
A Vas Megyei Mentésügyi Alapítványt 
elnöke Kovács Ferenc, és a kuratóri-
um tagja, Dr. Puskás Tivadar adta át az 
1994-ben alapított Brutscher József em-
lékérmet Dr. Széll Kálmán nyugalmazott 
főorvos úrnak, az egészségügyben az év-
tizedeken át kifejtett szakmai és társadal-
mi tevékenységéért.

Brutscher József emlékérmet kapott 
Bük Város Önkormányzata, amelyet Dr. 
Németh Sándor polgármester vett át a 
város nevében. A  büki testület évek óta 
rendszeresen támogatja a helyi mentőál-
lomás tevékenységét, helyet biztosít az 
ingatlanában a mentőállomásnak.

Dr. Puskás Tivadar volt regionális igaz-
gató, Szombathely polgármestere osztotta 
meg érzéseit, gondolatait az ülés résztve-
vőivel, majd az ülést követően stábunkkal.

Az Országos Mentőszolgálat sok min-
denre megtanított, megtanított a becsü-
letre, megtanított arra, hogy segíteni kell 
másoknak, és a segítés az, ami igazában a 

Bükön volt a megyei mentőnap

szellemiségét, az alapszellemiségét a szol-
gálatnak adja. Az ember életét ez meg-
határozza, és ha az alapszemlélet, akkor 
ezt ugyanúgy viszi tovább, és ugyanezt 
viszem, vagy igyekszem tovább vinni pol-
gármesterként is. 

A mentőnapra kilátogató kicsik és na-
gyok, valamennyien megtalálták a nekik 
szóló programokat. A  legnépszerűbbek a 
mentősimogató és az újjáélesztési prog-
ramok voltak, de a délutáni koncertekre is 
sokan voltak kíváncsiak. 

Az életmentési szituációs bemutatónak 
nagy sikere volt. A művelődési központ ki-
állító termében a mentőtörténeti kiállítást 
láthatták az érdeklődök.

Az Ataru Taiko kőszegi dob együttes ja-
pán hangulatot varázsolt az Atriumba.

Közben a gyerekek folytatták a mentősi-
mogatást, élvezték az ugrálóvár csúszdáját.

Matyi és a hegedűs jó hangulattal zárta 
anapot.

Varga Zsolt

Két új kocsija van a büki mentőállomásnakGyakorlati bemutató

Kettős jubileumot ünnepeltek az elmúlt 
hét végén Bükön. 25 éve rendezték meg 
először a Vas Megyei Mentők Napját és 
25 évvel ezelőtt hozták létre a Vas Megyei 
Mentésügyi Alapítványt. Ünnepi meg-
emlékezés, mentősimogatás, újjáélesz-
tési bemutató és kulturális programok 
várták a több, mint ötszáz résztvevőt. 

A jubileumi emlékülésen Dr. Lorántfy 
Mária, az Országos Mentőszolgálat Nyu-
gat-dunántúli Régió regionális igazga-
tója tartott előadást a mentőszolgálat, 
a mentőnapok történetéről, a mentők 
munkájáról.

Májusi számunk tartalmából: 
Anyák napja az óvodában 2. oldal

Elsőáldozók Bükön 2. oldal

Környezetvédelmi akciók 3. oldal

Olvasószemüveg – Nagy András Bandó 5. oldal

Iskolai rendezvények 6-7. oldal

Termelői piacnyitó 11. oldal
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2016. május 8-án, vasárnap délelőtt a 
10 órai szentmise keretében 19 hittanos 
fiú és leány járult először szentáldozás-
hoz. Felkészítőik: Jász László plébános 
atya és Vincze Erzsébet hitoktató.

Az elsőáldozás jelentős állomás, gyö-
nyörű kezdete egy életre kiható folyamat-
nak. Hogy mindez a gyermek számára ma-
radandó élmény legyen, szükség van arra, 
hogy szülei, keresztszülei, a nagyszülők fel-
ragyogtassák előtte a hit értelmét és titkát. 

Az elsőáldozáskor a gyermekek első 
alkalommal találkoznak az Oltáriszentség-
gel, hitünk szent titkával Jézus Krisztussal. 
Aki a szentostyában rejtőzködve az örök 
élet kenyereként jön el hozzánk a szentál-
dozás pillanatában. Az első szentáldozás 
csak kezdet, kell, hogy kövessék Jézussal 
való találkozás további alkalmai.

Pócza Gabriella

Elsőáldozás a Szent Kelemen Plébániatemplomban

Minden évben van egy kedves nap, 
amiről sohasem feledkezhetünk meg. 
Május első vasárnapján az édesanyá-
kat köszöntjük. Anya, anyuci, édes-
anya, mami, nagymama – ezek azok a 
csodálatos szavak, amit életünkben el-
sőként kimondunk. Az édesanya az, aki 
szívünkben különleges helyet foglal el. 
Az édesanya számára kortól függetle-
nül mindig mi, a gyermekei vagyunk a 
legfontosabbak. Örömünket, bánatun-
kat megoszthatjuk Ővele. Ő az, akiben 
mindig bízhatunk. Ő az, aki igyekszik 
összetartani a családot, akinek jelen-
léte, gondoskodása, életünk fontos 
része, aki aggódik miattunk, aki őszin-
tén örül sikereinknek, és akihez mi is 
ragaszkodunk még felnőttként is. 

A gyermekek az oviban is nagy-nagy 
szorgalommal tanulgatták a verseket, 
énekeket, dalosjátékokat, vagy éppen 
mesejátékkal örvendeztették meg az 
édesanyjukat, nagymamájukat. A  szülők 
is meleg szeretettel nézték a kicsik és a 
nagyok köszöntőjét, bátor kiállását. Sze-
mükben öröm ragyogott, amint gyerme-
kük, gyermekeik első szárnypróbálgatásait 
figyelték, és a köszöntő műsort követően 
átölelték egymást.

Május első vasárnapján valamennyi-
en, pár szál virággal a kezünkben álltunk 

Anyák napja – Május első vasárnapja

mindazért, amit értünk tettek, és tesznek a 
mindennapokban életünk során.

édesanyánk elé, s egy öleléssel, néhány 
szívből jövő szóval köszönetet mondtunk 

Büki elsőáldozók

A Katica csoportosokKukori csoport műsora

Mazsola csoport – a kicsik ajándékkal és virággal 
lepik meg anyukájukat

Napraforgó csoport német nyelvű körjátéka  
– Liebe Schwester tanz mit mir...
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A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért akcióban a Képviselő-testület 
döntésének megfelelően részt vett telepü-
lésünk is. Az április 16-i, a Vadásztársaság és 
a Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért Közhasznú 
Egyesület által szervezett erdőszéli szemét-
gyűjtést követően április 28-án került sor a 
településre bevezető utak és belső terüle-
tek megtisztítására. A gyűjtésben a TeSzedd 
mozgalom által biztosított védőeszközökkel 
és zsákokkal, elsősorban településünk intéz-
ményeinek alkalmazottjai vettek részt (bár a 
felhívást a honlapon is publikáltuk). A  Büki 
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár dol-
gozói a Csepreg felől bevezető utat tisztí-
tották meg, míg a Horváth Tibor Szociális 
Központ dolgozói a Baross parkban szorgos-
kodtak. A  Központ vezetője pedig a vasúti 
töltést „vette kezelésbe”. Az Önkormányzat 
és a Hivatal emberei az acsádi elágazóig 
vezető és a Sajtoskál felé vezető utak árka-

2016. március 6-án szervezte második 
közös erdőjáró túráját a büki kultúrát 
segítő ifjúsági csapat és a Büki Csalitos 
Vadásztársaság a művelődési ház segéd-
letével. 

Több mint 20 fő gyűlt össze, hogy meg-
csodálja az ébredő erdőt, a hóvirággal bo-
rított tájat. A  jó hangulatú kirándulás során, 
a gyerekek nagy örömére, lehetőség nyílt 
a lesek megtekintésére, az etetők feltölté-
sére, barkaszedésre és egyéb élményre és 
kalandra, távcsővel a nyakunkban birtokba 
vettük a közeli erdőt. A mai rohanó világban 
ritkán adatik meg, hogy az ember a termé-
szet szépségeire rácsodálkozhasson, meg-
álljon és feltöltődjön. Ez a nap erről szólt. 
Az időjárás a kegyeibe fogadott minket, és 
az előzetes hosszas esőzés után, csodála-
tos napsütéses időben barangolhattunk a 
szabadban. A  megmaradt pocsolyák pedig 
kiváló szórakozási lehetőséget nyújtottak az 
eleven gyerkőcöknek. A délelőtt zárásaként 
Kenesei László vendégül látott bennünket 
vadászházánál, ahol finom pörkölttel kínálta 
az éhes vándorokat. Egy kis szusszanás után 
birtokba vették a gyerekek a rétet, felhőtle-
nül, szabadon játszhattak. Az állatfelismerő 
versenyben bizonyíthatták, mennyire isme-
rik az erdő állatait, majd a helyi vadászok 
segítségével a célba lövést is kipróbálhatták. 

A szebb környezetért dolgoztak

Ismerjük meg, védjük a környezetünket!

it tisztították meg. A  szemétszedés során a 
város közigazgatási határait meghaladóan is 
folyt a gyűjtés, hisz a bevezető utak, még ha 
nem is Bükre „esnek” településünkről nyújta-

Mikorra már mindenki kellemesen elfáradt, 
hazatértünk, de egyöntetűen megállapítot-
tuk, volt egy kis szépséghiba a napban: az a 
hatalmas mennyiségű szemét, amit tudatlan 
emberek szórnak el mindenfelé. Ekkor meg-
fogadtuk, hogy visszatérünk a közeljövőben, 
hogy egy kicsit rendet tegyünk magunk kö-
rül, mások után.

Szemétszedő túránk első kijelölt időpont-
ja április 9. volt, de sajnos az égiek közbe-
szóltak, a zord időjárás egy héttel későbbre 
tette akciónk idejét. Április 16-án hatalmas 
létszámú csoport gyűlt össze a művelődési 
ház előtt, a gyerekek száma 27 fő volt, ehhez 
jött még hozzá szép számú felnőtt segítő. Ez 
a lelkesedés már elég volt arra, hogy ne csak 
az erdő irányába induljunk el, hanem kicsit 
városon belül és annak közeli külterületén, 
nevezetesen a lócsi úton is körülnézzünk 

nak előzetes képet. A gyűjtésben résztvevő 
közel 20 főnek ezúton is köszönjük munkáját 
és számítunk rájuk jövőre is.

Markó József Tamás

kicsit. A  látvány mindenkit elszomorított és 
cselekvésre sarkallt. Megható volt látni, hogy 
a gyerekek milyen aktivitással vetik bele ma-
gukat a munkába, nem törődve azzal, hogy 
éppen más ember szemetét kell összeszed-
niük. Mélységesen elszomorított bennünket, 
hogy vannak emberek, akik gondolkodás 
nélkül hagyják szemetüket a szabadban, vi-
szont nagy büszkeséggel tölt el, hogy ilyen 
nagy létszámú, lelkes önkéntes csapat gyűlt 
össze, segítségükkel sikerült egy kicsit hely-
reállítani a rendet. Egy nap „termése” kb. 90 
zsák szemét, rengeteg gumiabroncs, műsza-
ki cikkek, bútorok és egyéb oda nem illő hol-
mi. Sajnálatos módon, még így is sok maradt 
hátra. Szeretnénk köszönetet mondani Bük 
Város Önkormányzatának, hogy a rendel-
kezésünkre bocsátott gumikesztyűkkel és 
zsákokkal segítették munkánkat. Zugonics 
Róbert által felajánlott alma és víz kiváló fris-
sítést nyújtott a megfáradt aktivistáknak, a 
Kiskakas Vendéglő által prezentált babgulyás 
pedig energiát adott egy utolsó hajrára, még 
egy kis szakaszt rendbe tudtunk tenni a dél-
után folyamán. A  legnagyobb hála mégis a 
résztvevőknek jár. Ez a követendő!

Május 28-án kicsit más köntösben, de is-
mét megrendezésre kerül a Részek az egé-
szért városi vetélkedő, melyre szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt. Kabay Ágnes

A lelkes gyüjtögetők

Munka után a csapat
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a 7 év alatt nagyon sokat tanultam a dok-
tornőtől. Minden gyermekhez volt egy-egy 
kedves szava, egy kis simogatással belel-
opta a gyerekek szívébe magát. Nem volt 
olyan kisgyerek, aki félt volna. A rendelések 
alatt, mikor volt rá lehetőség, nagyon sokat 
beszélgettünk. Második anyámként néztem 
rá. Most ismét kérdésekkel vagyok tele, me-
lyekre már nem kaphatok Tőle választ. Nem 
tudtuk, hogy nagyon beteg. Elbúcsúzni 
sem volt időnk. Nehéz megfogalmazni az 
érzést, amit hiánya okoz. “Elengedni valakit 
nem azt jelenti, hogy megszűnik a fájdal-
mad. Amíg szereted, fájni is fog a hiánya. Ez 
nem baj. Attól még elengedheted. Sírva bú-
csúzunk egymástól, s ha igazi a szereteted, 
ez egy jó sírás. Elválasztva lenni bárkitől is, 
akit szeretünk: fáj. Ha már nem fáj: nem is 
szeretjük. (...) Az elengedés nem azt jelenti, 

rágos Bükért mozgalom jelképe lett a kerá-
miatáblácska, melyet a januártól decembe-
rig folyamatosan gondozott, tavasztól őszig 
a virágokban gazdag porták tulajdonosai 
büszkén helyeztek el házuk falára.

A Virágos Bükért díjazottjai 2007 és 2015 
között:

Baross Gábor utca 10. Koledics János, 46. 
Kiss Károly, Gyurácz utca 8. Szanyi Csaba, 
Honfoglalás utca 20. Németh Gyula, Béke 
utca 11. Varga Attila, 13. Böndicz László, 
21. Németh István, Nagy Pál utca 37. Major 
Ferencné (elhunyt), Forrás utca 9. Stocker 
József, 25. Ravay Róth, Bem sor 5. Varga 
Csaba, 8. Csóka Róbert, Gárdonyi Géza utca 
6. Posváncz György, Damjanich János utca 
6. Csonka Jenő, Ifjúság útja 11. Kiss Péter, 
16. Galamb Csaba, 42. Mórocz István, 92. 
Stix Zoltán, 96. Nafuss Johann, 27. Mikita 
János, 21. Németh Ernő, 2. Németh Zoltán-
né, Deák Ferenc utca 13/a. Fülöp József, Dr. 
Horváth Tibor utca 2. Gulyás Roland, Jókai 
Mór utca 9/b. Iliás Miklós, Petőfi Sándor 
utca 11. Strén Tibor, 60. Várkonyi Lászlóné, 
József Attila utca 2/b. Bittenbinder Miklós, 
Rákóczi Ferenc utca 10. Baán József, Kos-
suth Lajos utca 20. Horváth Tibor, 29. Juhász 
Mihály, 105. Ágoston Jenő, Szabadság utca 
2. Pócza Zoltánné, 4. Strén József, 11. Mika 
László, Kölcsey Ferenc utca 1-3. Tóth Imre, 

Dr. Nagy Mária(1948. 05.27. –2016.05.04.)

Tavaszköszöntő: Átadták a Virágos Bükért díjait

“A sors könyvében így volt megírva, Ne-
héz tölgyet derékon törte az élet vihara”

Dr. Nagy Mária 1972-ben végzett a deb-
receni Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvosi Karán cum laude minősítéssel. 1976-
ban Csecsemő-és Gyermekbetegségek 
szakvizsgát tett jeles eredménnyel, majd 
1978-ban szintén jeles eredménnyel a Fer-
tőző betegségekből szakvizsgázott. 1972 
és 1977 között az egri kórház gyermekosz-
tályán, majd 1977-81 között a fertőző osz-
tályán dolgozott. 1981 évtől folyamatosan 
Eger II. számú gyermekkörzetében végezte 
a gyógyító munkát, majd 1993-tól privati-
zált formában, majd 2003-tól saját tulajdo-
nú rendelőben. Bükre kerülve 2009. júliustól 
gyógyította a gyermekeket. Mikor idekerült 
sok kérdés foglalkoztatott, melyekre lassan-
ként mindig megkaptam a választ. Ezalatt 

Fény, melengető napsugár, lágy szellő, 
a téli hónapok szürke, hideg napjai után 
élesztgetik az embert, a természetet. 

A tavasz kezdetét ünnepelte a Büki Vá-
rosvédő Egyesület a Bükön élőkkel. Tavaszt 
hozott a tavaszba az óvodások műsora Pó-
cza Gabriella vezető támogatásával és Né-
methné Pereznyák Ilona, Ica néni irányításá-
val. Az apróságok versei, dalai vígan zengtek 
a Baross parkban. 

A városvédők a tavasz-ünnepet használ-
ták fel arra, hogy összegezzék a település 
virágosítás- programját.

Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, 
jelentős sikerei voltak, országos, sőt európai 
régiókban is a településnek. 1998-ban Bük 
Magyarországon, falu kategóriában a legvi-
rágosabb település,1999-ben Európa máso-
dik legvirágosabb települése lett. 

Helyi mozgalom is kibontakozott a 90-es 
években, a Virágos Bükért mozgalom, amely 
2000-ben elszunnyadt, majd 2007-ben a 
Büki Faluvédő és Szépítő Egyesület a kép-
viselőtestület támogatásával újraszervezte 
a virágos, gondozott házak szemléjét és 
értékelését átfogó programot. A mozgalom 
szimbóluma a tájegység jellegzetes virága 
a kék írisz lett. A  fehér alapon kiemelkedő 
szirmokat Krizsán István tervezte, agyagba 
rajzolta Ladányi Imre büki fazekas- s így a Vi-

hogy az ember szíve kihűl. Nem azt jelenti, 
hogy elfelejtem örökre. Nem közönyt jelent. 
Az elengedés azt jelenti, hogy hagyom őt 
szabadon repülni, szállni, a maga útján. (...)
De amíg nincs itt, mindig hiányzik. És fáj. 
“Müller Péter 

A tőle kapott emlékekből és tapasztala-
tokból sokat tanulhattunk. Mindig szívesen 
mesélt a régebbi idők gyermekellátásáról, 
orvoslásról, az orvosképzésről. A  védőnők 
szakmai tevékenységét elismerte. Igyekez-
tünk csapatként együttdolgozni a minden-
napokban. A  védőoltások ügyét nagyon 
szívén viselte – ennek ismeretét elvárta tő-
lünk is. A szülők és felénk irányuló kemény 
szavak mögött, tudjuk, hogy segítő szán-
dék állt. Szakmai elhivatottsága, kitartása 
példaként álljon előttünk.

Sulicsné Sági Henriett

Széchenyi utca 38. Szaksz Józsefné, 32. Sa-
vanyó István, 15. Sárvári Márta, Májusfa utca 
1.Udvardi Gyula, Móricz Zsigmond utca 4/b. 
Németh Ferencné, Tavasz utca 22. Papp Já-
nos, Gyár utca 26. Maximovics József, Torkos 
sor 11. Németh Jenő. 

Panziók, éttermek: Szabadság utca Tóth 
Tibor, Termál körút Fürdő étterem, Vadvirág 
Vendéglő, Petőfi utca Roberto Pizzéria, Gyu-
rácz utca Bajor Söröző.

A Tavaszköszöntőn a mozgalom éves 
értékelésére került sor. Az egyéni porták 
díjazottjai virágvásárlási utalványt vehettek 
át a korábban vagy a most kapott kerámia-
táblák mellé. A díjazottak a tavaszköszöntő 
alkalmával szervezett alkalmi virágvásáron, 
illetve helyi kertészeknél használhatják fel 
az utalványokat, melyeknek fedezetét az 
egyesület a helyi pályázatban elnyert, a vá-
ros Önkormányzata által adott támogatás 
és az adó 1%-ból befolyt bevétel adja.

A 2015-ős év díjazottjai: Németh Ernő 
Ifjúság útja 21. és Németh Zoltánné, az Ifjú-
ság útja 2. szám alatti ingatlanjaikkal.

A Tavaszköszöntőt hagyományteremtő 
szándékkal szerveztük, ahol az ünnep mel-
lett az Virágos Bük mozgalom évi díjait kí-
vánjuk átadni.

Büki Városvédő és Szépítő Egyesület 
vezetősége
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össze, amely a Kocka utcából, az önálló 
estjeimből indult el. Sokan ismertek meg 
onnan. A  Sosem volt Toscana című regé-
nyem pedig fémjelzi az útnak azt a részét, 
ami a kiteljesedést hozta számomra. A ma 
estével úgy akartam ezt az időszakot meg-
mutatni, hogy beszélek múltbéli, humoros 
létemről, illetve a verseken át, hogyan is 
jutottam el a regényírásig. 

Össze lehet foglalni 30 évet egy rövid 
előadásban?

Nem lehet. Főleg azért, mert az élete-
met nem tudom határozottan felosztani. 
Az egy folyamat, átfolyásokkal, amelynek 
persze szakaszai vannak visszamenőleg. 
Amikor kőműves kisiparossá lettem, akkor 
már felléptem, mint humorista vagy kon-
feranszié. Karikaturista és fotós munkámat 
sem adtam fel mellette. Én egyféle dolgot 
sohasem csináltam és nem csinálok. Ott-
hon úgy írok – ha valaki látná, megőrülne 
tőlem -, hogy készítek egy publikációt, 
mellettem szól Mozart és közben előt-
tem a tévében megy az Atletico Madrid – 
Bayern meccs. Figyelek mindegyikre. Én a 
korom miatt nem engedhetem meg azt a 
luxust, hogy elherdáljak akár egy percet is 
az életemből. Nem érzem, hogy nyugdíjas 
lennék. A kislányom emlékeztet erre min-
dennap. A párommal úgy élek, mintha ma 
kezdtük volna fiatalon az életünket.

A sokféle tevékenység közben mit je-
lent az írás? Megtalálta önmagát vele, 
benne?

Mindig az a legfontosabb, amit éppen 
csinálok. Áprilisban kb. 25 írásom jött ki a 
neten és közben voltam az egyhetes nász-
utamon. Oda is azért mentem el, hogy a 
Sosem volt Toscana meglegyen. Most már 
megvolt Toscana, amiből persze a köny-
vem folytatása születik meg. Én nem azért 

Olvasószemüveg – Egy nap Nagy Bandó Andrással
A városi könyvtár Olvasószemüveg el-
nevezésű író-olvasó találkozóján Nagy 
Bandó András hozta el gyerekverseit, 
humoros írásait és mély érzéseket köz-
vetítő regényeit Bükre. Délelőtt inter-
aktív verses-dalos gyermekműsorával 
az egekig fokozta a hangulatot, míg 
este 2,5 órán keresztül ontotta magá-
ból a humort, a verseket és életének 
meghatározó pillanatait. 

Szem nem maradt szárazon, főként a 
nevetés miatt a délelőtti Mutassunk Sza-
márfület! c. gyerekprogramon. Mi ennek 
a címnek az apropója, hogyan találta ki? 

A kiadómnak kerestem nevet. Olyat, amit 
nem jegyzett be még egy cég sem, illetve 
hagyományőrző jelleggel is bír, hiszen ben-
ne marad a névben valami, ami elkopna, 
elveszne nélküle. Így lett a Szamárfül, ami 
nekem jelenti még a felhajtott könyvlapot, 
a füzet sarkát, ám ma egy tabletező gyerek 
nem tudja már mi az. Ebben a címben ben-
ne van három réteg. Egy, tudunk a világnak 
szamárfület mutatni, tudunk játszani, gye-
rekek maradni? Kettő, mutatom a Szamár-
fül kiadóm verseit és három, ténylegesen 
van egy csacsis versem.

Több mint 20 verses, mesés kötete je-
lent meg gyerekeknek. Kik azok, akiken 
kipróbálja a megszületett műveket?

Amíg Orfűre járt hozzánk unokám, vele 
sokat verseltünk. Hat éve született meg 
kicsi lányom, most vele teszem ezt. Hanna 
unokám már ötödikes. A  tankönyvekben 
egyre több versem jelenik meg és osztály-
társai nagyon büszkék arra, hogy velük jár 
Hanna, akinek nagyapja írta azokat a ver-
seket. 

Minden könyve gazdagon illusztrált. 
Mesélne arról, hogy kinek a munkái ezek?

Az első könyveimet magam rajzoltam, 
hiszen pénzem sem volt illusztrátorra. 
Karikatúristaként könnyen ment. Ha vé-
giggondolom, a legtöbbet tényleg ma-
gam illusztráltam, de egy-egy kötetemet 
szegedi, pécsi, szekszárdi iskolások, egy 
barátom, valamint egy nagyon tehetséges 
15 éves szegedi leány rajzolta. Százszor-
szép versgyűjteményem rajzait maguk a 
gyerekek is ki tudják színezni.

Az est A Kocka utcától Toscanaig című 
programmal folytatódik. Mit hozott a 
hallgatóságnak? Úti élménybeszámolót 
vagy az elmúlt 30 évből ad ízelítőt?

Röviden mondhatnám „my út”, de való-
jából életemnek azt a spektrumát foglalja 

Nagy Bandó András

írok, hogy sok vagyonom legyen. Én azért 
írok, mert jó írni és van véleményem a vi-
lágról. Még csak nem is az igazságot írom 
le, hanem az általam vélt igazságot. Még 
ha sokan nem is szeretnek azért, mert kor-
rekt módon kimondom, amit én vélek. 

Széles a paletta könyvtermésében is. 
Megtartotta írásaiban a fanyar humorát?

Ajaj! A harmadik kiadást élte meg a 
Könyv azoknak, akik utálnak olvasni c. kö-
tetem, amelytől hahotázni szoktak. De ott 
van az Isten bikiniben, ami a teremtéstör-
ténettől Steven Hawkingig öleli fel a vi-
lágmindenséget szarkasztikus humorral, 
eszelős ötletekkel és fölvillanyozó gondola-
tok sokaságával. Az Egyedül állok könyvem 
a humorista éveimnek összegzése, vagyis 
40 év 800 oldalon. Őrületes nagyság.

Mi van még a tarsolyában? Mesélne 
terveiről?

Éppen készen lett megint két könyvem. 
Az egyik könyv az Aranka-kor címet kapta. 
Aranka az a gyomnövény, amely rátelep-
szik a gazdanövényre, s előbb legyengíti, 
majd megöli. Ez az ÁVH az én metaforám-
ban. A főhősöm élő személy volt, aki most 
a 301-es parcellában nyugszik. Egy család 
nyolc gyerekkel, sok megpróbáltatással. 
Azt gondolom, az összes könyvem azért 
íródott, hogy ez a könyvem megszülethes-
sen. Itt van az agyamban, a szívemben. Éle-
tem egyik, ha nem a legfontosabb műve. 
A  másik Csodás Kapolcs verses-mesés 
története. A válaszom, hogy már ez a két 
könyv sem volt a terveimben. Azt gondol-
tam, 65 évesen lezárom az életművemet, s 
ami utána jön, az már ráadás. De a ráadás, 
lehet, még hatalmasabb köteg lesz. 45 
könyv van mögöttem, ami 16 év termése. 
Sok tervem van, s könyvkezdemények a 
számítógépemben. Három is. Mikor éppen 
mi sarkall arra, hogy foglalkozzam velük. 
Nem lehet tudni. Pacemakerrel a mellka-
somban is az életre kényszerít a sok fela-
dat. A lényeg, mindaddig életben tud ma-
radni az ember, amíg dolga van. 

Nagy Bandó András közvetlensége, 
rendkívül barátságos természete, fárad-
hatatlansága és az a hihetetlen aktivitása, 
amelyet 69 évesen is sugároz, biztosíték 
utolsó gondolataira. Mindazt, amit ír, tesz, 
óriási szenvedéllyel teszi. Fontos számára, 
hogy mindig könyvek nélkül térjen haza, 
mert akkor tudja, ami tollából megszüle-
tett, azt már másik személy szívvel olvassa.

Haizler Lászlóné
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Sok szülő szívesen bebújna még így tanév 
vége felé is a gyermeke zsebébe, táskájába, 
hogy megfigyelje, hogyan viselkedik kis lur-
kója az iskolában. Ügyesen ki tud-e pakolni 
a táskájából az adott órára? Vajon jelentke-
zik-e a tanórákon? Megette-e a tízóraiját? És 
még sok-sok apró, de mégis egy édesanya, 
édesapa számára fontos kérdés van a szülői 
gondolatokban nap, mint nap, miután reg-
gel elengedte gyermeke kezét az iskola ud-
varán. A hangosan fel nem tett kérdésekre 

talán sikerült választ kapniuk, amikor a nyílt 
nap keretében a szülők éltek a lehetőséggel, 
hogy bepillantsanak a tanítási órák, a szü-
netek mindennapi rendjébe, az iskolai élet 
mozgalmas világába. Sok érdeklődő szülő, 
nagy szülő jött el, hogy lássa gyermekét az 
iskolai munkában. Többen meglepődtek, 
mi mindent rejt egy-egy tanóra magába, 
mennyi munka előzi meg a gyakorlásnak fel-
adott házi feladatokat. Bemutatták az inter-
aktív táblával színesített, a páros, a csoportos 

munkaformákban zajló tevékenységeket 
is a tanítók, ezzel érzékeltették azt is, nem 
csak tanítói magyarázatokkal, kérdésekkel, 
válaszokkal telnek az órák. A gyerekek kez-
detben kicsit megilletődöttek voltak, aztán 
gyorsan „felengedtek”, nem zavarta őket a 
szülők figyelő tekintete és szorgalmasan, lel-
kesen, bátran, de fegyelmezetten dolgoztak. 
Bízunk benne, hogy a szülők elégedettek 
voltak gyermekeik teljesítményével, az osz-
tályokban folyó aktív munkával.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ha-
tártalanul! pályázat keretében a Felsőbü-
ki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola 
hetedikes tanulói (27 diák) erdélyi köruta-
záson vesznek részt. Iskolánk egy 4 napos 
utazáshoz nyerte el a 939 000 forintos tá-
mogatást, amelynek címe: „Erdélyi tantúra”. 
Az utazásra június 1. és június 4. között ke-
rül sor. Megismerkedünk Erdély magyarlak-
ta emlékhelyeivel, kulturális, történelmi és 

természeti értékeivel. A  kirándulás során 
a következő településeket fogjuk érinteni: 
Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Szé-
kelyudvarhely, Máréfalva, Homoródfürdő, 
Csíksomlyó, Madéfalva, Gyergyószentmik-
lós, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Farkaslaka, 
Korond, Parajd. Oroszhegyen felkeressük 
az ottani iskola hetedik osztályos tanuló-
it, akikkel közös programokat tervezünk. 
A Nemzeti összetartozás napjának előesté-

jén vendéglátóinkkal közösen ünnepelünk. 
Meglátogatjuk a Böjte Csaba ferences atya 
által létrehozott, Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány segítségével működő gyermekott-
hon lakóit is és elvisszük nekik az iskolában 
gyűjtött ajándékokat. Bízunk benne, hogy 
a kirándulásról a tanulók sok élménnyel és 
tudással térnek haza.

Sulyok Andrea és Pintér Anikó
osztályfőnökök 

Idén is megrendeztük iskolánkban a tavaszi 
Idegennyelvek hetét, immár tizennyolcad-
szor. A  hagyományos aszfaltrajz versennyel 
kezdtünk április 18-19-én. Ötletgazdag an-
golos és németes csapatok, valamint lelkes 
leendő nyelvtanulók rajzai tarkították a kosár-
pályát szerda délutánra. Angolos és németes 
jelképekkel díszített plakátokat készítettek a 
diákok. A  zsűri értékelése után kiosztottuk 
a tankönyvkiadók által felajánlott díjakat a 

„Legmárkásabb”, „Legtavaszibb”, „Legtenge-
ribb”, „Legötletesebb”, „Legvidámabb”, „Leg-
angolabb”, „Legállatibb”, „Legsportosabb”, 
„Legzászlóbb”, „Legvárosibb”, „Legkecsesebb” 
rajzok készítőinek. Április 14-én rendhagyó 
angolóra keretében Firisz Anita egykori di-
ákunk tartott élménybeszámolót amerikai 
élményeiről. English Breakfast- ez volt a kö-
vetkező program, hiszen péntek reggel az 
ötödikesek angolmódra megreggeliztek az 

angolórán. Az óra előtt számba vették az 
angol és a hagyományos reggeli jellemzőit, 
majd a szépen megterített asztalt körbeülték 
és belakmároztak abból, amit könyv helyett 
az órára hoztak. Volt ott gofri, palacsinta, jam, 
kukoricapehely, narancslé, tea angolosan tej-
jel. Az óra végén egyöntetűen kijelentették 
a gyerekek, hogy szívesen kezdenék minden 
nap így a tanulást! Böcskör Katalin

Idegennyelvi munkaközösség vezető

A környezet védelmére, szeretetére, annak 
megőrzésére nagy hangsúlyt helyezünk az 
iskolai oktatás során a mindennapokban is. 
Április 22-e a Föld Napja. Iskolánkban ezen 
a napon az iskolarádión keresztül is emlé-
keztünk a környezetvédelem fontosságára, 
környezetünk mindennapi megóvására. 

Iskolánk felső tagozatos osztályai kiállítást 
készítettek, amely a magyarországi nemzeti 
parkokat mutatja be. A környezetünk meg-
óvása érdekében papírgyűjtést is szervez-
tünk ezekben a napokban, ezzel is igyekez-
tünk nyomatékosítani környezetvédelmi 
tevékenységünk fontosságát nemcsak az 

intézményben, hanem a városban is. Május 
10-e, a Madarak és fák napja. Iskolánk felső 
tagozatos diákjai számára akadályversenyt 
szerveztünk. Talán sikerült még jobban fel-
kelteni a gyerekek figyelmét a tudatos kör-
nyezetvédelemre.

Természettudományos munkaközösség

Iskolai hírek
NYÍLT NAP AZ ALSÓ TAGOZATON 

ERDÉLYBE KÉSZÜLÜNK

IDEGENNYELVI HÉT 

KÖRNYEZETVÉDELMI NAPOK AZ ISKOLÁBAN
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A Felsőbüki Nagy Pál Általános Isko-
la és Szakiskola 20 végzős – pincér és 
szakács – diákja április végén köszönt 
el az iskolától, hogy a májusban zajló 
vizsgák után elinduljon a nagybetűs 
Életbe.

Hárominé Orbán Erika igazgatóhelyet-
tes köszöntötte a végzős diákok szüleit, 
rokonait, barátait, akik együtt ünnepeltek 
a szakiskolai közösséggel. Lezárult egy 
korszak a végzősök életében, ami nem 
csak az iskolától, de sok esetben a családi 
fészektől való elköszönést is jelenti. 

Vigh Henrietta 8. osztályos tanuló vers-
sel fejezte ki útravalóját, Ferkovics Ben-
jámin pedig az alsóbb évesek nevében 
búcsúzott a végzősöktől, kívánt nekik sok 
sikert a nem mindig egyenes úton. 

Pócza Csaba igazgató meleg szavakkal 
emlékezett a végzősök gyorsan elmú-
ló három esztendejének eseményeire, a 
felnőtté válás időszakára, és megköszön-
te a szülők együttműködő támogatását. 
A  jókívánságok mellett kérte a diákokat 
a vizsgákon való legjobb tudásuk szerinti 
helytállásra, aminek eredményeképpen 
boldogulásuk könnyebb lesz a munka vi-
lágában. 

A hagyományokhoz hűen az idei balla-
gási ünnepélyen is jutalmat kaptak azok a 
diákok, akik tanulmányaik során mutatott 
tevékenységükkel kiérdemelték azt. 

Sárai Klaudia pincér tanuló példamu-
tató magatartása és szorgalma, valamint 

Immár 6. alkalommal zajlott le a Szau-
na Szeánsz® Oscar, a szauna mesterek 
2016. évi versenyének döntője. 

Az évente megrendezésre kerülő 2 na-
pos rendezvényre az ország különböző 
pontjairól érkeztek versenyzők. 

A középdöntőn 10 létesítmény szauna 
mestere izzasztotta a vendégeket. 

A döntőbe jutott 6 legjobb, május 7-8-
án, a balmazújvárosi Kamilla Gyógyfürdő 
hatalmas szauna objektumában mérte 
össze újra tudását. A  85 fős szauna nagy 
kihívást jelentett a szauna mesterek számá-
ra. Látványban, attraktivitásban de a kívánt 
klíma elérésében is csak a maguk ügyessé-
gére hagyatkozhattak. 

„Ma szárnyat bont egy sereg diák” 

Bükfürdői siker!
Az első helyezés Oscar szobrát az eger-

szalóki Saliris Resort Spa & Konferencia Ho-
tel szauna mestere tarthatta magasba. 

A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentru-
mot Jandrasits Andrea képviselte, aki a kö-
zépdöntőből 3. helyezettként továbbjutva 
vidám, dinamikus, magyaros hangulatú 
szeánsszal szerezte meg a döntőben a 2. 
helyezést. 

A 3. díjat a házigazda Kamilla Gyógyfür-
dő szauna mestere vihette haza.

A Szauna Szeánsz® Oscart az elmúlt 
években nagy érdeklődés övezte, melynek 
köszönhetően a szervezők máris megkezd-
ték a jövő évi versenyek előkészítését.

Wellner Ervin

www.bukfurdo.hu

Jandrasits Andrea

Ballagók

jeles tanulmányi eredménye jutalmaként 
vett át jutalomkönyvet igazgató úrtól. 

Nagy Dániel szakács tanuló pedig az 
eltelt három évben tanúsított közösségi 
munkájáért kapott elismerést. 

Németh Ármin a végzősök nevében 
köszönte meg tanáraik áldozatos munká-
ját, melynek révén eljutottak a ballagásig, 
a tanulmányokat lezáró megmérettetésig. 

Köszönetet mondott szüleiknek, nagyszü-
leiknek a gondoskodásért, a szeretetért, 
amellyel gyermekeiket elhalmozták, és 
kérte továbbra is támogató segítségüket. 

Az iskola zászlójára felkötötték a végző-
sök az emlékezés szalagját, mely mindig 
egy kapocs lesz az iskola és a diákok kö-
zött, s nem felejtik el, hogy iskolánk diákjai 
voltak. 
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Évek óta május elsején tartja a szezonnyi-
tó horgászversenyét a Büki Horgász Egye-
sület. Az esőre álló időben nem volt me-
leg a vízparton, de a közel húsz versenyző 
a csalin kívül is mindent bedobott, hogy 
megnyerje a versenyt. Délelőtt 11 órakor 
felhangzott a jelzőhang, amely véget ve-
tett a versenynek. Ezután következett az 
izgalmas mérlegelés. Az egyesület elnök-
sége aztán kiosztotta a díjakat.
Gyermek kategória:
Kadarkuti Dominik 1020 gr.
Csonka Bence 870 gr.
Lőrincz Rebeka 650 gr.

Majálisi horgászverseny
Misák Norbert
Lőrincz Viktória
Oláh Máté
Felnőtt kategória:
Tóth Imre 2480 gr. + 1 évig a Vándorserleg 
birtokosa
Petrőczi György 2400 gr.
Kovács Ákos 2380 gr.

A horgászoknak és a vendégeknek Ko-
vács Béla halászlevet főzött, Farkas Gyula 
pedig gulyáslevest készített.

Jó hír a pecásoknak, hogy május végén 
5-6 mázsa háromnyaras ponty telepítésére 
kerül sor. Szabó József elnök

Kilencedik éve, hogy május elsején a 
sportpályán gyülekeznek a gyerekek, 
szülők, valamennyien sportruházatban. 
A büki futóverseny híre már sokfelé el-
jutott. A  verseny népszerűségét segíti, 
hogy nagyon sok korosztályban hirdet-
nek eredményt.

9. BÜKI FUTÓNAP EREDMÉNYLISTA
3-4 éves korosztály:
Fiú kategória:
1. helyezett: Varga Benedek
2. helyezett: Horváth Bence
3. helyezett: Horváth Márk
5-6 éves korosztály:
Fiú kategória:
1. helyezett: Erdélyi Lorenzó
2. helyezett: Szanyi Brúnó
3. helyezett: Szanyi Gábor
Lány kategória:
1. helyezett: Falussy Róza
2. helyezett: Bodorkós Lili
3. helyezett:Giczi Lilien
7-8 éves korosztály:
Fiú kategória:
1. helyezett: Szanyi Zénó
Lány kategória:
1. helyezett: Pápai Nerina
2. helyezett: Szabadkai Hanna
3. helyezett: Takács Flóra
9-10 éves korosztály: 
Fiú kategória:
1. helyezett: Koósz Raul
2. helyezett: Kelemen Barnabás
3. helyezett: Horváth Kornél
Lány kategória:
1. helyezett: Mórocz Hanna

2. helyezett: Varga Zsófia
3. helyezett: Szaksz Brigitta
11-14 éves korosztály: 
Fiú kategória:
1. helyezett: Németh Márk
2. helyezett: Horváth Patrik
3. helyezett: Horváth Alex
Lány kategória:
1. helyezett: Hajas Martina
2. helyezett: Hajas Evelin és Németh Izabella
3. helyezett: Szabadkai Zsófia
15-18 éves korosztály:
Fiú kategória:
1. helyezett: Vass Péter
2. helyezett: Varga Gergő
Lány kategória:
1. helyezett: Csóka Eszter
2. helyezett: Pillisz Réka
3. helyezett: Boda Lilla
18 – 35 év közötti korosztály
600 m
Férfi:
1. helyezett: Győrvári Péter
5000 m
Férfi:

1. helyezett: Krötzl József
2. helyezett: Ihász Viktor
3. helyezett:-
35 feletti korosztály
600 m
Férfi:
1. helyezett: Klis Tibor
2. helyezett: Vojtkó Tibor
3. helyezett: Németh László
Női:
1. helyezett: Lévai Barbara
2. helyezett: Vargáné Czingráber Beáta
3. helyezett: Falussyné Kertész Helga
2500 m
Férfi:
1. helyezett: Horváth Tamás
2. helyezett: Klis Tibor
Női:
1. helyezett: Lévai Barbara
2. helyezett: Pilliszné Kulcsár Erzsébet
5000 m
Férfi:
1. helyezett: Koósz Balázs
2. helyezett: Horváth Zoltán
3. helyezett: -
Női:
1. helyezett: Pilliszné Kulcsár Erzsébet
2. helyezett: Vargáné Czingráber Beáta
Családi futás 1.
1. helyezett: Bodorkós Lili+Bodorkós Roland
2. helyezett: Falussy Róza+Falussyné Ker-
tész Helga
3. helyezett: Takács Hanna+Takács Szabolcs
Családi futás 2.
1. helyezett: Horváth Kornél+Horváth Patrik
2. helyezett: Horváth Márk+Horváth László
3. helyezett: Molnár Márk+Molnár Imre

Majálisi futónap

A győztes horgász a vándorserleggel

Győztesek a dobogón
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A májusi számunkban több cikkben is fog-
lalkozunk azzal, hogyan tehetnénk a kör-
nyezetünket tisztábbá, szebbé. Sikereket 
ért el a TeSzedd mozgalom a gyerekeknél, 
felnőtteknél. A Városvédő  Egyesület kiosz-
totta a Virágos Bükért díjakat. Az értékelés-
ben elhangzott, hogy évről évre szebb, virá-
gosabb a városunk. Nagyon sok büki család 
sokat dolgozik azért, hogy a környezete 
szép és virágos legyen. Az önkormányzati 
területeken is gondozottak a parkok, meg-
szaporodtak a virágok. Ezért is feltűnő, ha a 
sok gondozott előkert, kert és utcarész mel-
lett van néhány gondozatlan, elhanyagolt 

június 4. 20.00: Robban a nyár! Nyá-
rindító parti! Sztárvendég: Kozmix, belé-
pő: 1.500,-Ft, helyszín: Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár – Atrium
június 24. 19.00: Forgószínpad – Büki 
Színházi Esték Tabi László: Spanyolul tud-
ni kell. Zenés nosztalgia vígjáték a 70-es 
évekből. A Körúti Színház előadása. Belépő: 
elővételben: 2.500,- Ft, az előadás nap-
ján: 3.000,- Ft, helyszín: Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár – Atrium (rossz idő 
esetén: Színházterem)

A Büki Művelődési  
és Sportközpont, Könyvtár 

2016. június havi rendezvényei

Tisztelt Bükiek!
terület. A vonatkozó miniszteri rendelet és az 
önkormányzat helyi rendelete a feladatokat így 
határozza meg: Az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni az ingatlanát határoló járdasza-
kasz és a zöldsáv teljes területének, a tulajdo-
nában álló ingatlannak a tisztántartásáról és 
gyommentesítéséről, az ingatlanról a járdára és 
az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő, a 
közlekedést nem zavaró nyeséséről.
Legyünk annyira igényesek, hogy a saját por-
tánk környékét rendbe rakjuk, de szóljunk a 
szomszédunknak is, ha elhanyagolja a rend-
szeres fűnyírást, a bokrok nyesését. 
 A szerkesztő

aranyérmünket. Varga Dorottya, junior ka-
tegóriában, 60 kg-ban 3 sima tus győze-

Horvátország mellett, még 12 ország 
képviseltette magát a viadalon.

Kis csapatunk 4 fővel indult, a nívós, 47 
csapatot, 502 versenyzőt felvonultató ren-
dezvényen. A  szép számban megjelent 
versenyzők egyszerre 6 szőnyegen küz-
döttek egymással. A  nagyon színvonalas 
megmérettetésen két helyezés mellé, két 
aranyérmet is szereztünk. Kovács Félix és 
Szanyi Zénó sajnos épphogy lemaradt a 
dobogóról, az ötödik helyet sikerült bezse-
belniük. Mentségükre szóljon, hogy Félix a 
tőle idegen kötöttfogásban még járatlan, 
míg Zénó első nemzetközi szereplésén 
van túl.

Lányaink viszont brillíroztak. Mindkét 
versenyzőnk a dobogó legfelső fokára 
állhatott fel, miután a legjobb formájukat 
hozták. Az egész verseny folyamán, maga-
biztosan és kiegyensúlyozottan birkóztak.

A felépülőben lévő Csonka Klaudia, 
ifjúsági kategóriában, 50 kg-ban 3 tus és 1 
pontozásos győzelmével elhozta az egyik 

A Büki Birkózó Club Horvátországban brillírozott
2016. 05. 07. Horvátország, Ludberg, Nemzetközi szabadfogású és kötöttfogású birkózó verseny

lemmel hengerelt és begyűjtötte a másik 
aranyérmünket. 

Ludberg 2016

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

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

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

23. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
24. Péntek Dr. Szilasi Imre
25. Szombat Dr. Szilasi Imre
26. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
27. Hétfő Dr. Kator Miklós
28. Kedd Dr. Szirmai László
29. Szerda Dr. Sudár Zsuzsanna
30. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
Bük, 2016. május 13.

Dr. Németh Sándor 
s.k. elnök
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Bizonyára sokan nosztalgiáznak a büki 
lakosok közül, ha a korábbi évek focija 
kerül szóba.

Nem is csoda, hiszen sokan még jó NB-s 
szintű focit láthattak a helyi focipályán. Ezt 
követően sok hányattatáson ment keresz-
tül településünk focija, amelyet szinte az 
alapoktól kellet elkezdeni újjászervezni. 
Jelenleg felnőtt és ifjúsági csapatunk a me-
gyei II. osztályú bajnokság sárvári csoportjá-
ban rúgja a labdát. A felnőtt csapatot 2016. 
április 01-től – az előző edző lemondása 
óta – új szakember, Imrő János irányítja.

Kérem, mutatkozzon be a bükieknek, 
mondjon pár szót magáról !

Tatabányán születtem, most 57 éves 
vagyok és gyerekkoromtól a labdarúgás 
„szerelmese” vagyok. Sportszervező, vala-
mint testnevelés – pedagógia szakos tanár 
vagyok, s 2015. decemberétől a csepregi 
Nádasdy Szakközépiskola tanulóit okta-
tom, mint testnevelő tanár. A  labdarúgás 
minden szintjén tevékenykedtem már ko-
rábban, edzőként UEFA „A” licences vég-
zettséggel rendelkezem.

Mi a véleménye a büki fociról?
A városról tudtam, hogy a focinak itt 

eredményes múltja volt. Jelenleg a tárgyi 
és anyagi lehetőségek adottak a sportolás-
hoz, de a sportág jóval az elvárható szint 
alatt teljesít. Ugyanakkor minden tisztele-
tem azoké az egyéneké, akik megpróbálták 
újra felépíteni a focit a településen. Ez két 
szinten kezdődött el párhuzamosan. Az 
alacsonyabb utánpótlás korosztályok és a 
felnőtt-ifjúsági csapatok jelenleg egymástól 
függetlenül dolgoznak, s ez nem a legsze-
rencsésebb egy ekkora településen. Viszont 
van jövője a labdarúgásnak Bük városában.

Mit tapasztalt a felnőtt csapat háza tá-
ján, amikor átvette a csapat irányítását?

Tudtam, hogy nem egyszerű feladat lesz 
egy szezon közbeni edzőváltás után átven-
ni a csapatnak az irányítását, de a feladat 
nehezebbre sikeredett, mint amire számí-
tottam. A játékosok nagyon megsínylették 
lelkileg a történteket, kétkedőek, hiteha-
gyottak és teljesen önbizalom hiányosak 
voltak az indulásunkkor, mondhatnám úgy 
is, hogy bizalmatlanok voltak velem szem-
ben is. Alacsony volt először az edzéslá-
togatás szintje, s volt, aki a viselkedésével 
bomlasztotta a csapatot. Először inkább 
pedagógusnak és pszichológusnak kellett 
lennem a fiúkkal, mint szakmai vezetőnek. 
Nagyon nehéz volt az első időszak, de én 

Szerethető és eredményes csapatot építünk Bükön

hittem és bíztam az eddigi tapasztalata-
imban és sikereimben, mert eltökélt szán-
dékom a büki labdarúgás szervezettebbé 
tétele és magasabb szintre való vezetése.

Mi jellemzi most a csapatot?
Az elmúlt időszakban el kellett hitet-

nem a csapattal, hogy a céljaink közösek, 
és csak együtt egymással tudunk úrrá len-
ni a nehézségeken! Szorgalmas és kitartó 
edzésmunka nélkül nem lehet eredményt 
elérni, valamint a játékosoknak közösen ösz-
szefogva kell küzdeniük és harcolniuk úgy 
a pályán, mint azon kívül. A csapat formája 
éppen azon múlott, hogy ki milyen önbi-
zalommal teli, vagy hiányos napot fogott 
ki és mennyire sportszerűen készültek fel a 
meccsekre. Aki nem kellő lelkesedéssel és 
hozzáállással volt az edzésmunka iránt, az 
el lett küldve a csapattól és az óta helyreállt 
és megszilárdult a rend és fegyelem. A fiúk 
látva és tapasztalva az új soklabdás edzés-
munkát, megint nagyobb számban látogat-
ják az edzéseket és ott ma már vidáman és 
lelkesen hajtják végre a feladatokat. A  tár-
saság kezd újra „CSAPAT”-tá formálódni és 
egyre harcosabb képet mutatni a meccsek 
során, egyre inkább együtt küzdeni a győ-
zelemért. Bár az összjáték még sok kívánni 
valót hagy maga után, de meccsről-mecs-
csre gördülékenyebbé, olajozottabbá válik 
a csapat összjátéka, a taktikai fegyelem is 
egyre nagyobb a játék során a meccseken.

Mik a további tervek a Büki TK labda-
rúgó szakosztályának háza táján?

Először is szeretnék köszönetet mon-
dani a BTK elnök asszonyának, aki minden 
háttértámogatást megad a labdarúgó 
szakosztálynak. Minden hazai meccsünkön 
jelen van és lelkesen szurkol csapatunknak. 
Szakosztályvezetőnk Eső János és technikai 
vezetőnk Bodorics Tamás is megteremti a 
csapatok működéséhez szükséges feltétele-
ket. Ők is bíznak a jövő pozitív alakulásában. 

A  legrövidebb távú tervek között az szere-
pel, hogy egy egységes gondolkodású, sze-
rethető és eredményes felnőtt labdarúgó 
csapatot rakjunk össze, amelyik szívvel-lé-
lekkel harcol a büki színekért. Tehát elkezd-
tünk építkezni, most kezdjük el lerakni az 
alapokat ehhez. Éppen ezért felhívással 
fordulnék mindazokhoz, akik egykoron és a 
közel múltban kötődtek a büki labdarúgás-
hoz, hogy segítsék ötleteikkel, javaslataikkal 
a munkánkat! Továbbá várjuk azokat a fut-
ballistákat a csapatunkba, akik nem régiben 
még itt fociztak és valamilyen ok miatt eltá-
voztak. Mindenki előtt nyitva áll a kapunk, 
aki nálunk szeretne futballozni, valójában 
szeretik ezt a sportágat, szeretnek edzeni és 
céljuk a csapatunkkal az előbbre lépés. 

Milyen távolabbi céljai vannak még a 
Büki TK labdarúgó szakosztályának?

Célunk a magasabb osztályba lépés! 
Kidolgoztam a Büki TK labdarúgásának hit-
vallását a sikeres jövő elérése érdekében, 
ennek jelmondata: A „PÁLYA” A SPORTOLÓK 
ÉS EDZŐK „OTTHONA”! 

Labdarúgásunkat jellemezze az őszin-
teség, nyíltság és játéköröm, amelyhez 
pozitív gondolkodásnak kell járulnia! Intel-
ligens, technikás és magas színvonalú fut-
ballra törekszünk, sok labdatartással és sok 
rövidpasszos, gyors, kombinatív játékkal.

Sportolóink váljanak példaképpé a he-
lyi és környező közösségekben és a kistér-
ségben.

Mindezek eléréséhez hosszú, kitartó, szor-
galmas, kemény munkára lesz szükségünk, 
valamint türelemre és sok-sok bíztatásra!

Ma már a korábbi büki labdarúgó indu-
lóra vonulnak be játékosaink a hazai mérkő-
zéseken a pályára és egyre jobb hangulatú 
meccseket játszanak. Várjuk, hogy minél 
több helyi szurkoló jöjjön és buzdítsa csa-
patunkat. Ahogy sportindulónk is mondja: 
CSAK A BÜK!!!  Készítette: BTK

Imrő János és csapata
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Április 27-én ötödik alkalommal rendezték 
meg a TDM hölgy tagjainak bowling verse-
nye, amelynek az idei esztendőben a Danu-
bius Health Spa Resort Bük adott otthont. 
A  versenykiírásra nyolc csapat jelentkezett, 
visszatérő és új teamek egyaránt. Jellemzően 
jó hangulatban zajlott a délután, a hölgyek 
nagy lelkesedéssel gurítottak, taroltak vagy 
épp jóízű nevetéssel konstatálták a kevésbé 
jó dobásokat. A versenyt végül a Kultúrmacák 
csapata nyerte, akik ezzel véglegesen elvitték 
a kupát, mivel egymást követően harmadik al-

kalommal teljesítették ezt a bravúrt. A sportos 
délután bowling királynője a győztes csapat-
ból került ki, Giczi Ildikónak gratulálhattunk a 
kitüntető címhez. Második helyezést ért el a 
debütáló FiTyúk csapata és a szervező TDM 
szervezet Gyógyvíztündérei is történelmet 
írtak, a harmadik helyet szerezték meg. Az 
ünnepélyes díjkiosztóra a Rigótanya étterem-
ben került sor, ahol a délutánt egy finom va-
csorával zártuk. Köszönjük a lelkes részvételt 
minden csapatnak és jó gyakorlást kívánunk a 
jövő évi, immár új kupa megszerzéséhez. 

2016. április 29-én újra megnyitotta „ka-
puit” a Bükfürdői Termelői Piac, amely 
a tavaly nyári első szezont követően a 
fürdőváros egyik kedvelt színfoltja lett. 
A  2015-ben életre hívott, helyi és kör-
nyékbeli termelők, valamint kézműve-
sek portékáit kínáló piac időszakosan, 
tavasztól – őszig várja az érdeklődőket, 
vásárlókat. 

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület által üzemeltetett vásár péntek dél-
utánonként, 16-20 óra között tart nyitva, alkal-
mazkodva a Bükön, Bükfürdőn nyaraló bel-és 
külföldi turisták igényeihez is. Az első év sikerét 
követően a szervező TDM szervezet a termelők 
és kézművesek, valamint a látogatók igényeit 
és kéréseit figyelembe véve, mintegy 2 hó-
nappal hosszabbította meg a piaci időszakot, 

így egészen október 7-ig tartja nyitva. Heten-
te több, mint 30 termelő és kézműves kínálja 
minőségi termékeit, ínycsiklandó finomságait 
– hamisítatlan piaci hangulat fogadja minda-
zokat, akik ellátogatnak a bükfürdői rendez-
vényre és megkóstolják-megtapasztalják a 
sokoldalú fürdőváros kínálatát. Várjuk a helyi és 
környékbeli érdeklődőket és természetesen a 
Bükön, Bükfürdőn pihenő vendégeket. 

TDM női bowling kupa

Újra megnyílt a Bükfürdői Termelői Piac

Az érdeklődő vásárlók

Spilenberg Andrea köszöntője a piac nyitásán

A bowling győztes Giczi Ildikó

www.visitbuk.hu

Termelői Pac
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Szervezők

Támogatók

KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő

A RENDEZVÉNY INGYENES

A RENDEZVÉNY ÓRARENDJE

14.00 Jóga

15.00 Spinning

16.00 Hybrid Atletic Tréning (Cross tréning és saját testsúlyos gyakorlatok)

17.00 TRX

18.00 Aerobik  Gáspár Katával, nemzetközi fitness instruktorral

19.30-21.30 Spinning Maraton a Kristály Torony tetején 15 méter magasan

bővebb információ: www.kristalytorony.hu

KRISTÁLY TORONY
TDK EPCOS MOZGÁSFESZTIVÁL 2016.
1 NAP AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN

TOVÁBBI PROGRAMOK 
Állapotfelméréssel egybekötött tanácsadás 

Ételkóstoló 

Egész napos gyermekprogramok
Tombola – értékes nyereményekkel

Időpont: 2016. június 4. 

Helyszín: Bük, Nyárfa u. 2.

Minden sportolni vágyót és 

egészséges életmód kedvelőt 

sok szeretettel vár egy 

egynapos mozgásfesztivál keretében 

a Magyarországon egyedülálló 

Kristály Torony Bükfürdőn!

MOZOGJUNK EGYÜTT! 

Rossz idő esetén a rendezvény belső helyszínen kerül megrendezésre!

www.hotelcaramell.hu

KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő
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