
Galambos Ferencné 1974-től a helyi 
iskola pedagógusa volt. A Felsőbüki Nagy 
Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari 
Szakiskola igazgatóhelyettese volt nyug-
díjazásáig. Vezetői munkájában a folyto-
nos megújulást követte, munkatársait is 
erre ösztönözte. Tanítványival megismer-
tette a magyar nyelv szépségeit. Tizenkét 
éven át önkormányzati képviselő, bizott-
sági elnök volt.

A büki kulturális élet jeles képviselője. 
Rendezvényeinket rendszeresen konferálja, 
tagja a Büki Női Karnak, a Danica Kórusnak, 
a Clemens Madrigálkórusnak. Az Olvasó-
szemüveg rendezvényein műsorvezetést 
vállal. Egy évtizede részt vesz a Büki Újság 
szerkesztésében. (Galambos Ferencnével 
készített riportunkat a következő – szep-
temberi – számunkban olvashatják.)

Ünnepi önkormányzati ülés az államalapítás évfordulóján

Krisztina, Kriszti néni a tőle megszokott 
szép szavakkal köszönte meg az elismerést.

A díj átadását követően a helyi Sok-szín-
pad fiatal tehetségei – Pataki Laura és Hor-
váth Máté – Szent István intelmeiből olvas-
tak fel részleteket.

A Magyarok Kenyerének a megszen-
telése, megáldásában közreműködött ─ 
Jász László, római katolikus plébános és 
Blatniczkyné Hammersberg- Ganczstuckh 
Júlia, evangélikus lelkész.

A megáldott és megszentelt kenyeret 
dr. Németh Sándor polgármester és Bara-
nyai Róbert alpolgármester szeletelte fel, 
majd megkínálták az új kenyérrel az összes 
jelenlévő vendéget. Ezt követően a Büki 
Női Kar mutatta be ünnepi műsorát.

(Folytatás a 4. oldalon.)
 Varga Zsolt

A hagyományoknak megfelelően a Bük 
Város Önkormányzata ünnepi ülést tar-
tott az államalapításra emlékezve. Dr. 
Németh Sándor polgármester az ülés 
elején megállapíthatta, hogy a hét tes-
tületi tagból öten jelen vannak, így az 
ülés határozatképes. Elfogadták a napi-
rendi pontokat. Az ünnep a Répcementi 
Férfikar műsorával kezdődött. 

A szokásoknak megfelelően meghívott 
közéleti személyiség mondta az ünnepi 
szónoklatát, az idén dr. Kapiller Sarolta, a 
Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási 
Hivatalának vezetője.

Beszédének középpontjában az állam-
alapító István király volt. István király tör-
ténelmi szerepe az volt, hogy választott a 
bizánci keleti kultúra és az európai kultúr-
közösség között. Tudatos értékválasztás 
volt ez. A kalandozó magyar nép letelepíté-
se, a keresztény egyházak behívása, a nyu-
gati családi kapcsolatok kialakítása olyan 
történelmi érdem, melyek alapján nevez-
hetjük az államalapítót Szent Istvánnak. 

A magyar nép az idők során képes volt 
erényeit és hibáit úgy kamatoztatni, hogy 
több, mint ezer év során fennmaradjon. En-
nek az alapjait Szent István királyunk rakta le.

Az ünnep a Répcementi Férfikar műso-
rával folytatódott. 

Bük város kitüntetéseit a helyi rendelet 
szerint az augusztusi ünnepi ülésen adják 
át. Az idei évben Bük Város Kitüntető Ok-
levél elismerésben részesült Galambos Fe-
rencné. A  kitüntetést dr. Németh Sándor 
polgármester és Baranyai Róbert alpolgár-
mester adták át.

Augusztusi számunk tartalmából: 
Ünnepi önkormányzati ülés 1. oldal
Újdonságok a fürdőn 2. oldal
Jegyzői információk 3. oldal
Orvosi rovat 6. oldal
A büki piarista 7. oldal
Áldás leszel 8. oldal
FITT nap a fürdőn 11. oldal

Galambos Ferencné Dr. Kapiller Sarolta
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A büki önkormányzat lapja
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A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
nemcsak csodálatos gyógyvizének és 
minőségi szolgáltatásainak köszönhe-
ti töretlen népszerűségét, hanem a fél 
évszázadon átívelő dinamikus fejlő-
désnek és fejlesztéseknek is. Az idei év 
ismét meghatározó állomás a fürdő éle-
tében. A fejlesztések első lépéseként, a 
nyári főszezonban számos szórakoztató 
elemmel kibővített régi-, valamint új 
családi létesítmény épült a fürdő strand-
területén, lehetőséget biztosítva min-
den korosztálynak az aktív élményekre 
és a pihenésre.

A kisgyermekkel érkezőket garantál-
tan rabul ejti a SPRAY PARK. Ezen a kreatív, 
„vizes” játszótéren a gyerekek kedvükre 
locsolhatnak, spriccelhetnek, sőt az inter-
aktív elemeknek köszönhetően még több 
ismeretet szerezhetnek a víz éltető erejéről. 
A  Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum-
ban medencékből eddig sem volt hiány, 
az idei nyáron azonban további új, családi 
medencével bővült a kínálat. Az ACAPUL-
CO MEDENCE felhőtlen szórakozást kínál a 
fiatalabb korosztály és a családos vendégek 
számára. A strandfürdő területén kialakított, 
látványos medencében vihar- és ugróöböl, 
gyermek hullámöböl teszi izgalmasabbá a 
fürdőzést. A korábban létesített strandme-
dencék egyike az aktív vízi programok hí-
veit fogja lebilincselni a közepén kialakított 
új óriásbuborékkal. Két meglévő gyermek-
medence pedig vízi játékokkal egészült ki 
az örökmozgó csöppségek legnagyobb 
örömére. 

További információ: www.bukfurdo.hu

Fürdőzzön az élményekben!
Új családi attrakciók a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum nyári kínálatában
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Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. 
október 2. napjára tűzte ki az országos nép-
szavazást.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Or-

szággyűlés hozzájárulása nélkül is előírhas-
sa nem magyar állampolgárok Magyaror-
szágra történő kötelező betelepítését?”

Szavazni 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A választópolgárok a lakóhelyükön sza-

vazhatnak. (Amennyiben a szavazás napján 
nem lakóhelyén tartózkodik a lakóhelye 
szerint illetékes választási irodához benyúj-
tott kérelemben kérheti, hogy ott szavaz-
hasson ahol a szavazás napján tartózkodik. 
Az átjentkezésre irányuló kérelmet 2016. 
szeptember 30-án 16.00 óráig lehet be-
nyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy 
levélben, illetve személyesen a helyi válasz-
tási irodában.)

A népszavazással kapcsolatos helyi felada-
tokat a Büki Közös Önkormányzati Hivatal-
ban (9737 Bük, Széchenyi u. 44., telefon-
szám: 94/358-006; e-mail: buk@t-online.
hu;fax: 94/558-312) működő helyi választási 
iroda látja el Bük és Iklanberény települések 
vonatkozásában. Vezetője a jegyző, hirdet-
ményei a Hivatal hirdetőtábláján kerülnek 
kifüggesztésre.

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

A támogatás mértéke általános iskolai ta-
nuló estén egyszeri 6.000,-Ft/fő, középfokú és 
felsőfokú intézményben tanuló nappali tago-
zatos esetén egyszeri 7.000,-Ft/fő. A kérelmet 
a rendeletben meghatározott nyomtat-
ványon kell benyújtani és csatolni kell az 
iskolalátogatási igazolást, amennyiben a 
gyermek nem büki intézménybe jár. A  ké-
relem benyújtására szolgáló nyomtatvány 
letölthető az önkormányzat honlapjáról, átve-
hető a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban, 
de megtalálható a Felsőbüki Nagy Pál Általá-
nos Iskola és Szakiskolában, a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál (Bük, Eötvös u. 5.) is.

A kérelmek benyújtási határideje: ál-
talános és középfokú intézményben tanulók 
esetén: szeptember 15., felsőfokú intézmény-
ben tanulók esetén: október 31. A  határidő 
után érkezett kérelmeket elutasítjuk!

A kérelmet a Büki Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz kell eljuttatni, a támogatás odaíté-
léséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
dönt. A támogatással kapcsolatos további in-
formáció a Büki Közös Önkormányzati Hivatal-
ban kérhető Bakon Beáta szociális ügyintéző-
től (94/558-043) és a jegyzőtől (94/358-006).

Dr. Tóth Ágnes, jegyző

Jegyzői közlemény Közlemény 

A névjegyzékbe történt felvételükről a 
választópolgárokat a Nemzeti Választási 
Iroda értesítette 2016. augusztus 15-ig. (Ha 
az értesítést nem kapja meg vagy augusz-
tus 5. után létesít lakóhelyet a választópol-
gárnak a helyi választási iroda adja át az 
értesítőt.)

Szavazni személyesen a lakóhely szerint 
illetékes szavazókörben lehet.

A korábbi évekhez hasonlóan a moz-
gásában korlátozott személy kérheti, hogy 
mozgóurna igénybevételével szavazhas-
son. Kérelmét írásban 2016. szeptember 
30-án 16.00 óráig nyújthatja be a helyi vá-
lasztási irodának, illetve 2016. október 2-án 
15.00 óráig – szintén írásban – a szavazat-
számláló bizottságnak.

A népszavazási kampány 2016. augusz-
tus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig 
tart.

A népszavazással kapcsolatos legfon-
tosabb információkat az önkormányzatok 
honlapján www.buk.hu és www.iklanbe-
reny.hu is közzétesszük.

A népszavazással kapcsolatos további 
információk találhatók a www.valasztas.hu 
oldalon és ott névjegyzékkel kapcsolatos ké-
relmek elektronikus benyújtására is lehetőség 
van. Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető

Az elmúlt évek egyik legnagyobb problé-
mája volt Bükön, hogy az önkormányzat 
raktárhelyiség és garázs hiányában nem 
tudta megfelelően tárolni a kisbuszt, de 
a TDM faházainak is Bőben kellett tárolót 

bérelni, de az egyéb felszereléseknek sem 
volt helye. A testületi döntés értelmében a 
Torkos soron lévő telken – amely a Polgár-
mesteri Hivatal mellett van – egy komplex 
épület készül. Az utcai fronton iroda helyisé-

geket alakítanak ki – itt lehet az okmányiro-
da – az épület hátsó traktusában pedig ga-
rázs és raktárak, tárolók lesznek. Az épületet 
várhatóan az idén átadják.

Varga Zsolt

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

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

12. Hétfő Dr. Kator Miklós 
13. Kedd Dr. Szirmai László
14. Szerda Dr. Müller András
15. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
16. Péntek Dr. Nagy Gábor 
17. Szombat Dr. Petro Andor
18. Vasárnap Dr. Petro Andor
19. Hétfő Dr. Kator Miklós
20. Kedd Dr. Szirmai László
21. Szerda Dr. Müller András
22. Csütörtök Dr. Szilasi Imre 

23. Péntek Dr. Szilasi Imre
24. Szombat Dr. Szilasi Imre
25. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
26. Hétfő Dr. Kator Miklós
27. Kedd Dr. Szirmai László
28. Szerda Dr. Nagy Gábor
29. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna 
30. Péntek Dr. Földi Sándor
Bük, 2016. augusztus 8.

Dr. Németh Sándor 
s.k. elnök

a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazásról

a helyi választási irodáról

Tető alatt az új önkormányzati épület
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Pál sírját méltó módon felújítja. Az újjáava-
tást az augusztusi ünnephez kötötték.

Az ünnepi beszédet Melkovics Tamás, 
doktorandusz (ELTE), Felsőbüki Nagy Pál 
első átfogó életrajzának írója mondta. Ki-
emelte a politikus életrajzából, hogy Felső-
büki volt az, aki korát megelőzően a magyar 
országgyűlésben először emelte fel a szavát 
a jobbágy milliók érdekében. Sopron vár-

Ünnepi önkormányzati ülés az államalapítás évfordulóján
( Folytatás az 1. oldalról)

Tóth Tamás intézményvezető jelezte, hogy 
a rossz idő miatt a Felsőbüki Nagy Pál felújí-
tott síremlékének az újjáavatását, az ünnepi 
beszédet a tervezettől eltérően a teremben 
kellene megtartani. 

Bük Város Önkormányzata az elmúlt 
évben döntött arról, hogy településen, a 
Templomkertben található Felsőbüki Nagy 

Sír megáldása

megye követeként meghatározó politikai 
alakjává vált korának. A  Magyar Tudomá-
nyos Akadémia létrejöttében is nagy szere-
pet vállalt. Negyven évig állt a köz szolgá-
latában, példát mutatva az őt követőknek.

A sír megkoszorúzását a művelődési 
központ dolgozói vállalták. Felsőbüki Nagy 
Pál sírjának megáldása a másnapi misén 
történt.

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) 1993-ban augusztus 1-ét nyil-
vánította az Anyatejes Világnappá, il-
letve augusztus első hetét a Szoptatás 
Világhetévé.

Ezen alkalomból szerveztünk ünnep-
séget a Bükön élő 3 év alatti gyermekek 
és szüleik számára. A szép számú jelenlé-
vők a köszöntő szavak után betekintést 
nyerhettek a Katica Fejlesztő Központ 
bemutatkozó foglalkozására, ahol mon-
dókákkal, énekekkel vidáman töltöttük 
a délelőttöt. A  foglalkozást tartó Rózsás 
Kata óvodapedagógus, mentálhigiénés 
szakember hasznos nevelési-, illetve a 
szülő-gyermek kapcsolatot erősítő taná-
csokkal látta el az édesanyákat, édesapá-
kat. A  program kötetlen beszélgetéssel, 
vendéglátással zárult. Minden megje-
lent édesanya emléklapot vehetett át az 
Anyatejes Világnap alkalmából.

Köszönjük a támogatást és segítséget 
Csaplovits Károly és családjának, Bük Vá-
ros Önkormányzatának és a Büki Művelő-
dési Ház dolgozóinak.

Nagyné Bödő Rita  
és Tamási Tímea védőnők

A délelőtt 10 órai szentmisét Jász Lász-
ló Plébános Úr a XVIII.-XIX. században 
élt Felsőbüki Nagy Pálért ajánlotta fel. 
A  szentmisét követően pedig a hívek 
jelenlétében megáldotta a síremléket, 
így imádkozott: 

„Felsőbüki Nagy Pálra emlékezünk. 
Imádkozunk érte és egész népünkért. 

Jog és igazságosság találkozása itt, a 
földön Isten arcát ragyogtatja az emberi 
közösségre, a boldogságot mutatja meg 
a földön járó embernek (vö. Zsolt. 4,7). Ez 
az a cél, amiért mindig érdemes gondo-
san megalkotni, őrizni és alkalmazni azt a 
jogot, amely, az igazságosság megvalósí-
tására hivatott. Ahogyan a Példabeszédek 
könyvében olvassuk: „A népet emeli az 
igazságosság.” (Péld 14,34).

Adja Isten, hogy példája ma is sokakat 
megszólítson, hogy ez a síremlék felkiál-
tójel is legyen: nyitott szívvel és emelt fő-
vel vállaljuk értékeinket, ne vesszünk el a 
hétköznapi hangzavarban, ne ragadjon el 
minket a forgószél, mint a száraz levelet, 

2016. augusztus 20. Felsőbüki Nagy Pál  
sírjának megáldása

Anyatejes Világnap Bükön

hanem álljunk szelíden, szilárdan, szót-
lanul is beszélve, mint ez az emlékmű az 
embernek és magyarnak oly kiváló Felső-
büki Nagy Pál sírja felett.

Urunk, Jézus Krisztus, Te három napon 
át sírban nyugodtál, és ezzel megszen-
telted híveid sírját. Kérünk, áldd meg ke-
gyesen ezt a sírhelyet, és add, hogy Fel-
sőbüki Nagy Pál Testvérünk, békességben 
nyugodjék mindaddig, amíg majd életre 
kelted a feltámadás napján, mert te vagy 
Urunk a feltámadás és az élet. Engedd, 
hogy a mennyei örök világosságot a Te 
tündöklő arcodon lássa meg! Aki élsz és 
uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.”

Ezt követően Plébános Úr megáldotta 
és beszentelte a síremléket, a ministránsok 
pedig mécsest helyeztek el a talpazaton, 
miközben a hívek „Örök nyugodalmat adj, 
ó, Uram, Neki, Örök világosság fényesked-
jék Neki, Hogy szent trónod körül Ő ud-
varolhasson, S Téged, boldogítót, örökké 
áldhasson.”

Pócza GabriellaBabák és mamák
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A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi 
kongresszusának határozata alapján au-
gusztus 2-a a cigány holokauszt emléknapja. 
Országszerte és a világ számos országában 
megemlékeznek erről az eseményről. Így 
történt Bükön is, a Templomkertben talál-
ható emlékműnél. Az ünnepségen elsőként 
Németh Tiborné, a helyi roma nemzetiségi 
önkormányzat elnöke köszöntötte az emlé-
kezőket. A magyar és roma himnusz elhang-
zása után az ünnepi beszédek mindegyike a 
roma holokauszt, vagyis a parajmos jelentő-
ségét, borzalmait emelte ki. Marton Ferenc, a 
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke az emberek 
egymás iránti tiszteletét emelte ki beszédé-
ben. Gagyi Levente, a Civil és Nemzetiségi 
Kapcsolatok Bizottsága elnöke viszont egy 

Roma holokauszt megemlékezés Bükön
büki rendezvényen megtapasztalt emlékét 
osztotta meg az emlékezőkkel, amikor a 
Schindler listája című film zenéjét hallotta a 
Pannon Cigányzenekar előadásában. Nem 
csak a zene érintette meg, hanem képek pe-
regtek le a szem előtt. A félelem képei. A ma-
gyarországi cigányságot sújtó parajmos tör-
ténete csak megközelítően dokumentálható. 
De nem szabad ezt az időszakot elfelejteni, 
mondta Baranyai Róbert, Bük város alpolgár-
mestere. Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsi-
dó Hitközség elnöke a két nemzetiség közös 
megpróbáltatásait emelte ki beszédében. 
A zsidó holokauszt árnyékában a cigány ho-
lokauszt sokáig ismeretlen maradt a közvéle-
mény előtt. Vajda László, az Országos Roma 
Önkormányzat Képviselője szerint egyszer 

mindenkinek el kellene jutni az auschwitz-
i,birkenaui koncentrációs táborba, hogy fel 
tudja fogni a cigányságot és zsidóságot sújtó 
borzalmakat. A  holokauszt során a külön-
böző becslések szerint a kétmilliós európai 
cigányság 10-30 százalékát gyilkolták meg. 
A cigányok nem kaptak a zsidókéval össze-
mérhető kárpótlást az atrocitások után. Ezt 
már Farkas Félix, az Országgyűlés Nemzetisé-
gi Bizottság alelnöke, roma nemzetiségi szó-
szólója emelte ki beszédében. A cigányokat 
nem csupán a németek üldözték. Sorsuk a 
nácikkal szövetséges államokban is eltérően 
alakult. A  cigány üldözöttek összlétszámát 
10  000-re, a halottakét mintegy ezerre be-
csülik. Az ünnepség koszorúzással zárult.

Sulicsné Sági Henrietta

Évek óta augusztus első szombat dél-
utánján horvát dallamokat, táncokat 
hallhatunk, láthatunk Bükön. Szeles nyá-
ri nap volt idén a horvát kulturális fesz-
tivál idején. Hol elbújt a nap, hol pedig 
előbújt, a hangulat azonban csöppet 
sem volt borús. A résztvevők mosolyog-
va, énekelve, táncolva ünnepeltek a 
nemzetiségi napon, melyet 14. alkalom-
mal szerveztek meg Bükön.

A városi könyvtár Olvasószemüveg c. 
őszi rendezvénysorozatának Lackfi Já-
nos költő és Lőrincz L. László író lesznek 
a vendégei. Előzetesként tőlük ajánlunk 
egy-egy könyvet. 
Lackfi János: Egy a ráadás: kacifántos 
történetek
Létezik-e olyan ország, ahol kolbászból van 
a kolbász? Ami konfekcióméret, mégsem 
töri a bütykömet? Amit bárki megenged-
het magának? Ami még a csapból is folyik? 
Ami fel van virágozva, de nem rézágyú, nem 
is vízágyú? Ami ha még egyszer azt üzeni, 
mindnyájunknak el kell menni? Ahol mindaz, 
amit mondok, nem használható fel ellenem? 
Ahol nem csak az ügyvédem jelenlétében 
nyilatkozhatok? Ami nem kínai, csak Kínában 
gyártják? Ahol egyet fizetek, kettőt kapok? 
Ahol ha egyet fizetek, nem olyat kapok, hogy 
a fal adja a másikat? Ami nem okoz komoly 

Horvát kulturális fesztivál

Olvasószemüveg – könyvajánló

„Amíg egy nép énekel, messzire hallat-
szik, hogy létezik.” – Sütő András gondolatait 
Bükön a Horvát Kulturális Fesztiválon érvé-
nyesítették, ahol a Bük Város Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzata idén 14. alkalommal 
rendezte meg a fesztivált a Büki Művelődési 
Központ Atriumában. A  rendezvényt Ba-
ranyai Róbert Bük város alpolgármestere 
nyitotta meg, a vendégeket pedig Virágh 
János, a helyi horvát nemzetiségi önkor-

fejfájást, legfeljebb komoly fejtörést? Ahol 
nem várható keletről komoly frontátvonu-
lás? Ahol az árak a földön járnak, a bérek meg 
az égben? Ahol hogyha nékem sok pénzem 
lesz, felülök a repülőre? Ahol szeretném a 
homokórát megállítani? Ahol úgy élek, hogy 
majdnem belehalok? Ahol mindenütt jó, de 
legjobb? Lackfi János kortárs író, költő Milye-
nek a magyarok? című könyvsorozata egy 
egész nemzetnek tart görbe tükröt. Humo-
ros, hajmeresztő történetei a magyarok föld-
jére visznek minket. 
Lőrincz L. László: Homokvihar I-II.
Lőrincz L. László — Leslie L. Lawrence, illetve 
Frank Cockney néven is ismert író, orientalis-
ta, műfordító. Írói tevékenységét ifjúsági re-
gények írásával kezdte. Igazán népszerű íróvá 
azonban a nyolcvanas évek elejétől megjele-
nő tudományos fantasztikus regényei, vala-
mint a Galaktika folyóiratban megjelent sci-fi 

mányzat elnöke horvát és magyar nyelven 
is köszöntötte. A fesztiválon fellépett a hor-
vátzsidányi Cakavci hagyományőrző gyer-
mek tánccsoport, a Peruska Mária énekkar 
szintén Horvátzsidányból , Szentpéterfáról a 
Grádisce tánccsoport és a Ljubcice énekkar, 
valamint a Danica énekkar Bükről. A kultu-
rális műsort közös énekléssel zárták. Majd a 
közös vacsorát követően a bálban ismét a 
TS Setnja zenélt. Simon Tünde

novellái tették. Legújabb kötetének történe-
te szerint Londonban halottat találnak lord 
Bradley kastélyában: egy ismeretlent meg-
fojtottak és homokot dugtak a torkába. Az-
tán Ráhu jógastúdiójában is találnak egyet. 
Indiában, a Thar sivatagban viszont csont-
vázakra bukkannak, és sokan Nagy Sándor 
elrejtett kincsét keresik. Odautazik Leslie L. 
Lawrence is, hogy megtalálja az eltűnt Sarah 
Calvint. Barbara del Sol cirkuszában megölik 
a légtornászt, és az ő torkában is homokot 
találnak. A történet sokfajta izgalmat rejt, míg 
végül egy alapos lövöldözés után minden 
görbe kiegyenesedik, és hősünk nyugodtan 
(?) elutazhat Nepálba.

Lackfi és Lőrincz L. ajánlott humoros és izgal-
mas írásait – sok más köteteikkel együtt - meg-
találhatja minden érdeklődő a büki könyvtár 
polcain. Szívből ajánljuk kikapcsolódásként. 

Haizler Lászlóné
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Ebben a hónapban a tüdőrák kerül górcső 
alá, ami a férfiak rákos halálozásában az 
első, a nőknél a második helyet foglalja el.

TÜDŐSZŰRÉS
Mit ábrázol?
Elsősorban a tüdők, a szív, a nagyerek, gátor-
ban lévő nyirokcsomók, a bordák és a rekesz-
izom bizonyos eltérései ábrázolódnak. 
Nemcsak az esetleges tuberkulózist mutatja ki, 
hanem tüdőrák korai diagnózisának felállítását 
is segítheti. A foltok, árnyékok tüdőgyulladásra, 
gombás fertőzésre, szeptikus embóliára, au-
toimmun betegségekre, vagy irritáló anyagok 
belélegzése miatt kialakuló tüdőbetegségre 
utalnak. A szövethiány utalhat daganatos be-
tegségre vagy bakteriális fertőzésre.
Vizsgálat előtt
A mellkasára lógó nyakláncokat a vizsgálat 
előtt le kell venni. A terhességet előre kell je-
lezni. Az első trimeszterben a fejlődő magzat 
különösen érzékeny a röntgensugár okozta 
károsodásokra!
Mikor végezzük?
2013 óta a tuberkulózisos (TBC) esetek csökke-
nése miatt a kötelező jellegét megszüntették, 
azonban a tüdőszűrés negyven év felett min-
denki számára ajánlott szűrővizsgálat, melyet 
érdemes évente elvégeztetni. 
Természetesen itt is maradtak kivételek, hi-
szen évente kötelező részt vennie tüdőszűré-
sen a hajléktalanoknak, a hajléktalanszállókon, 
nappali melegedőkön dolgozóknak, az utcai 
szociális munkát végzőknek, azoknak, akik ön-
kéntes munka keretében hetente legalább 16 
órát hajléktalanokkal foglalkoznak. Továbbá a 
büntetés-végrehajtási intézetben, rendőrségi 
fogdákban, őrzött szállásokban dolgozóknak; 
a patológiai, sürgősségi, tüdőgyógyászati osz-
tályokon dolgozó egészségügyi dolgozóknak, 
valamint a mikrobiológiai laboratóriumokban 
foglalkoztatottaknak. Kötelező lehet a tüdő-
szűrés abban az esetben is, ha adott régióban 
a korábbi évben jelentősen megnőtt a TBC-s 
esetek száma, vagy ha fertőző TBC gyanúja áll 
fenn.
Hol? Mikor? Hogyan?
Szombathely, Dr. István Lajos krt. 1. 3. em.
Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 14.00, kedd, csü-
törtök: 12.30 – 18.00.
Minden 40. életévét betöltött biztosított 
évente egyszer ingyenesen igénybe veheti a 
tüdőszűrő vizsgálatot. Beutaló, időpont nem 
szükséges. 40 éves kor alatt, valamint a foglal-
kozás-egészségügyi szűrés díjköteles (1700 Ft)!

TÜDŐRÁK KOCKÁZATI TÉNYEZŐI
dohányzás
Tüdőrákos esetek túlnyomó többségének a 
dohányzás az oka. Minél többet, illetve minél fi-
atalabb kortól dohányzik valaki, annál nagyobb 
a tüdőrák kialakulásának kockázata. Emellett a 
leszívás mélysége és a cigarettafüst tüdőben 
tartásának ideje is fontos befolyásoló tényező.
A dohányzás kockázatnövelő szerepét továbbá 
a gége, a szájüreg, a nyelőcső, a hólyag, a vesék, 
a gyomor, a prosztata, a hasnyálmirigy, sőt újab-
ban a méhnyak rákos megbetegedései vonat-
kozásában is igazolták. passzív dohányzás
Körükben a tüdőrák kialakulásának kockázata 
közel 5%. A  nem dohányzó tüdőrákos bete-
gek körülbelül 17%-ánál azért jelentkezik a kór, 
mert gyermekkorukban voltak kitéve a do-
hányfüst hatásának. 
– azbesztnek való kitettség
–  arzénvegyületek, a króm, a nikkel, a vinil-klorid, 

a nehézfémporok, az urán, illetve a szénhidro-
gének (gázolaj és benzin) égéstermékei, kis mér-
tékben a radongáz is 

–  korábbi tüdőrák
–  egyes tüdőbetegségek és a TBC korábbi előfor-

dulása

TÜDŐTUMOR TÜNETEI
Korai stádiumban gyakran panaszmentes, az 
első intő jelek a daganat fejlődése és gyógyítha-
tósága szempontjából a legtöbb esetben későn 
jelentkeznek. Mivel a tüdőrák leginkább a dohá-
nyosokat érinti, a jellegzetes tünetei, mint pél-
dául a köhögés vagy a légszomj, számukra nem 
újak, nem feltűnőek, így gyakran nem is érzéke-
lik, hogy baj van. Csak a rendszeres tüdőszűrés 
segíthet a betegség időben történő felfedezésé-
ben. Korai stádiumban ugyanis a betegek ope-
rálhatósága és gyógyulási esélyei sokkal jobbak. 
–  a tartósan jelenlévő, száraz köhögés, dohányo-

soknál pedig a köhögés jellegének megváltozása 

AZ ELŐREHALADOTT ÉS ÁTTÉTES 
TÜDŐRÁK TÜNETEI
–  véres köpet
–  elhúzódó és a többedszerre is ugyanott visszaté-

rő tüdőgyulladás
–  állandósuló mellkasi fájdalom
–  általános tünetek: légszomj, a ziháló légzés, a 

rekedtség, illetve a tartós fáradtság, gyengeség, 
hirtelen testsúlycsökkenés

–  válltáji fájdalmak
–  A tüdőrák áttétei által okozott tünetek: a tüdőrák 

májba adott áttéte idővel a bőr és a szemek be-
sárgulását okozhatja, a tüdőrák felismerésének 

Daganatos betegségek – a tüdőrák
Dr. Vágási Andrea rovata

időpontjában azonban még nem feltétlenül 
okoz tüneteket; a csontokba adott áttétek kö-
vetkezménye a csontfájdalom, leggyakrabban a 
gerincben, a combcsontban, valamint a bordák-
ban; az agyba áttétet adó tüdőrák zavartságot, 
látászavarokat, féloldali gyengeséget, és epilep-
sziaszerű görcsrohamokat egyaránt okozhat.

DOHÁNYZÁS LESZOKTATÁS
A tüdőtumor az a rákféleség, amelynél a megelő-
zésnek a legnagyobb lehetősége és esélye van. 
Ennek pedig egyetlen és leghatásosabb módja 
a dohányzás abbahagyása, mely még költségek-
kel sem jár, sőt megtakarítást eredményez. 
A dohányzók számára erősen megfontolandó, 
hogy az abbahagyás után tíz évvel a tüdőrák 
kialakulásának kockázata oly mértékben csök-
ken, hogy gyakorlatilag alig magasabb a nem 
dohányzóknál észlelt kockázat szintjénél!
–  Lehetőleg egy nyugodtabb időpontot válasz-

szon, amikor kevesebb stressz éri. 
–  Előre határozza meg a dohányzás abbahagyá-

sának időpontját döntéséhez tartsa magát. 
–  Jegyezze fel, hogy mikor és miért gyújt rá, pró-

bálja meg elkerülni ezeket a helyzeteket. 
–  A fokozatos csökkentés ritkán vezet eredmény-

re, egyik napról a másikra hagyja el a cigarettát! 
Kérje meg környezetét, hogy viseljék el ingerült-
ségét, támogassák leszokásában. 

–  Káros szokásait egészségesekkel helyettesítse, 
fogyasszon egészséges, alacsony zsírtartalmú 
rágcsálnivalókat! 

–  Készüljön fel arra, hogy a cigaretta utáni vágy, 
nyugtalanság, alvászavar, koncentrálóképesség 
zavara, ingerlékenység, fejfájás a leszokását kö-
vető 1-2 hét folyamán gyakran jelentkezik, ezek 
nikotinpótlással (tapasz, rágó) enyhíthetőek. 

–  A rendszeres testedzés segíti a leszokást. 
–  Együtt könnyebb! Keressen társat a leszokáshoz 

vagy terápiás csoportokat a környezetében, az 
interneten!

Szaksegítség kérhető továbbá a megyei tüdő-
gondozóban (Szombathely, Dr. István Lajos krt. 
1., 311-268).
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A – tudomásom szerint – egyetlen büki 
születésű kegyesrendi (piarista) szerze-
tes-tanár szinte belakta a Kárpát-me-
dencét, de igazán otthon a mai Hunyadi 
utca elején állt házban és kovácsmű-
helyben érezte magát. A  származásra 
sokat adó régi világban mindig büszkén 
s némi daccal emlegette, hogy ő bizony 
„a büki kovács fia”. 

Ez a Dr. Gyurácz Ferenc nem téveszten-
dő össze az ugyancsak ezt a nevet viselő 
másikkal, édesapám testvérbátyjával, aki tb. 
kanonokként, nyugalmazott lövői esperes-
ként fejezte be földi pályafutását 1998-ban.

Akiről most szólok, Kolozsvárott és Bu-
dapesten végezte egyetemi tanulmányait 
az első világégés alatt. Szerzetespapi tanul-
mányai mellett magyar–latin szakos közép-
iskolai tanári diplomát és bölcsészdoktori 
címet szerzett. Majdnem élete végéig ta-
nított, szaktárgyain kívül mást, pl. ábrázoló 
geometriát is. Életvidám, bohémságra haj-
ló természete és szókimondó magatartása 
nem mindig tetszett feletteseinek. Talán ez 
is közrejátszott abban, hogy sokat változott 
a szolgálati helye. Magyaróvártól Kolozs-
várig, Nagykanizsától Kecskemétig, Veszp-
rémtől Nagykárolyig és Máramarosszigetig 
stb. végigtanította a magyar piarista iskolák 
nagy részét. A máramarosi gimnáziumból a 
front közeledtével a tanárok közül egyedül 
ő maradt a helyén, a többiek elmenekül-
tek. Naplót írt az orosz megszállás napja-
iról. Gyerekkoromban nagyanyám őrizte 
a ceruzával írt füzetet, amely azóta sajnos 
elkallódott.

Az „öreg Feri bácsi” (így neveztük a csa-
ládban, bár nem érte meg az öregkort) sze-
retett hazajárni. Jövetelét úgy jelezte előre, 
hogy kicsiny hordóban, megcímkézve, 
postán hazaküldte kedvenc csopaki borát, 
amit itthon sem kívánt nélkülözni. Elő-elő-
fordult, hogy éjszaka cigánybandával kísér-
tette magát haza: nagyszüleim felsőbüki 
házába. A  muzsikusokat behívta, leültette 
a konyhában, feltartott mutatóujjával ve-
zényelt nekik, és pisszegett, hogy csak szé-
pen, halkan húzzák. Kovács nagyapám, aki 
hajnali 4-kor már élesítette az ekevasakat, 
aligha lelkesedett ezért.

De Feri bácsira nem lehetett haragudni. 
Táncolt ő a kocsmaasztalon is, ha ahhoz 
támadt kedve. Egy első világháborúban 
megrokkant barátja esküvőjén, a mozgás-

A büki piarista
Dr. Gyurácz Ferenc Sch.P. (1893–1949)

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.

Dr. Gyurácz Ferenc Sch.P. (1893–1949)

korlátozott férj helyett ő táncoltatta meg az 
ifjú feleséget. Szép gesztus volt ez, évtize-
dekig emlegették, én 1996-ban hallottam a 
sárvári Bajontai Imre vasutastól, aki egykor 
a büki állomáson szolgált.

Talán nem elég papos ez a viselkedés? 
Krisztus urunk az Isten- és emberszeretet 
vallását hagyta ránk, és úgy tűnik nekem, 
hogy Gyurácz Ferenc szívét, értelmét és 
tetteit éppen ez vezérelte mindig.

Tanítványai ragaszkodása átsugárzik 
az évtizedeken – meg lehet nézni a vele 
kapcsolatos internetes találatokat. „Ferkó 
bácsi” – így emlegették egykori diákjai – 
mély hatást tett rájuk, s nyilván nemcsak 
a játékos humorával, hanem a tudásával 
és szeretetével is. Amikor a Bükről szóló 
könyvemet írtam, telefonon megkerestem 
annak a Faragó Sándor kapuvári múzeuma-
lapítónak az özvegyét (a soproni egyetem 
mai rektorának édesanyját), aki az 1950-es 
években értékes adatokat gyűjtött össze 
Bük történetéről. Tőle tudom, hogy Feri bá-
csi volt Faragó Sándor meghatározó tanára 
a kecskeméti piaristáknál. 1995-ben részt 
vettem egy televíziós vetélkedőben, amely 
után levelet kaptam egy idős úrtól. Azt kér-
dezte benne, hogy vajon rokonom-e az 
a jó emlékezetű szerzetes, aki őt 70 évvel 
korábban, 1925-ben a veszprémi gimnázi-
umban tanította.

A halálakor készült rendi nekrológ hang-
súlyozza közvetlen, teketóriátlan modorát, 
ízes, zamatos beszédmódját. Szól arról is, 
hogy szép énekhangja és szónoki tehet-
sége folytán szívesen vállalt társadalmi 
megbízatásokat, szerepléseket. Hazafias, 
kulturális és sportegyesületekben vezető 
tisztségeket töltött be. „Hites törvényszéki 
írásszakértő”-ként is tevékenykedett. Ha 
pedig hazajött, szívesen ütötte a vasat apja 
műhelyében. Szerette az embereket, és 
ők is szerették őt. A  nekrológ szerint büki 
temetésén, 1949. szeptember 17-én „az 
egész falu ünneplőben ott állott sírjánál”.

Végül két pontosítás és egy kérelem. 
2000-ben megjelent Bük-könyvem szöve-
gébe két bosszantó elírás csúszott be. Két 
születési évszám. Az egyik az alsóbüki Gyu-
rátz Ferenc evangélikus püspöké (a könyv 
169. oldalán), a helyes adat ez: 1841-ben 
született. Dr. Gyurácz Ferenc piarista tanár 
pedig nem 1892-ben, ahogy a könyv 101. 
oldalán szerepel, hanem 1893-ban!

Ezúton kérem mindazokat a kedves 
büki olvasókat, akik bármi érdekes infor-
mációval, emlékkel vagy fényképpel ki 
tudnák egészíteni a büki piaristáról írtakat, 
szíveskedjenek azt tudatni velem a vasi-
szem@t-online.hu e-mail-címen vagy akár 
telefonon: 30/69-15-889. Ugyancsak na-
gyon érdekelne a Gyurácz család homályba 
vesző valós eredete is. A piarista pap-tanár 
kovács édesapját, Józsefet még „Dömötör” 
vezetéknévvel anyakönyvezték születése-
kor, 1865-ben, de a fiai már, rejtélyes okból, 
Gyuráczként indultak el az életbe. Miért? 
Előre is hálásan köszönöm, ha tud valaki 
valamit erről.

Dr. Gyurácz Ferenc
szerkesztő, író, könyvkiadó
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Az első nap még nem volt nagyon sikeres, 
mert az idő sem volt jó a kapásokra, meg 
ekkor etettek be a gyerekek. A második nap 
már fogtak kárászt, nagyobb keszegeket, de 
az igazi horgászat majd a harmadik napon 
lesz, amikor egy házi versenyt szervezünk. 
Lesz még célba dobó verseny, de a teszt la-
pok kitöltése is folytatódik.
A tábor mennyibe került a szülőknek?
Kétezer forint hozzájárulást kértünk, de kap-
nak a gyerekek süteményt is, gyümölcsöt is, 
és készül már nekik a szalonnás langalló is. 
Holnap délután szalonnát sütünk, egyúttal 
a szülők előtt kihirdetjük a halfogó verseny 
eredményét is.

A megyei napilapban megjelent egy hír a 
bükiek horgász sikereiről. Mit értek el?
A 150 tagú egyesületünkön belül van néhány 
nagyon tehetséges fiatal, akik rendszeresen 
részt vesznek a környékbeli, a megyei horgász 
versenyeken. Közülük is ki kell emelni Kajtár 
Mátét, aki mindig az élmezőnyben végez. 
Legutóbb a répcelaki horgászok egyesülete 
a csánigi tavon rendezte a versenyét, a Répce 
kupát, ahol a büki csapat és ifjúsági kategóriá-
ban Kajtár Máté az első helyezett lett. De sze-
retném kiemelni Kovács Ákos vezetőségi ta-
gunkat, aki a nyári megyei balatoni táborban 
tanította halfogást. Ebben a táborban három 
büki fiatal is részt vett. Varga Zsolt

Idén 11. alkalommal rendezték meg a 
Szélrózsa (Országos Evangélikus Ifjúsá-
gi Találkozó). A szervezők a fesztivál igei 
jelmondatának az „Áldás leszel!” egykor 
Ábrahámnak mondott ígéretet válasz-
tották.

Kétévente, kb. 2000 fiatal érkezik erre az 
alkalomra. Evangélikus találkozó, de nem 
csak evangélikus fiataloknak. Július 27-31. kö-
zött 5 napot töltöttünk el együtt a Kékes-tető 
lábánál fekvő Mátra-kempingben. Reggeli/
esti áhítatok, fórumbeszélgetések, teológiai 
disputák, közös játékok, szórakozás, nagy-
színpadi koncertek. Programok tömkelege 
közül választhattunk, a legkisebb korosztály-
tól a felnőttekig mindenki megtalálhatta a 
neki szóló programokat.

A közös napindítás után egyházunkat, 
világunkat érintő problémákról, megoldásra 
váró kérdésekről hallhattunk előadásokat, 
folytathattunk beszélgetéseket. Ökumenikus 
kapcsolatainkat erősítve, számos más fele-

Áldás leszel!

Gyermekek lepték el a büki horgász tavat. 
A part oldalában az egyik kislány éppen 
kukacot fűzött a horogra. Büszkén mutat-
ták a gyerekek a fogásaikat.

A Büki Horgász Egyesület a tavalyi sikeres 
év után ismét megrendezte gyermek hor-
gásztáborát – indította a beszélgetést Szabó 
József egyesületi elnök. Három naposra ter-
veztük a 14 éven aluliak táborát itt a büki tó 
környékén. A programok egy részét a felújí-
tott horgásztanyán volt, mert sajnos az időjá-
rás nem mindig nekünk kedvezett. 
Milyen programokat szerveztek a gyere-
keknek?
Az első nap az ismerkedésé volt, délelőtt film 
vetítés volt a rossz idő miatt. De – a gyerekek 
kérésére is – amint lehetett visszajöttünk a 
tóra, és itt gyakorolhattak. Ebéd után volt egy 
teszt írás, mert a célunk, hogy a kis horgászok 
tanulják meg a horgászat alapszabályait.
Hányan vannak a táborban, mennyi idősek 
a gyerekek?
Tizenheten jelentkeztek, de a rossz idő miatt 
csak tizennégyen érkeztek meg. Örülök, hogy 
két kislány is van a csapatban, akik nagyon 
szorgalmasan csapják a vizet, illetve már fog-
ják a halakat is. A  legfiatalabb táborozó hét 
éves, a legidősebb tizenhárom éves.
Milyen eredménnyel horgásznak a gyere-
kek?

Horgásztábor a büki tónál

Ezt én fogtam...

A zene is központban volt

A lányok is horgásznak

kezetű előadó is részt vesz a találkozókon. 
A  délután folyamán az evangélikus/keresz-
tény ifjúsági könnyűzenét játszó zenekaroké 
a főszerep. Az ő vezetésükkel dicsérhetjük 
együtt Őt. A reggeli és esti áldásokat egyhá-
zunk egyes gimnáziumának diákjai, iskolalel-
készei tartották, így kis belátást nyerhettünk 
az iskolákban folyó lelki életről.

Az esti áhítat után egy-egy keresztény ze-
nét játszó együttes, mintegy előzenekarként 

lépett fel a „világi” zenét játszó banda előtt. 
Név szerint a Korál-sziget, Közel együttes, 
M.Is.K.A. és a Szélrózsa Band. Őket követték 
az egyes napokon a Szabó Balázs Bandája, a 
Kaukázus együttes, Palya Bea és zenész tár-
sai, valamint Petruska.

Az áhítatokból meríthettünk, a beszélge-
tések gondolatait tovább vihettük, a koncer-
teken együtt bulizhattunk, régi ismerősökkel, 
barátokkal újra találkozhattunk. Külön öröm 
számunkra, hogy idén mintegy harmincket-
ten vettünk részt a Szélrózsán a Büki Evan-
gélikus Egyházközségből, s ebből hatan 
szervező/segítőként vettük ki részünket a 
fesztivál lebonyolításában. Köszönjük, hogy 
együtt lehettünk, lelkileg feltöltődhettünk, 
mi magunk is éreztük, hogy valóban áldássá 
lehetünk!

Szidoly Roland
Képek és videók:
https://www.facebook.com/szelrozsatalalkozo
http://www.szelrozsatalalkozo.hu/
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ből és mangalica sertésből készítve, kecs-
kesajt-tej-túró, hagyományos tehéntejből 
készített sajtok, termelői borok, házi sava-
nyúságok, friss zöldség és idény gyümölcs, 
tojás, valódi gyümölcsből készített szörpök 
széles választéka, mézek-virágpor és propo-
lisz, lekvárok és újdonságként kézműves sör. 

Mint minden jó piacon, Bükön is lehet, 
sőt kötelező kóstolni – a termelők szívesen 
adnak kóstolót, hogy mindenki ízlésének 
megfelelő finomságot vásároljon. A terme-

olvasói számára a lap hasábjain is szeretnénk 
bemutatni a helyi erő, azaz Nika Róbert ízle-
tes ételét, a Húsimádók pásztortarhonyáját. 
Húsimádók pásztortarhonyája
Hozzávalók 6 (éhes) személyre:
50 dkg sertéslapocka
50 dkg tarhonya
20 dkg zsíros füstölt szalonna 
1 szál füstölt szárazkolbász
2 nagy fej vöröshagyma
2-3 gerezd fokhagyma
3 db paradicsom
2 db zöldpaprika (csípős is lehet)
40 dkg burgonya 
2 dl száraz fehér bor
3 húsleveskocka (ha nincs otthon húslé, alaplé) 
Fűszerek: pirospaprika, só, őrölt bors, őrölt 
kömény
Zöldfűszerek a tálaláshoz: kakukkfű, petre-
zselyemzöld, snidling 
A szalonnát, kolbászt és zöldségeket érdemes 
a Bükfürdői Termelői piacon beszerezni! 
Elkészítés:
A zsíros (kenyér) szalonnát felcsíkozom, 
majd saját zsírjában kisütöm. Amikor ropo-

A büki TDM szervezet által életre hívott 
termelői piac több, mint egy hagyomá-
nyos bevásárlóhely. Péntek délutánon-
ként színes vásári forgatag fogadja a 
látogatókat az egykori buszmegálló he-
lyén, ahol mindenki megtalálja a számá-
ra értékes portékát. 

Hétről-hétre több mint 30 termelő és 
kézműves kínálja minőségi termékét Bük-
fürdőn – a választék széles palettán mozog: 
sonka, kolbász, szalonna, tepertő – sertés-

Az idei Gyógy-Bor Napok egyik újdon-
sága az önálló programként debütáló 
Gasztroszínpad volt, amelynek kere-
tében ismert hobby-és profi séfek, va-
lamint a helyszínen „állomásozó” ha-
gyományőrző csoportok készítettek el 
egy-egy számukra kedves ételt. 

A főzés – mint programelem, az eddigi 
fesztiválok során is jelen volt, viszont saját 
idősáv híján zenei programokkal volt pár-
huzamba állítva. Mivel évről- évre egyre na-
gyobb érdeklődés övezte az „örömfőzést”, a 
szervezők a napi program szerves részévé 
emelték a gasztro show-t. 

A színpadi konyhát idén is egy szombat-
helyi műszaki szaküzlet és konyhastúdió bo-
csátotta rendelkezésre, a séfek fortélyait pe-
dig LED falról követhették a nézők, amelyre 
a helyi televízió munkatársai varázsoltak 
élőképet. A  receptek kiválasztásakor fontos 
szerepet játszott, hogy helyi-környékbeli 
alapanyagok felhasználásával otthon is el-
készíthető legyen. Kolbászlevestől a vad-
disznómájon át, gencsi lakodalmas sal és 
fesztivál pecsenye is készült a színpadon, 
valamint a hagyományőrzőknél, emellett 
minden nap bemutattak egy-egy bort is, 
amit a jelenlévő borászok az adott étel mellé 
ajánlottak. 

A látogatottság és pozitív visszajelzések 
alapján a Gasztroszínpad bizonyítottan kiér-
demelte az önállóságot, a főzésre meghívott 
vendégek, az elkészített ételek és a hangulat 
egyaránt emelték a rendezvény nívóját. 

A recepteket a BBKTE facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/buk.bukfur-
do/) folyamatosan közöljük, de a Büki Újság 

Bükfürdői Termelői Piac
A péntek délutáni program 

Gasztroszínpad 
Ízletes kulináris program az idei Gyógy-Bor Napok és Büki Gasztrofesztiválon

lői piac és alkalmi vásár beváltotta a hozzá-
fűzött reményeket, hétről-hétre több száz 
érdeklődő és vásárló keresi fel. Ami külön 
pozitívum, hogy a fürdővárosban nyaraló tu-
risták mellett szép számban érkeznek hely-
béliek is, a rendezvény – mintegy agoraként 
– találkozási lehetőségét is nyújt a minőségi, 
helyi áruk beszerzésével párhuzamosan. Az 
idei – időszakos – nyitvatartást a szervezők 
hosszabb intervallumban határozták meg, 
így október 7-ig még nyitva tart.

gósra sült, egy szűrőlapát segítségével ki-
szedem. A visszamaradt zsiradékban meg-
pirítom a tarhonyát, amit szintén kiszedek 
és félrerakok. Mivel a tarhonya felszívja a 
zsiradék nagy részét, ezért zsírral pótlom 
a szalonna kisült zsírját, majd megpirítom 
rajta a nagyobb kockákra vágott vörös-
hagymát, és a zúzott fokhagymát. Miután a 
hagymák megpirultak, beleteszem az apró 
csíkokra felvágott sertés lapockát. Fehé-
redésig pirítom, majd megszórom fűszer-
paprikával. Bele teszem a zöldpaprikát és 
a paradicsomot. Ilyenkor még nem sózom 
meg a húst, mert a szalonna is sós, és a 
füstölt kolbász is. Megszórom őrölt borssal, 
kevés őrölt köménnyel. A hús is, a paradi-
csom is és a paprika is enged levet, így a 
saját levében párolom a húst. Ha a hús alól 
elpárolgott az összes folyadék, felöntöm a 
száraz borral, majd beleteszem a karikára 
vágott füstölt kolbászt is és majdnem kész-
re párolom.

Mikor már csak kb. 20 perc van a hús 
megpuhulásáig, akkor adom hozzá az apró 
kockákra vágott burgonyát, és az előzőleg 
megpirított tarhonyát. Felöntöm annyi víz-
zel, vagy húslével, amennyi éppen ellepi. ( 
Húslé helyett használhatunk húsleveskoc-
kából készült alaplét is. )

Ha felforrt, megkóstolom, ilyenkor só-
zom. ( Ügyeljünk arra, hogy a burgonya 
gyengíti az étel sósságát.) 

Takaréklángon készre párolom, majd ha 
elkészült, félre húzom a tűzről és belekeve-
rem az összeaprított zöldfűszereket, vala-
mint a megpirított szalonnát, majd tálalom.

Jó étvágyat! 

Nika Róbert a receptet is elárulta
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2016. augusztus 10-én, szerdán este ját-
szották le a Büki TK által szervezett, első 
SZKENDÓ KUPA felnőtt felkészülési lab-
darúgó torna döntő mérkőzését a söptei 
pályán.

Büki TK csapata az első félidőben: Necz-
pál Nándor, Molnár Erik, Schimmer Zoltán, 
Németh Tibor, Somlai Roland, Wágner Dá-
vid, Taródi Dávid, Sásdi Péter, Kovács Zoltán, 
Sárközi Tamás, Czirók Dávid

Büki TK csapata a második félidőben: 
Szentgyörgyvári Tibor, Tóth Bence, Kovács 
Zoltán, Schimmer Zoltán, Puskás Mirkó, Ha-
raszti Patrik, Wágner Dávid, Tóth Benjamin, 
Rudolf Dávid, Baranyai Krisztián, Czirók Dávid

Góllövők: Taródi Dávid /32/, Puskás Mirkó 
/51/, Baranyai Krisztián /63/, Czirók Dávid /75/

Némi erőfelmérés után a vendég bükiek 
vették át a játék irányítását, de a hazaiak jól 
tartották magukat. A 32. percben jó összjáték 
után a büki középpályás, Taródi szánta el ma-
gát egy távoli lapos lövésre középen, a kapu-
tól mintegy 20 méterre. Az erősen elrúgott 
labda a vizes füvön felgyorsulva védhetetle-
nül vágódott a kapu bal alsó sarkába. /0-1/

Az utolsó szűk negyedórában a vendé-
gek további 3-4 nagy gólhelyzetet puskáz-
tak el, amire a söpteik egyel válaszoltak.

A második félidő elején mindkét csapat 
cserélt, a bükiek a sok játékosuk révén szinte 
egy új „csikócsapattal” folytathatták a mér-
kőzést. A fiatalok további lendületet hoztak 
a játékba, sokat és gyorsan futottak és szel-
lemesen játszottak. Ennek eredményeként 
egy baloldali beadás után Puskás Mirkó nagy 
erővel, mintegy 6-7 méterről vágta az ellen-

Az idén 20. alkalommal megrendezett 
Cell-Cup Nemzetközi Kézilabda Fesz-
tiválon 28 ország 167 nevezett csapa-
ta vett részt. Veszprém mellett Ajkán, 
Alsóörsön, Balatonfüreden, Pápán és 

A bükiek nyerték a Szkendó kupát
Söpte SE– Büki THK 0–4 /0–1/

Nemzetközi BTK siker

fél kapujába a labdát. /0-2/ Továbbra is táma-
dásban maradt a büki gárda és a 63. percben 
a büntetőterületre betörő Baranyai Krisztiánt 
buktatta az egyik védő. A játékvezető a 11-es 
pontra mutatott, így a sértett támadó végez-
hette el a büntetőrúgást, amelyet be is lőtt. 

/0-3/. A  sok vendég támadás közepette 
a hazaiak kis csatárának, Tóth Marcellnek is 
akadt egy nagy lehetősége. Egyedül vezet-
hette a labdát a vendégek kapusára, de a 
jól kifutó Szentgyörgyvári vetődve remekül 
hárított. Ezt követően a 75. percben a bükiek 
egyik csatára, Czirók Dávid újabb gólt ért el, 
kihasználva a söpteiek újabb védelmi megin-
gását. /0-4/ A hátralévő játékrészben is táma-
dott a vendégcsapat, de már újabb gól nem 
született.

A mérkőzés után a kupa szponzorai, a 
Szkendó Kft. ügyvezetői Pócza Balázs és 
Takács Sándor és a Büki TK elnöke, Galamb 
Orsolya adták át az ezüstérmeket a Söpte SE 
csapatának, majd a győzteseknek járó kupát 
vehette át a büki csapatkapitány, Molnár Erik 
és az aranyérmeket pedig a Büki TK játékosai.

Imrő János edző értékelése: Először is 
köszönöm a Szkendó Kft-nek, hogy névadó 
szponzorként támogatták rendezvényünket. 
Külön örömömre szolgál, hogy az első kupát 
az általam irányított Büki TK labdarúgó csapata 
nyerte. A söpteiek nem a legjobb összeállítá-
sukban álltak ki ellenünk a mérkőzésre. Nyilván 
sokkal jobban meg kellett volna dolgoznia fia-
imnak egy jóval erősebb csapat ellen, de így is 
meg kell dicsérjem játékosaimat, mert nagyon 
komolyan álltak a mérkőzéshez. Felkészülé-
sünket remekül szolgálta ez a mai mérkőzés 
is. Gólokat rúgtunk, rengeteg helyzetet kiala-
kítottunk, ami tovább növelheti labdarúgóink 
önbizalmát és segítheti összjátékunk össze-
csiszolását. Erőnket és felkészültségünket az is 
megmutatja, hogy egy hétköznap, idegenben 
megrendezett meccsen is 18 játékossal ve-
szünk részt és nagyon ügyes fiatal játékosokkal 
rendelkezünk, akik meccsről-meccsre egyre 
érettebb játékot fognak nyújtani.

Gratulálok a söpteieknek is és sok sikert 
kívánok nekik a hamarosan induló bajnok-
ságban! BTK

Büki felnőtt csapat

Bük junior csapat

Csoportmérkőzések:

IPC Váci NKSE WU18 – Dr. Lupo Büki TK WU18 24 – 15

Dr. Lupo Büki TK WU18 SPR Olkusz WU18 22 – 18

Dr. Lupo Büki TK WU18 Stjarnan WU18 21 – 18

Dr. Lupo Büki TK WU18
Kaohsiung Municipal Lin Yuan 
Senior High School WU18

21 – 18

Várpalotán zajlottak a mérkőzések, ösz-
szesen 11 helyszínen, 10 korosztályban. 
Az 5 játéknap alatt (augusztus 8-12.) 
több mint 550 mérkőzésen több ezer 
gól esett.

A Dr. Lupo Büki TK junior csapata a WU18-
as korosztályban méretette meg magát. 
A  lányok 15 magyar, lengyel, izlandi, német, 
hong-kongi, tajvani, francia és ukrán csapatok 
közül az 5. helyet szerezték meg.  BTK
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A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum a nyári időszakban 
négy kiemelt rendezvénnyel várta látogatóit. A  szezon egy 
Strand party keretében júniusban, a Bon Bon Együttes közre-
működésével indult. Júliusban az éjszakai fürdőzés kedvelői 
a Strandok Éjszakáján tölthettek el egy vidám estét az Irigy 
Hónaljmirigy társaságában. A nyár egyik legmelegebb, igazi 
strandolós napján Családi Nap keretében Dér Heni szórakoz-
tatta a közönséget a fürdő szabadtéri színpadán.

Az augusztus 13-i hétvégi program a mozgás, egészség, fittség 
jegyében zajlott. A napüdvözlő vízi tornát követően színes prog-
ramkínálatból választhatott kedvére a nemcsak passzív pihenésre 
vágyó strandközönség. A  zumbás lányok produkcióját követően 

Gadó András erőemelő világbajnok szórakoztatta a közönséget 
show műsorával. A  dinamikus sportmozgások egyik sajátos és 
egyre kedveltebb sportágából a kengooból kaphattak ízelítőt és 
kipróbálási lehetőséget a vállalkozó szellemű érdeklődők.  A Hot 
Iron egy hatásos, súlyzórudas edzésmódszer, melynek szombathe-
lyi képviselői egy igazán látványos programmal aktivizálták a nap 
vége felé a közönséget. A nap sztárvendégeként érkező Miló Vikit 
és tanítványait lelkesen fogadta a közönség.

A fürdő nyári kiemelt rendezvényeinek sora a Fitt Nappal le-
zárult. A vendégek hétvégenként továbbra is rendszeresen talál-
kozhatnak a Büki Gyógy- és Élménycentrum színes, zenés, táncos 
rendezvényeivel. Fotó és szöveg: Wellner Ervin

Fitt Nap a fürdőn

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
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KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő

Kalandra vágysz? Szeretsz fotózni? Keressük a legötletesebb toronymászó-selfiet!

LÓGJ a bükfürdői Kristály Tornyon
KÉSZÍTS selfiet a 90 mászóelem valamelyikén
KÜLDD el és
TÖLTSD fel a Kristály Torony Facebook oldalára

A fotópályázat a 2016. június 17. – augusztus 31. között beküldött fotókra vonatkozik. 
A döntés a TI kezetekben van, a legtöbb kedvelést kapó fotó készítője győz!
Eredményhirdetés: 2016. szeptember 1. 

NYEREMÉNY: 2 fős wellness hétvége a megújult Caramell Premium Resort**** superiorban

LÓGJ VELÜNK! 

NYÁRI FOTÓPÁLYÁZAT
NYEREMÉNYJÁTÉK!
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A Büki Városi Könyvtár  
állományából kivont  

könyvek már  
20-50-100-200 Ft-ért  
megvásárolhatók! 

LEHET, ÉPPEN EZT A KÖNYVET KERESTE!

   VÁLOGASSON KEDVÉRE! 
          MI ODAADJUK! 
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