatlan.
Az ingatlanon Bük Város Önkormányzata 
1990-es években kerékpárutat épített, de 
sajnálatos módon a tulajdonjog rendezése 
elmaradt.
Az önkormányzat megkeresésére a Nestlé 
Hungaria Kft. az ingatlant térítés mentesen az 
önkormányzat tulajdonába adta (azaz oda-
ajándékozta az önkormányzatnak). Az ingat-
lan értékbecslő által megállapított forgalmi 
értéke 2.960.000.- Ft. 
Bük Város Önkormányzata ezúton is köszö-
netét fejezi ki a Nestlé Hungária Kft.-nek az 
önkormányzati feladatok ellátásának elősegí-
tése érdekében tett gesztusért.

Dr. Tóth Ágnes 
jegyző

Civil támogatások
Bük Város Önkormányzata 2016-ban az aláb-
bi civil szervezetek pályázatát támogatja: Büki 
Horgász Egyesület 350.000 Ft., Vállalkozók Bü-
kért Egyesület 100.000 Ft., Büki Szobakiadók 
Szövetsége 200.000 Ft., Büki Női Kar Egyesület 
400.000 Ft., Büki Városvédő és Szépítő Egye-
sület 300.00 Ft., Sok-szín-pad 500.000 Ft., Büki 
Birkózó Club 1.700.000 Ft., BTK 17.800.000 Ft., 
BRUFK 4.400.000., Fülöp Dezső Evangélikus 
Alapítvány 500.00 Ft. A Civil támogatások ösz-
szesen: 26.250.00 Ft.

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

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

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

23. Hétfő Dr. Sudár Zsuzsanna
24. Kedd Dr. Bencsik István
25. Szerda Dr. Földi Sándor
26. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
27. Péntek Dr. Szilasi Imre
28. Szombat Dr. Szilasi Imre
29. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
30. Hétfő Dr. Kator Miklós 
31. Kedd  Dr. Földi Sándor

Dr. Németh Sándor 
s.k. elnök
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Egyetemi kampusz Kőszegen büki vezetővel
A Vas Népe 2016. március 10-i számából értesülhettünk arról, 
hogy a veszprémi Pannon Egyetem új Kampuszt, képzési helyet 
hozott létre ez év január 1-től Kőszegen.

A Kampusz vezetésével a büki származású Dr. Boda Dezső fizikust, 
a Pannon Egyetem egyetemi tanárát bízták meg. Dr. Boda Dezsővel e 
lap hasábjain is találkozhattak már az olvasók, igaz, meglehetősen ré-
gen: 2000. január 16-i számunkban beszélgettem vele – akkor hong-
kongi és egyesült államokbeli munkájáról. Mostani beszélgetésünk 
apropóját természetesen új megbízatása adta. Nem volt nehéz elérni, 
hiszen amióta a Kampusz létrehozását, elindítását menedzseli, a hét 
elején 1-2 estét itthon tölt édesanyjánál.

Mennyire szokatlan fizikusként intézményvezetési, szervezé-
si feladatokat ellátni?

Mindig is úgy volt, hogy az egyetemek vezető tisztségviselői az ok-
tatók közül kerültek ki. Hogy aztán valaki erre a feladatra alkalmas-e, 
az egy másik kérdés. Ami engem illet, a Pannon Egyetemen szakmai 
munkám mellett vezetői feladatokat is elláttam, ellátok: 2011 óta az 
egyetem Mérnöki Karának elnöke vagyok, majd tavaly óta az Egyete-
men vezetem a Tudományos Diákkört. (TDK). Ráadásul – divatos köz-
hellyel élve – szeretem a kihívásokat, a szokatlan feladatokat.

Miért éppen Önre esett a választás?
Egyrészt egyetemi tevékenységemmel már bizonyíthattam talán 

rátermettségemet, másrészt pedig Kampuszt csak egyetemi tanári 
cím birtokosa vezethet – ebből pedig nem sok van. Több éve mű-
ködik már Kőszegen az ISES, azaz a Társadalomtudományok és Eu-
rópa-tanulmányok Intézet Alapítvány, amelynek munkájával tavaly 
nyáron ösztöndíjas kutatóként megismerkedhettem. Megfogott az 
ISES légköre, az ott folyó munka. Tudvalévő, hogy Hankiss Elemér volt 
az ISES emblematikus alakja, Miszlivetz Ferenc pedig máig a hajtóe-
rő. Tetszett, hogy sok hasonló világszemléletű kutató, tudós, hallgató 
van együtt, s nem szemellenzősen csak a saját szakterületét hajtja. Az 
ISES-ből nőtt ki a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, amely a Kam-
pusz mellett a másik, Kőszegen létrehozott intézmény. Sokatmondó 
az intézet angol nevének rövidítése: iASK (Instituteof Advenced Stu-
dies Kőszeg). Fontos cél, hogy jó kérdéseket tegyünk fel. Olyanokat, 
amelyekhez ki kell lépni a komfortzónánkból, és a többi tudományág 
művelőinek fejével gondolkozni egy kicsit. Hangsúlyozom, hogy a 
Kampusz és az iASK szervezetileg két teljesen független intézmény, 
de tevékenységünk ezer helyen kapcsolódik. Elképzelésünk szerint a 
Kampusz hallgatói ugyanúgy inspirációt jelentenek majd az iASK ku-
tatói számára, mint fordítva. 

Most már nagyon benne van a munkában, az előkészületek-
ben. Elindulhat szeptemberben a képzés?

Nagyon bízom benne. Rajtunk is múlik. Most hirdettük meg az 
induló szakokat, június 15-ig lehet jelentkezni. Elsősorban külföldi 
hallgatókat várunk, pótfelvételisként aztán magyarokat is. Az oktatás 
angol nyelvű lesz.

Milyen szakok indulnak?
Egyelőre két szakot indítunk: egyik a nemzetközi tanulmányok 

mesterszak angol nyelven, a másik a kulturális örökségmenedzsment 
és a fenntartható fejlődés szakirányú továbbképzés lesz. A későbbiek-
ben tervezzük újabb szakok, mesterképzések indítását, doktori iskola 
szervezését. 

Hogyan alakulnak a tárgyi, személyi feltételek? Egy egyete-
mi képzéshez a 21. században meglehetősen sok mindent kell 
biztosítani.

Kőszeg Kampus Nyitó - Dr. Boda Dezső beszéde

Így van. Azokat az épületeket használjuk, amelyeket egy szerződés 
alapján Kőszeg városa az ISES, az iASK és a Kampusz rendelkezésére 
bocsátott. Ezeket az épületeket egy EU-s program keretében folyama-
tosan újítják fel. Egyelőre 5 fős oktatói karunk lesz + 1 fő asszisztens. 
A képzésbe terveink szerint az iASK kutatói is besegítenek. A kőszegi 
kampusz immáron a hatodik képzési helye egyetemünknek, hiszen 
Veszprém és Keszthely mellett Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Pá-
pán is jelen vagyunk már. 

Hogyan tudja összeegyeztetni egyetemi tanári munkáját az 
új feladatkörrel?

Természetesen nem szenvedhet csorbát egyetemi oktatói mun-
kám sem, s nem is szeretném azt feladni, hiszen elsősorban fizikus 
vagyok. De tetszik az új feladat is. Kőszegen oktatni kezdetben nem 
fogok, hiszen egyik indítandó szak sem a szakterületem, az enyém az 
„olajozó” szerep, a menedzselés.

Miért jó egy kis kampusz hallgatójának lenni?
Előnye a több ezer hallgatóval bíró egyetemekkel, intézményekkel 

szemben éppen a kicsisége, az otthonosság, a személyesség, a kiscso-
portos foglalkozások lehetősége. Az oktató-hallgató kapcsolat ered-
ményesebbé válhat, nőhet a szakmaiság – tulajdonképpen a doktori 
képzéshez hasonlítanám, ahol egy-egy oktató (tutor) foglalkozik a 
doktorandusszal. Én legfőképpen ebben látom a vonzerejét. És persze 
jó ez Kőszeg városának is, emeli a rangját, hogy felsőfokú intézménye 
van. Élhetőbbé teszi a várost, és meggyőződésem, hogy a régiónak 
is jót tesz, Büköt is beleértve. Kőszegen régen volt már felsőoktatás, 
a város ezt nem felejtette el, és komolyan veszi iskolavárosi szerepét.

Sok gond, probléma van a felsőoktatásban, csökken a tanu-
lólétszám is. Megéri ennek tudatában fejleszteni, terjeszkedni?

Véleményem szerint muszáj. Előbb-utóbb együttműködésre kény-
szerülnek Észak-Dunántúl egyetemei talán épp egy olyan hálózatos 
logika mentén, mint amivel most a Pannon próbálkozik. Külön-külön 
kicsik vagyunk, nem lehetünk versenyképesek a budapesti, szegedi 
debreceni nagy egyetemekkel. Ezért is kell offenzív magatartást tanú-
sítani, előre kell menekülni – ez a Pannon Egyetem hitvallása is.

Nem lehet könnyű a kétlaki életmód, még akkor sem, ha 
örömmel végzi a munkát.

Valóban nem, és a családom megértése, feltétlen támogatása is 
kell hozzá. Persze legjobban Édesanyám örül, akihez szinte heti rend-
szerességgel hazajövök

Köszönöm a beszélgetést, és természetesen sok sikert kívánok az 
olvasók nevében is munkájához, az új kampusz működéséhez.

Galambos Ferencné
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szeállítást a kezdetektől napjainkig készült 
felvételekből és képekből. Az egyéb prog-
ramok mellett ez az áttekintés különösen 
is nyomot hagyott bennünk, látva honnan 
indultunk és hol tartunk most, mi volt meg 
már a kezdetekkor is, mit tanultunk még az 
elmúlt években. A gyermekek, fiatalok és a 
bábcsoport vezetői családias légkörben, az 
összetartozás élményével ünnepeltük meg 
ezt a jubileumot.

Bábcsoportunk tevékenysége mellett 
még kiemelkedő alkalom volt az evangé-
likus hittanverseny március 19-én tartott 
egyházmegyei fordulóin való részvételünk. 
A büki gyülekezet a Vasi Egyházmegyéhez 
tartozik, de állandó együttműködésünk és 
összetartozásunk a szakonyi gyülekezettel 
a Soproni Egyházmegyéhez is köt minket. 
Az idei egyházmegyei fordulókra 5 négyfős 
csapatot indítottunk, és ebben az évben 
kivételes módon mindegyik csapatunk 
dobogós helyezést ért el. 1-2. osztályos 

május 6.
Olvasószemüveg – Nagy Bandó András 
11.00 Mutassunk Szamárfület! – Nagy Bandó 
András interaktív verses-dalos műsora gyere-
keknek, szüleiknek és nagyszüleiknek. Gyer-
mekeknek ingyenes, felnőtteknek 500.- Ft
18.00 A Kocka utcától Toscanaig – Találko-
zás Nagy Bandó Andrással. Belépő: 1.000,-
Ft. Helyszín: Büki MSK – Színházterem
május 16. 16.00
Királylányok és királyfik délutánja Viki né-
nivel. A  részvétel díjtalan! Helyszín: Eötvös 
utcai füves terület (rossz idő esetén: Büki 
MSK – Színházterem)
május 19. 17.00
Ivó-napi borkóstoló. Borfelismerő verseny 
– borkóstoló. Belépő: 1.200.- Ft, amely kor-
látlan borkóstolást tartalmaz. Helyszín: Bük, 
Kóczán-ház, Széchenyi u.

Ismét ünnepeltek a büki evangélikus bábosok

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2016. május havi rendezvényei

A Magyarországi Evangélikus Egyház már-
cius 27-én tartotta meg idei bábfesztiválját 
a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyház-
község színháztermében. 2016-ra is meg-
adták a szervezők azt a témát, amelyhez 
a jelentkező csoportoknak felkészülésük 
folyamán illeszkedniük kellett: „Áldás leszel.” 
A büki evangélikus bábcsoportot külön 
is megkeresték a szervezők, hogy az idei 
új darabunk mellett az előző évi Dicsőítő 
sziklák című darabunkat jutalomjátékként 
adjuk elő a többi résztvevőnek és az érdek-
lődőknek. Így indultunk el a fesztivál nap-
ján két darabunkkal. Az idei darab címe: 
Lelkünk hangjai. A zsűri elnöke, Döbrentey 
Ildikó hosszasan értékelte nem csupán az 
idei darabot, de a tavalyit is, hiszen 2015-
ben a kevés jelentkező miatt a fesztivál 
hagyományos formájában elmaradt, nem 
kaphattuk meg a várt minősítést. Az érté-
kelésben fontos erősségeinkkel szembesí-
tett a zsűri, továbbá a még csiszolásra váró 
részletekkel. Az Evangélikus Bábfesztiválról 
az „Igényes, magas színvonalú produkci-
ókért” adott minősítéssel és oklevéllel tér-
hettünk haza. 

Felkészülésünk során többször gondol-
tunk arra, hogy 10 évvel ezelőtt mutattuk 
be az első darabunkat. Ennek a jubileum-
nak a megünneplésére került sor április 
16-án. Az elmúlt 10 évben 54 gyermek 
és fiatal szerepelt a bábcsoportban. A  je-
lenlévőkkel együtt néztünk meg egy ösz-

április 30.
Utcabál a West zenekarral. A belépés ingye-
nes! Helyszín: Büki MSK Atrium
május 1. 09.00
9. Büki Futónap. Helyszín: Bük, Sportcent-
rum
május 1. 14.00
Büki Majális
14.30 Répcementi Férfikar
15.30 Paprika Jancsi bábszínháza
16.30 Csepreg város Majorett csoportja
17.00 Mosoly Tánccsoport műsora
18.00 Gatto zenekar
19.30 Dry Parsley zenekar
Helyszín: Büki MSK – Atrium
A programok ideje alatt kirakodóvásár, 
büfé, légvár, kézműves foglalkozás, arcfes-
tés! A rendezvényeken való részvétel díjta-
lan! A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Evangélikus bábosok

korcsoportban Bükről Horváth Rebeka, Si-
mon Nóra, Takács Flóra és Varga Boglárka 
a vasi versenyen 3. helyezést, Csepregből 
Németh Botond, Németh Dorottya, Marton 
Réka és Tájmel Dorka a soproni versenyen 
2. helyezést értek el. A  3-4. osztályos kor-
csoportban Bükről Balogh Judit, Bernáth 
Bianka, Krucsó Marcell és Petrovics Karolin 
a vasi versenyen 3. helyet értek el. Az 5-6. 
osztályos korcsoportban Csepregből Csu-
ka Dominik és Tájmel Csenge, Szakonyból 
(besegítőként) Szakács Gergő a soproni 
versenyen 3. helyezést értek el. A 7-8. osz-
tályos korcsoportban Szakonyból Boros 
Fanni, Bükről Bernáth Jázmin, Marosi Ró-
bert és Takács Bence a soproni versenyen 
2. helyezést értek el. Köszönjük nekik dobo-
gós helyeiket. 

A büki gyülekezet Ifjúsági Önkormány-
zatának kezdeményezése is örömteli pilla-
natokat szerzett a hittanos és még nem hit-
tanos gyerekeknek, amikor nagyszombat 
délutánján húsvéti alkotós, játékos progra-
mot biztosítottak elsősorban a gyermekek-
nek, de közvetett módon a családoknak is. 

A közösséghez tartozás, az összetarto-
zás élménye kísért tehát a tavasz folyamán 
gyülekezeti életünk gyermek- és ifjúsági ré-
tegeiben. Ezt az élményt tartjuk szem előtt 
a már hagyományossá vált nyári Alapítvá-
nyi Játszóházas Napok előkészítésében is. 
Ennek időpontja június 27-től július 3-ig 
lesz. Simon Réka

május 26. 15.30
Mesebérlet. Mesebolt Bábszínház – Az 
égigérő fa – mesejáték. Belépő bérleten 
kívül: 800,-Ft
május 28. 09.00
„Részek az egészért”. Városi vetélkedő Büki-
ekkel Bükieknek! Helyszín: Büki MSK – Atri-
um, Eötvös utcai zöld terület
május 29. 15.00
4. Büki Gyermeknap. Kézműves- és történe-
ti játszóház, ugrálóvár, népi fajátékok.
16.00 A Sok-szín-pad Társulat Gyermekcso-
portja bemutatja: Kovácsné Lapu Mária: A 
világ legbutább cirkusza – Karinthy-fantázia.
16.30 Inci-finci Gyermekfoglalkoztató
18.30 Varró Dániel: Kis unokám roppant 
cuki – zenés mesejáték. A Pódium Színház 
előadása. A részvétel díjtalan! Helyszín: Büki 
MSK – Atrium
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Iskolánk első osztályaiban tettek látogatást 
április első napjaiban a büki Csodaország 
Óvoda és az acsádi Mézeskalács Óvoda 
nagycsoportosai, hogy bepillantást nyerje-
nek az iskolai életbe. A kis elsősökkel együtt 
játékos tanórákon vettek részt a leendő első 
osztályosok. A  gyerekek közösen találós 
kérdéseket fejtettek meg, állításokat tettek 

igazzá, számjátékokat játszottak, hangsze-
rekkel számláltak. Vidám hangulatban teltek 
a tanórák. Nagyon igyekeztek az első osztá-
lyosok megmutatni tudásukat – milyen szé-
pen olvasnak, írnak, számolnak. Az ovisok is 
nagyon ügyesen válaszoltak a tanító nénik 
kérdéseire, működtek együtt a legkisebb 
iskolásokkal. Az órai munka jutalmaként 

matricákat kaptak a tanító néniktől, a negye-
dikesek pedig saját készítésű ceruzatartók-
kal ajándékozták meg a kis vendégeket. Az 
iskola épületének felfedezésével ért véget a 
„kóstoló”. Bízunk benne, hogy szívesen me-
séltek szüleiknek a gyerekek az iskolában 
szerzett élményeikről és beiratkozáskor már 
ismerősként térnek be az iskola falai közé. 

Iskolánk alsó tagozatos munkaközössége 
márciusban 23. alkalommal rendezte meg 
az iskola névadójáról elnevezett tanulmányi 
versenyt kisiskolások részére. 16 iskola 135 
kisdiákja mérte össze tudását matematiká-
ból, értő olvasásból és szépírásból nyelvtani 
feladatokkal. Az 1-4. évfolyamosok számá-
ra a büki tanító nénik állították össze a ver-
senylapokat, amelyek feladatai a logikára, 
a játékosságra és a közelgő húsvéti ünnep 
köré épültek. A versenyzők felkészültségét az 
eredmények mutatják. A verseny ideje alatt 
a felkészítő pedagógusok sem maradtak 
munka nélkül, hiszen velük szaktanácsadók 
beszélgettek az oktatáspolitika mai legfon-
tosabb pedagógusokat érintő kérdéseiről: 
tanfelügyeletről, minősítésről. A kollégák kér-
deztek, elmondták már meglévő pozitív és 

negatív tapasztalataikat egyaránt. Úgy érez-
zük a versenyen túl, ennek a találkozónak az 
is a fontos feladata, hogy tudnak beszélgetni, 
tapasztalatot cserélni egymással a tanítók, 
akik egyébként sajnos csak ritkán találkoznak 
egymással. 
A verseny büki eredményei:
1. évfolyam
Értő olvasás
1.helyezés: Katona Luca 1. b, Felkészítő taní-
tó: Marton Antalné 
Szépírás nyelvtani résszel
1.helyezés: Horváth-Szabados Máté 1. b, Fel-
készítő tanító: Marton Antalné

2. évfolyam
Matematika
2.helyezés: Németh Júlia 2.a. Felkészítő tanító: 

Szabó Zoltánné
Értő olvasás
3.helyezés: Krilov-Sragner Tamara 2.b, Felké-
szítő tanító: Barbalicsné Vigh Márta
3. évfolyam
Értő olvasás
3. helyezés: Horváth Regina Éva 3.a, Felkészí-
tő tanító: Horváthné Pados Teréz
Szépírás nyelvtani résszel
2. helyezés: Géczi Eszter 3.b, Felkészítő taní-
tó: Vargáné Patthy Erzsébet
4. évfolyam
Értő olvasás
2. helyezés: Donka Gerda 4.b, Felkészítő taní-
tó: Baánné Gruber Irén
Gratulálunk minden versenyzőnek és felké-
szítő tanítójuknak! További hasonlóan szép 
sikereket kívánunk!

1964 óta április 11-e, József Attila születés-
napja hazánkban a Költészet napja. Ezen a 
napon, ha lehet, még több időt fordítunk a 
versek olvasására, értelmezésére. Iskolánk-
ban a reggeli rádiós megemlékezést köve-

tően a magyarórák keretében folytatódott 
a versek ünneplése, a költészet jelentősé-
gének megbeszélése. Az alsó tagozatos 
osztályokban rögtönzött versmondó ver-
senyek is voltak. Az aulában felállított VERS-

FAL -ra pedig a tanulók és a tanárok felírták, 
így közreadták társaiknak legkedvesebb 
verseiket, azok részleteit. A diákok szívesen 
olvasgatták egymás, no és persze érdekes-
ségképpen tanáraik kedvenc műveit.

Iskolakóstoló

Kisdiákok tanulmányi versenye Bükön

Kedvenc verseink
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A Csepregen megrendezett művészeti 
találkozón iskolánkat „irodalmárok” és 
„zenészek” is képviselték. Alsó és felső 
tagozatosok egyaránt szavaltak verse-
ket, alsósok mondtak meséket is. A ze-
nei kategóriában főként hangszeres 
zenészek voltak jelen a találkozón, de 
a 3. osztályos Napvirág énekegyüttes 
is megmutatta tudását.
A zsűri értékelése alapján legjobban sze-
replő diákjaink:
1-2. évfolyamos versmondók:
Horváth Réka 2.a – ezüst minősítés
Felkészítő tanító: Szabó Zoltánné

Horváth Regina 2.a – ezüst minősítés
Felkészítő tanító: Szabó Zoltánné
Krilov-Sragner Tamara 2.b – ezüst minő-
sítés
Felkészítő tanító: Barbalicsné Vigh Márta
3-4. évfolyamos versmondók:
Géczi Eszter 3.b – ezüst minősítés
Felkészítő tanító: Vargáné Patthy Erzsébet
5-6. évfolyamos versmondók: 
Tóth Eszter 5.a – ezüst minősítés
Felkészítő tanár: Krilov-Sragner Tamara
7-8. évfolyamos versmondók:
Vigh Henrietta 8.b – arany minősítés
Felkészítő tanár: Kadarkuti Judit

Zsigrai Hanna 7.a – ezüst minősítés
Felkészítő tanár: Laczó Csilla
Zenei kategóriában legügyesebbek:
Bozsoki Dzsenifer 1.b – furulya – arany mi-
nősítés
Gángó Regina 2.b – zongora – arany mi-
nősítés. 
Felkészítő tanár: Szabóné Szalay Izabella
Boros Mátyás 6.b – hegedű – arany minő-
sítés. Felkészítő tanár: Kancsó Zoltán

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő peda-
gógusaiknak!

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében a Ba-
rátunk a természet című projekt „Tavasz” 
témakörét a húsvéti készülődés körében 
valósították meg az alsó tagozatosok. 
Kézműves foglalkozásokon tavaszi és húsvé-
ti ablakdíszeket, termésképeket, virágokat, 
húsvéti jelképeket és ajándékokat készítet-
tek a gyerekek tanítóik irányításával. Tavaszi 
és locsoló verseket tanultak, nyuszis mesé-
ket olvastak a projekt-foglalkozásokon. 
A  tavaszi szünet előtti délutánon pedig a 
napközis tanító nénik vezetésével tavaszi 
nyuszis akadályversenyen vettek részt az 
alkalmi csapatok. Tojáskereséssel indult a 

délután, majd 5 állomáson folytatódott az 
akadályok leküzdése. Volt tojáspuzzle kirakás 
nyuszi ugrással fűszerezve, kiskosárba to-
jás-babzsák dobás, zsákban futással, mocsár-
járással tojásalakzat kerülése, akadálypályán 
tojáshordás kanálban, no és természetesen 
az elmaradhatatlan húsvéti TOTÓ, melynek 
kitöltése senkinek sem okozott gondot. 
Minden csapat nyuszi éremmel gazdago-
dott a verseny eredményhirdetésén. Na-
gyon élvezték a gyerekek a hetet, és ter-
mészetesen a hangulatos délutánt. 
Az iskolai cikkeket Baloghné Simon Erika 
írta.

Bük Város Önkormányzatának támogatá-
sával iskolánk 2-8. évfolyamos diákjai há-
rom koncertből álló hangversenysoroza-
ton vettek részt ebben a tanévben. Az első 
előadáson a Pro Musica Vonósnégyes tol-
mácsolásában hallhattunk zeneműveket. 
A második hangversenyen a Savaria Szim-
fónikus Zenekar nyűgözte le hallgatóit a 
szimfonikus művekben rejlő színes világ-
gal. A karnagy a gyerekek nyelvén vezette 
be a darabokat, ismertette az énekórákról 
is ismerősen csengő zeneművek előzmé-
nyeit, keletkezésüket, rövid tartalmukat. 
A  harmadik koncert pedig hangulatával, 
temperamentumával, érdekességével, a 
hangszerek változatosságával magával ra-
gadta a gyerekeket. Nagyon érdekes ütős 
hangszereket ismertünk meg az előadás 

Répce-menti diákok művészeti találkozója

Tavaszi zsongás

Ifjúsági hangversenyek

során. Az Amadinda Ütőegyüttes kon-
certjét nagyon élveztük mindannyian. Bí-

zunk benne, hogy a következő tanévben 
hasonló zenei élményben lesz részünk!

HIRDESSEN KEDVEZŐ 
ÁRON A BÜKI ÚJSÁGBAN!
Ízelítő a hirdetési tarifáinkból:
1/1 oldal 40.000 Ft + ÁFA
1/3 oldal 17.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 12.000 Ft + ÁFA
Áraink 2010. óta változatlanok!  
Lapunk minden büki családhoz eljut!

Kapcsolat: 06 20 431 37 37

Keressen bennünket az interneten is!

www.buk.hu

HangversenyHúsvéti zsongás
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E havi cikkemben a leggyakoribb ultra-
hangos vizsgálatokat szeretném bemu-
tatni. Ezek a képalkotó eljárások fájdalom-
mentesek, sugárterheléssel nem járnak, 
általában 15-20 percet vesznek igénybe.

HASI ÉS KISMEDENCEI ULTRAHANG 
VIZSGÁLAT
Mit ábrázol?
A máj, az eperendszer (májbeli és külső epe 
utak, epehólyag), a hasnyálmirigy, a lép és nyi-
rokcsomók, a vesék és mellékvesék, nagyobb 
hasi erek, valamint a kismedencében elhe-
lyezkedő női és férfi nemi szervek áttekintését 
célozza. Megítélhető epe-, illetve veseköves-
ség, az eperendszer gyulladásos betegségei, a 
vesék gyulladásos és ürülési eltérései, a külön-
böző szervek nagyobb daganatai, a hasi nagy 
ér tágulata, elmeszesedése.

A gyomor és bélrendszer csak korlátok 
között vizsgálható, jelenleg e szervek pontos 
kivizsgálására más vizsgálómódszerek ajánlot-
tak. Nem alkalmas a vizsgálat a prosztata szű-
rővizsgálatára sem, csak a szerv nagyságának, 
szerkezetének becslésére ad módot.
Mikor végezzük?
•  40 év felett szűrővizsgálatként évente egyszer 
•  laborvizsgálat során észlelt hasi és vagy kis-
medencei szervekre utaló paraméterek elté-
rése esetén

•  hasi panaszok esetén
•  ismert epekő, vagy vesekő által okozott gör-
csök, gyakori vizelési inger, véres vizelet

•  ismert cisztás (tömlős) elváltozások (vese, 
máj, hasnyálmirigy) kontroll alatt tartása

•  régebbi daganatos megbetegedés esetén 
esetleges kiújulás idejében történő észrevé-
telére

•  alhasi panaszok esetén (pl. fájdalom, rendel-
lenes vérzés, férfiaknál vizelés problémák)

•  mozgásszervi fájdalmak kisugárzása esetén 
is ki kell zárni esetleges hasi betegség fenn-
állását

•  frissen felfedezett magasvérnyomás esetén a 
betegség esetleges szervi okait keresve

VIZSGÁLAT ELŐTT
1. Éhgyomor: A vizsgálatot a gyomor- és bél-
tartalom, valamint a gázok jelenléte nagymér-
tékben zavarja, illetve az epehólyag étkezés 
után összehúzódik, és megbújhat a fala men-
tén apró kő vagy polip, ami így észrevehetet-
len lesz, emiatt történik éhgyomorra a vizsgá-
lat. A  vizsgálat előtti  négy-hat órában  tehát 
nem szabad étkezni. Folyadékként szénsav-

mentes víz ajánlott. Kávé fogyasztása is tilos!
Természetesen, ha délutáni időpontban 

történik a vizsgálat, abban az esetben egy 
könnyű reggeli még elfogyasztható, azonban 
ebédelni már nem szabad!

A reggeli gyógyszerek egy korty szénsav-
mentes vízzel bevehetőek a vizsgálat regge-
lén. Cukorbetegek az előkészítést feltétlenül 
beszéljék meg a beutaló orvossal az esetle-
ges alacsony vércukorszint elkerülése miatt.
2. Puffadás megelőzése: Ha nagyon sok gáz 
van a belekben, az rontja a látási viszonyokat. 
Ezt megelőzhetjük egyrészt azzal, hogy nem 
eszünk a vizsgálat előtti napon puffasztó ételt 
(például hüvelyesek, káposztafélék). Másrészt 
patikában vény nélkül kapható gázcsökken-
tő készítmény, amelyből a vizsgálat előtti nap 
3×2, aznap reggel pedig 2 darab kapszula 
bevétele javasolt mindenkinek, de különösen 
a puffadásra hajlamos egyéneknek. Délutá-
ni vizsgálat esetén még aznap délben is 2 
kapszula alkalmazása szükséges.
3. Telt hólyag: A kismedencei látási viszonyok 
nagyban függnek a húgyhólyag teltségétől, 
férfiakban és nőkben egyaránt. A  vizsgálat 
előtt két órával menjünk el mosdóba, és on-
nantól számítva  4-6 dl szénsavmentes vizet 
fogyasszunk el.
4. Ruházat: A vizsgálatnál a hasat kell szabad-
dá tenni, tehát célszerű úgy öltözni, hogy a 
mell alatti terület egészen a csípőig könnyen 
szabaddá tehető legyen.
5. Normál testsúly: A hasi elhízás ismert szív- és 
érrendszeri rizikófaktor, emellett a vastag zsír-
párna miatt a hasi és kismedencei ultrahang 
vizsgálat korlátozott értékű lehet.

A következő két képalkotó eljárás különö-
sebb előkészületet nem igényel.

NYAKI ÉS PAJZSMIRIGY 
ULTRAHANG
Mit ábrázol?
Az ultrahang vizsgálat során kimutathatóak 
a pajzsmirigy elváltozásai, szerkezeti eltérései, 
gyulladása, daganatok, göbök, valamint a nyál-
mirigyek gyulladása, kövessége, daganata, cisz-
ták, és a nyaki nyirokcsomók elváltozásai, tályog.
Mikor végezzük?
•  nyaki, nyelési diszkomfort érzés esetén
•  kóros pajzsmirigyhormon laboreredmények 
esetében

•  fájdalmas nyálmirigy panaszakor
•  nyaki szerv ismert betegségének ellenőrzése 
során

•  daganatos betegségek kontroll vizsgálataként

Egészségügyi tanácsok 
Dr. Vágási Andrea háziorvos rovata

•  műtét után, a kezelés hatékonyságának kö-
vetésekor

•  szűrővizsgálatként

NYAKI ÉR ULTRAHANG
A nyaki verőerek érelmeszesedésének követ-
keztében verőérszűkület alakulhat ki. A beszű-
kült vagy elzáródott nyaki verőerek a szélütés, 
vagyis a stroke egyik legfőbb kockázati ténye-
zői. A  szűkület mértékének függvényében 
csökken az agy vérellátása, amely eleinte álta-
lánosabb tünetekben nyilvánulhat meg (fára-
dékonyság, fejfájás), a későbbiekben azonban 
már a látás, a beszéd, az emlékezet, továbbá a 
gondolkodás és az érzelmi működések zavarai 
is megjelenhetnek. Ha az érszűkület mértéke a 
nyaki verőerek bármelyikében eléri vagy meg-
haladja a 75 százalékot, akkor nagy eséllyel 
műtétet fognak javasolni. A  nyaki erek ultra-
hang vizsgálatának célja annak megállapítása, 
hogy kialakult-e nyaki verőérszűkület, és ha 
igen, milyen mértékű az erek szűkülete.
Mikor végezzük?
•  szűrővizsgálatként 
•  fent részletezett panaszok előfordulásakor
•  minden szélütésen vagy átmeneti agyi ke-
ringési zavaron (TIA) átesett beteg esetében 

•  egyensúlyzavar vagy tartós szédülés pana-
szakor

•  nyaki érműtét után 
Hasi és kismedencei, valamint nyaki ultra-

hang vizsgálatra a csepregi szakrendelőben is 
van mód, azonban a nyaki ér ultrahang vizs-
gálatot csak Szombathelyen tudják elvégezni. 
Minden vizsgálat beutaló köteles, továbbá 
időpont egyeztetés szükséges hozzá!

A rendelő váróhelyiségében kihelyezett 
dobozba bedobva, vagy a szerkesztőséghez 
leadva várom továbbra is esetleges vélemé-
nyüket, témajavaslataikat.
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Az Olvasószemüveg sorozat áprilisi 
vendége Müller Péter volt. Az író a büki 
közönségnek a Férfi élet, női sors című 
könyvét hozta el bemutatásra.

Én írónak születtem. 19 éves koromtól 
írok. Az, hogy dramaturg is lettem, az egy 
melléküzemág. 19 éves koromban kerültem 
a Madách Színházhoz, most is ott vagyok. Te-
hát 60 éve vagyok ott. Rengeteg színdarabot, 
musicalt írtam. Nekem a színház a második 
otthonom, vagy majdnem az első. A  váltás 
akkor történt, amikor nem színdarabokat ír-
tam, hanem először regényt aztán ezt a spiri-
tuális esszét, amit most is csinálok. 

1956-ban meglőtték és átesett a ha-
lálélményen. Ez adta a spiritualistás felé 
fordulást?

Nem, én ezt gyerekkoromtól hozom ma-
gammal. Nekem ez születésemtől hozott 
élmény. Meggyőződésem, hogy minden 
emberi. Minden ember mikor gyermek, kis-
gyermek akkor nemcsak azt érzékeli, hogy 
beleszületett egy világba, ami számára új 
és meg kell ismerni, hanem azt is, hogy jött 
valahonnan. A  gyerekek tekintete tele van 
csodával. A  mondatai tele vannak csodával. 
Hozunk magunkkal egy valóban nem evilági 

Olvasószemüveg – Müller Péter estje
élményt és tapasztalatot. Aztán beletanulunk 
ebbe a valóságba és ezt én is így hoztam ma-
gammal, csak nem engedtem hagyni, hogy 
eloltsák bennem ezt a gyermeki tűzet, ezt az 
odatartozás élményt. Azt, hogy az ember egy 
szellemi teremtmény elsősorban. 

Ez az élmény mennyire befolyásolta az 
életét?

A találat az egy katarzisa volt az életem-
nek. Sok mindenre kihatással volt. Hatalmas 
nagy szerelemnek a kellős közepén robbant 
be ez a halálélmény. Azt kell, hogy mondjam, 
talán azt a tapasztalatot adta hozzá, hogy 
visszaemlékeztem arra, hogy voltam a túlvi-
lágon és visszajöttem. Amit mások így mon-
danak, vagy mások így mesélnek, az nekem 
egy megélt élményem. Van egy természet-
feletti világ, sőt meggyőződésem, hogy az 
embernek az igazi hazája az ott van és nem 
itt. Itt az ember átutazó. Ez a tapasztalat meg-
erősített abban, amit én gyerekkoromban 
tudtam, és amit a könyveimben leírok. 

Ma a Férfi élet, női sors című könyvét 
mutatja be. Mit lehet erről tudni?

Én ilyenkor megvárom a közönséget és 
velünk együtt fogom megszülni a mai estét. 
Nem felolvasok, hanem itt születik meg, a kö-

ismét visszaállítottuk a 6 gólt. 17-11-re el-
léptünk és igazság szerint onnantól kezdve 
már nem volt probléma. 

Számítottak rá, hogy ezt a mai mecs-
cset megnyerik?

Ha ezt a bajnokság előtt kérdezi, tehát 
a tavaszi fordulók előtt, ennyire egyértel-
mű igennel nem válaszolhatok. A csapat 
viszont az ezt megelőző 5 mérkőzését is 
megnyerte. Ezt egy óriási dolognak tar-
tom, hiszen elég jelentősen átalakultunk a 
tavaszra. De a csajok nagyon egységesek, 

Röpködtek a gólok a Büki TK és a VESC 
felnőtt kézilabda meccsén április 2-án 
a büki sportcsarnokban. A büki lányok 
a lelkes szurkolótábor biztatásától kí-
sérve egy kemény meccsen nyertek. Az 
eredmény 23-16. A mérkőzést követően 
beszélgettem Mátés István edzővel a 
meccsről, a csapatról.

Izgalmas meccs volt a mai. Hogyan ér-
tékeli a lányok mai játékát?

Ma a veszprémi egyetemi csapat volt az 
ellenfelünk. Ők a bajnokságnak a 6. helye-
zett csapata. Eléggé sűrű a középmezőny. 
Nagyjából hasonló játékerőt képviselnek. 

Nagyon agresszív csapattal találtuk ma-
gunkat szembe. Készültünk is rá, hogy va-
lószínű így fognak játszani. Most is csíptek, 
haraptak, karmoltak, minden volt. De így is 
elég jól kezdtük a meccset. Főleg Németh 
Dia átlövéseinek köszönhetően komoly 
előnyre tettünk szert. 

A második félidőben 3 gólra tudott zár-
kózni az ellenfél. De szerencsére az időké-
rést követően nekünk sikerült újítani és 

Kézilabda sikerek

zönségtől függ, meg tőlem, hogy milyen ih-
letetett állapotban vagyok. NNekem ez alap-
témám, a két nemnek a története a világban. 
Rengeteg sok munkámnak a főszereplője a 
nő, az anya. A nőknek a megismerése, a női 
életnek, a női sorsnak a megismerése ne-
kem nagyon régóta központi gondolatom. 
Köszönhető egyrészt két mesteremnek, a 
nagyanyámnak és az anyámnak és most már 
a harmadiknak, a feleségemnek. Ezek cso-
dálatos emberek, nagyon sokat tanultam és 
tanulok tőlük, azt a fajta bölcsességet, amivel 
egy igazi nő rendelkezik. 

Milyen tervei vannak még, milyen 
könyv várható?

Most jelent meg újra az Örömkönyv című 
munkám, ezt nagyon szeretem. Most kerül 
újból a boltokba. Karácsonyra készülök egy 
másik könyvvel, ami szintén az embernek 
a szellemi világgal való kapcsolatáról szól. 
A nem-világgal, a természetfelettivel, ha va-
laki vallásos, akkor a Szentlélekkel. 

Az estén megtudhattuk, hogy összeomló-
ban van a sok ezer éves férfiuralom, és szü-
letőben a nők lelkében elfojtott igazi és örök 
élet. A teltház mutatta, hogy sokan kíváncsiak 
voltak a férfi és női nem közötti kapcsolatra.

küzdenek, hajtanak, a mérkőzések többsé-
gében jól is játszanak. 

Hihetetlen közönsége volt a mai 
meccs nek. Mindig ilyen a látogatottság? 
Gondolom a csapatnak nagyon nagy 
erőt ad ez a hihetetlen szurkolás. 

Mindenféleképpen. Ezúton is szeretném 
megköszönni a közönségnek amit főleg 
a tavaszi szezonban nyújt. De egyébként 
az előző időszakban is remekül szurkoltak 
nekünk. Most talán még ők is rátettek egy 
lapáttal erre. Az biztos, hogy egy játékos 
örül, ha érzi a közönségnek a támogatását, 
akkor száz százalék fölött is próbál még tel-
jesíteni, akkor nem ismeri a fáradtságnak a 
fogalmát. Ezúton is köszönöm még egyszer 
a közönségnek, mert nagyon jó hátteret te-
remtenek. 

A tavaszi bajnokságból még három mér-
kőzés van hátra. Többek között a korábbi 
évek nagy csatája a Bük-Sárvár mérkőzés. 
A  bajnokságot követően ismét ellátoga-
tunk a csapathoz. 

 Barasits Edina

A sikeres lányok
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Bükön a kézilabda már 1964 óta sze-
repel a településen élők mindennap-
jaiban. Az idei bajnokságban eddig 
veretlen felnőtt csapat és a juniorok 
mellett a kisebb korosztály számára is 
lehetőséget adtak a versenyzésre és a 
kézilabdával ismerkedésre. Április 3-án 
először rendeztek Kézilabda Fesztivál a 
büki Sportcsarnokban. Az alsó tagoza-
tos csapatokat várták a sportág népsze-
rűsítésre és egy kis versenyre. Az ötlet 
Miskei Balázsnak, a juniorok edzőjének 
fejéből pattant ki. 

Elindult az Magyar Kézilabda Szövetség-
nél a „Kézilabda az iskolában” nevű prog-
ram, akik ebbe a programba az iskolában 
bekapcsolódtak, azoknak szeretnénk egy 
versenyzési lehetőséget biztosítani a me-
gyén belül. 

Honnan jöttek a csapatok?
Csak Vas megyéből. A mai fordulóra Kő-

szegről, Körmendről, Répcelakról, Nádasd-
ról, Bükről. 

Van olyan toborzási szándék, hogy 
még nagyobb kedvet csináljatok a fia-
taloknak?

Végül is a fő célunk az, hogy minél több 
embert, gyereket bevonjunk ebbe a sport-
ágba, hogy népszerűsítsük. Ez a kezdemé-
nyezés inkább arra jött létre, hogy össze-
hívjuk azokat a szakvezetőket, edzőket akik 
foglalkoznak vele és a jövőre nézve egy ko-
molyabb versenyrendszer kialakítsunk itt a 
megyén belül a gyerekeknek. 

Aki kilátogatott és kedvet kapott, az 
csatlakozhat még ehhez a programhoz 

Kézilabda Fesztivál az utánpótlásért

Újabb sikeres utánpótlás nemzetközi tor-
nának volt helyszíne a Büki Sportcentrum. 
Április 4-10 között nálunk – és a szombathe-
lyi Király Sportlétesítményben – rendezte a 
Magyar Labdarúgó Szövetség az U19-es női 
labdarúgó Európa-bajnoki kvalifikáció elit 
körét, a mieink mellett Oroszország, Norvé-
gia és Svájc részvételével. A szlovákiai nyolc 
csapatos Eb-re a csoportgyőztesek juthattak 
ki egyenes ágon, míg a hat kvartett legjobb 
másodikja is jogot szerzett az indulásra. A ma-
gyaroknak már az is nagy siker volt, hogy az 
őszi selejtezőn továbbjutottak, és tavasszal 
az európai elit ellen bizonyíthattak. Turtó-

czky Sándor együttese most is helytállt, az 
oroszokkal döntetlenre végzett (1-1), a nor-
végoktól szűken (0-1) kapott ki, míg a sváj-
ciak alaposan megszórtak (0-4) bennünket. 
A csoportot Svájc nyerte 7 ponttal, a szintén 7 
egységet gyűjtő Norvégia legjobb második-
ként szintén kijutott Szlovákiába. A büki pálya 
állapota ismét beszéd téma volt a csapatok 
között, elismerően szóltak róla, és a szövet-
ség is elégedettségének adott hangot a büki 
mérkőzések kiszolgálása kapcsán. Ezek tuda-
tában talán nem meglepő, hogy lesz folyta-
tás: május 6-12 között egy U16-os lány után-
pótlás válogatott négyes tornának lesz a Büki 

Sportcentrum kizárólagos helyszíne, míg ok-
tóberben újabb U19-es mini tornára készül-
hetünk. Mindeközben a fő lelátó mögött, a 
center pályával párhuzamos új 90X68-as mé-
retű edzőpálya kivitelezési munkái is zajlanak. 
Megtörtént a terület gréderezése, a 24 fejes 
automata öntözőrendszer csőhálózatának és 
gépészetének lefektetése, valamint a labda-
fogó-háló hat méter magas tartó oszlopainak 
kiépítése is. A  beruházás befejezése május 
közepére várható; a vetett füves új pályát leg-
korábban jövő tavasszal, a fű megerősödését 
követően vehetik birtokba a sportolók.

Falussy Péter

Sikeres tornát rendeztünk

vagy már meg vannak a csapatok és 
majd a következő iskolaévben várjátok 
őket?

Isten igazából a következő iskolaévre vár-
juk őket, mert már lassan vége a tanévnek, 
tehát ilyenkor nincs nagyon értelme bekap-
csolódni. De mindenkit várunk, aki esetleg 
érdeklődik. Próbáljuk ezt kiterjeszteni akár 
Csepregre is, a csepregi iskolát is bevonni itt 
Bük környékén. Várunk mindenkit aki ezt a 
sportágat akarja űzni. 

Akkor ez nem csak a büki gyerekekre 
vonatkozik, hanem a környékbeliekre 
is, akik meg tudják oldani a bejárást, 
vagy esetleg ebben tudtok segíteni?

Hosszú távú célunk ez, mert most a büki 
iskolába is járnak olyan gyerekek edzés-
re, – a délutáni edzésre-, akik nem a büki 
iskolában tanulnak. Jönnek Lövőről, Sop-
ronkövesdről, Bőből, meg egy-két helyről. 
Most a BTK beszerez egy kisbuszt és ezzel 
is szeretnénk segíteni a gyerekeknek is, aki 
nem helybéli. 

Milyen korosztályt vártok?
Most akikkel foglalkozunk, azok el-

ső-második osztályosok ez egy korcsoport, 
és a 3-4. osztályosok egy másik korcsoport. 
A  jövőre nézve szeretnénk az 5-6. osztá-
lyokra is kiterjeszteni és akkor még több 
gyereket bevonni. 

Az ificsoportból többen is játszanak 
a felnőtteknél. Őhozzájuk is toboroztok 
gyerekeket?

Jelenleg nem, mert a junior keretünk így 
is elég bő, több mint 20 főt foglalkoztatunk, 
abból 16-ot tudunk a mérkőzésre benevez-

ni. Így elég nagy a problémám, hogy kiket 
tudok játszatni. Jövőre lesz egy-két olyan 
ember, aki stabilan a felnőtt keretben tud 
majd játszani. Úgy hogy van utánpótlá-
sunk, egyelőre. Inkább az USB csapatot sze-
retnénk jövőre indítani és oda szeretnénk 
toborozni játékosokat. 

Vannak tehetségesebb és kevésbé 
tehetséges gyerekek. Velük hogyan 
fogtok a jövőben foglalkozni?

Terveink szerint összevonjuk minde-
gyik korosztályt, és egy edzésidőben lesz, 
Ezért szeretnénk , hogy legyen még több 
edzőnk. Így a fél-fél pályán tudnak kü-
lön-külön gyakorolni a kisebbek is és a na-
gyobbak is. Akik tehetségesebbek azokat 
próbáljuk a nagyobbakhoz csoportosítani, 
és ott felzárkóztatni. A kicsiknél pedig mi-
nél több edzést próbálunk beiktatni, csak 
még az iskolával is meg kell egyeznünk, 
hogy mennyi edzés időt tudnak biztosítani 
.

Ezek szerint a sportcsarnok már kicsi-
nek bizonyul? 

Úgy néz ki, hogy a kézilabda már kezdi 
kinőni, lassan szükségünk lesz egy másik-
ra, de ezen is dolgozunk és terveink között 
szerepel. 

Az anyagi forrásokat hogyan sikerül 
előteremteni?

Jelenleg a TAO-ból igyekszünk, és egyre 
több olyan cég állt a csapat mellé, akik a 
TAO adójukat ideadják nekünk. Ebből tud-
juk finanszírozni az edzőket, és a játékosok-
nak a versenyeztetését, a felszereléseket. 

Sulicsné Sági Heni
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A német PA-Touristik szervezésében 27 
utaztatással foglalkozó szakember láto-
gatott Bükfürdőre április 13-14-én. 

A  csoport a bécsi repülőtérre érkezett 
meg. A résztvevők számára gazdag progra-
mot állítottunk össze,megtekintették a Da-
nubius Health Spa Resort Bük, a Répce és 
Répce Gold szállodákat, majd egy séta ke-
retében a Bükfürdő Gyógy és Élménycent-
rum szolgáltatásaival ismerkedhettek meg. 

Este a Hotel Piroska szolgáltatásaiból 
és az Ambrózia Étterem helyi termékek 
felhasználásával készült ételkülönlegessé-

geiből kaptak ízelítőt. Másnap reggeli után 
a Caramell Premium Resortot keresték fel, 
valamint a Kristály Torony adrenalinnövelő 
attrakcióival ismertettük meg a kollégákat. 
A Villa Rosato finomságai után a Greenfield 
Hotel Golf & Spa-ban tett látogatással zár-
ták a bükfürdői programot.

Természetesen a fürdőváros egyik leg-
kedveltebb látványosságát, a Kneipp és 
Nordic Walking parkban található Organi-
kus Pontot is útba ejtettük sétánk során. 
Vendégeink információkban gazdagon 
utaztak tovább a nyugat-magyarországi 

fürdőút következő állomására, Sárvárra, 
majd a Hévíz szomszédságában található, 
sármelléki Balaton Airportról utaztak haza 
Németországba.

A német piaci jelenlét fontos állomása 
volt a tanulmányi út, mivel a személyes 
élmények és tapasztalatok továbbítása az 
érdeklődő utasok felé döntő fontosságú 
egy úticél kiválasztása során. A  szakmai 
programot, mely része az idei évi külpiaci 
marketingtevékenységünknek, a Magyar 
Turizmus Zrt. is támogatta.

Horváth Lívia

Az ENSZ közgyűlése 1994-ben nyilvá-
nította március 22-ét a Víz Világnap-
jává. A földi élet alapja a víz, jelenléte 
meghatározza mindennapjainkat. Éle-
tünk minősége közvetlen összefüggés-
ben van vizeink minőségével. A  Bük 
határában talált víz meghatározza a 
településen élők és a környék lakóinak 
életét.

A világnap alkalmából a Büki Gyógyfürdő 
Zrt. rajzpályázatot hirdetett „Ezért szeretem 
a büki fürdőt!” – címmel. Az alkotópályázat 
évek óta népszerű az óvodások és általános 
iskolások körében. Idén 141 rajzot adtak be, 
zömmel a közeli települések óvodáiból, ál-
talános iskoláiból. A zsűri 4 kategóriában 12 
munkát emelt ki. A díjazottak a Víz Világnap-
ján ünnepélyes keretek között a Bükfürdő 

Gyógy- és Élménycentrumban vehették át 
okleveleiket, ill. nagy sikert arató névre szóló, 
saját rajzaikat ábrázoló ajándékaikat, képkira-
kót, bögrét, pólót. A fürdő átriumában létre-
hozott kiállítás keretében a vendégközönség 
három hétig tekinthette meg a legszebb 60 
alkotást. A Büki Gyógyfürdő Zrt. ezúton is kö-
szöni az alkotók aktivitását és a felkészítő pe-
dagógusok munkáját. Wellner Ervin 

Idén 11. alkalommal hirdette meg a Tu-
rizmus Trend / Vendég & Hotel szaklap 
az Iránytű 2016 versenyt, amelynek cél-
ja, hogy megtalálja az előző év legjobb 
turisztikai kommunikációs projektjeit.

A versenyen a büki TDM is megméret-
tette magát – a település 750. jubileuma al-
kalmából kiadott, egyedi receptes könyvü-
ket nevezték be településmarketing print 
kategóriában és ezzel bronz díjat nyertek. 

A közel 60 beérkezett pályamű közül 
szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat. 
A kétfordulós elbírálásnál a tartalom és ha-
tékonyság mellett a kreativitás, a design és a 
pályázat üzenete is döntő szerepet játszott. 

Az Időtálló ízek – Büki recepteskönyv 
című kötet alapját Szabó József tanár úr 
helytörténeti tanulmánygyűjteményei ké-
pezik. A településen és környékén ismert, 
kedvelt századfordulós receptek bemuta-
tásán túl a kapcsolódó hagyományokat, 
valamint az ünnepekhez és események-

Német turisztikai szakemberek Bükön

A Víz Világnapja rajzpályázat

Iránytű 2016 kommunikációs pályázat 
– Díjnyertes büki recepteskönyv 

hez köthető népszokásokat is az olvasó 
elé tárja. 

A kötetben felhasznált fotók kizárólag a 
gondosan kiválasztott és szakmai segítség-
gel elkészített ételeket, valamint a Koczán 
ház belső részéleteit és az ott őrzött hasz-
nálati tárgyakat, dokumentumokat ábrá-
zolják. A számozott, 750 példányszámban 
nyomtatott kiadvány egyedi módon ötvözi 
a helyi értékek – épített és hagyományőr-
zés, valamint a helyi és környékbeli gaszt-
ronómia bemutatását, mindezt minőségi 
kivitelben és olvasatos, étvágygerjesztő 
szövegezéssel. A könyv létrejöttét Bük Vá-
ros Önkormányzata támogatta és nagy 
örömünkre szolgál, hogy könyvünkkel Bük 
hírnevét országosan is öregbíthettük. 

A pályázat kiírói nem csak a dobogós 
munkákat díjazták, hanem a döntőbe ju-
tott megoldásokat is. A díjátadón összesen 
35 oklevelet osztottak ki a legjobbaknak. 
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MÁJUS 8. – Magyar Kézműves Fagylalt Napja

Ezen a napon féláron tesztelhetitek a finomabbnál finomabb házi 
készítésű fagylaltvariációkat, melyek egész nyáron megtalálhatóak saját 
cukrászműhelyünk kínálatában. A fagylaltkészítés végtelen élvezete, 
nálunk már szenvedéllyé nőtte ki magát. 

A klasszikus ízektől a legmerészebb trendekig mindent kipróbálunk. A 
nyár hűsítő kedvence május 8-án 50%-os kedvezménnyel Téged is 
garantáltan elvarázsol. 

Mi már készülünk a kiváló minőségű, főzött, tradicionális receptek  
alapján készült fagylaltok nagy választékával. 

Gyertek el és kóstoljátok meg Ti is!

Villa Rosato Team

VILLA ROSATO 
9740 Bükfürdő Nyárfa u. 2.
Tel.: +36 30 949 5155  •  Fax: +36 94 558 031
 www.villarosato.hu
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