
réseket Baranyai Lajos, a Pannon Cigány-
zenekar vezetője vette át. Majd az eredeti 
programtól kissé eltérve Lajos egy gyö-
nyörű klarinét szólóval indít. A dal címe: 
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. 
Aztán a dallam végén az együttes is be-
kapcsolódik a dalba. Nagyon szép pilla-
natok voltak.

Már megszoktuk a zenekartól, hogy 
vendégek is fellépnek a koncerten. Az 
idén Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László 
nótaénekesek érkeztek a Felvidékről. Fel-
lépett a televízióból ismert Szigeti Ferenc 
magyar nóta és cigánydal énekes, és kü-
lön blokkal szerepelt a What’sUpCi tam-
burás folk zenekar Kópházáról.

A koncerten felcsendültek korábbi 
Tavaszköszöntő műsoron szereplő isme-
rős dallamok is, hiszen egy kicsit a tíz év 
összefoglalója is volt ez az est. Prímások 
sora mutatkozott be,- többek között egy 

Tíz éves a büki Pannon Cigányzenekar

hölgy is – nagyszerűen muzsikáltak. Ta-
núi lehettünk zenés prímás vetélkedés-
nek is, majd Berki László prímás vezeté-
sével bemutatták a zenekari tagok, hogy 
a hangszeres szólókat is kiválóan tudják. 
Nagyszerű estet varázsoltak az Atriumba.

Az ünnep mindig egy kicsit megál-
lásra, értékelésre késztet bennünket. 
Bizonyára így vannak Baranyai Lajosék 
is. Hiszen ragyogó, gyönyörű zenével 
töltött pillanatok mellett vannak hétköz-
napi ügyek is. Egy ilyen nagy létszámú 
együttest összefogni nem könnyű dolog. 
Az együttest menedzselni is kell, hiszen a 
fellépéseket „el kell adni”. Nem kis dolog-
ra vállalkoztak tíz éve. Mi, nézők, bükiek, 
abban reménykedhetünk, hogy még sok 
emlékezetes pillanatot köszönhetünk a 
Pannon Cigányzenekarnak a következő 
tíz évében! 

 Varga Zsolt

Egy ünnep, egy jubileum mindig ki-
tüntetett nap egy családban, közös-
ségben. Így van ez a Pannon Cigány-
zenekarral is.

Folyamatosan telt a büki Atrium né-
zőtere a jubileumi koncert előtt, még 
székeket is kellett hozni. Majd a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével ki-
tüntetett,, Nívó Díjas Prímás, Berki László, 
a 100-Tagú Cigányzenekar Koncertmes-
tere vezényelte a zenekart. Egy ünnepi 
koncert fényét emelik a köszöntők. Így 
volt ez Bükön is. Az alapító és a jelenle-
gi működtető szervezet képviselője kö-
szöntötte a zenekart. A zenekar 2006-ban 
alakult, amikor a Vas megyébe látogatott 
Hunyad megyei delegáció, s Vas Megye 
Közgyűlése a 16 fős Pannon Cigányzene-
karral köszöntötte a testvér megye elöl-
járóit. Most a koncerten Bálint András, 
a Vas Megyei Közgyűlés tagja adta át a 
megye kitüntető oklevelét a zenekarnak. 
Dr. Németh Sándor Bük polgármestere 
köszöntötte a már 2011 óta itt működő 
együttest. Átadta a város elismerését. 
Közben a zenekar egyenruháját nézem, 
a zsinóros mellény alatt az ingek kézelő-
jén hímzett varrás: BÜK. Majd a befogadó 
intézmény vezetője, Tóth Tamás köszön-
tötte az együttest. Arról is beszélt, hogy a 
magyar kultúra szép értékei közé tartozik 
a cigányzene, a magyar nóta. Az elisme-

Szeptemberi számunk tartalmából: 
10 éves a büki Pannon Cigányzenekar 1. oldal

Nyár a fürdőn 2. oldal

Új gyermekorvos dolgozik Bükön 3. oldal

Jegyzői közlemények 4-5. oldal

Új fűtésrendszer a mentőknél 6. oldal

A büki Pannon Cigányzenekar Fotó: Sulics Boglárka
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A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
nyári forgalma Statisztikáink szerint a 
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum idei 
nyári forgalma a bizonytalan időjárás el-
lenére is kismértékben meghaladta 2015 
azonos időszakának vendégforgalmát. 

Az időjárási körülmények strandolási 
szempontból 2016-ban kedvezőtlenebbek 
voltak, mint tavaly június-július-augusztus-
ban. Míg 2015-ben hosszan tartó, forró nyár-
nak örülhettünk 5 hőségriadóval, addig idén 
csupán egyszer rendeltek el ilyet. Elmaradtak 
a hosszú forró időszakok, a kellemes meleget 
túl gyakran szakították meg hidegfrontok, 
záporok, zivatarok. A bizonytalan időjárás 
eddigi tapasztalataink szerint visszafogja a 
strandlátogatási kedvet, fürdőnk mégis sta-
bilan hozta, sőt meg is haladta a tavalyi nyári 
látogatószámot. 2016 nyarának leglátoga-
tottabb napján több, mint 6300 vendéget 
fogadott fürdőkomplexumunk. A fürdőven-
dégeink előtt júliusban megnyitott családi 
attrakcióink ellensúlyozni tudták a kedvezőt-
lenebb időjárás forgalomra gyakorolt hatá-
sát. A családoknak, fiatalabb generációnak 
szánt szolgáltatásaink körét az Acapulco me-
dencével és vizes játszótérrel, a Spray Parkkal 

Az ősz beköszöntének egyik csalhatatlan 
jele, amikor szebbnél szebb oldtimerek 
bukkannak fel a fürdőváros utcáin. Szep-
tember 9–10-én immár negyedik alka-
lommal érkeztek az autócsodák Bükre, 
amely a kétnapos Oldtimer Szuperkupa™ 
futam kiinduló és fogadó állomása volt. 

Az időjárás is kegyeibe fogadta a ver-
senyt, ragyogó napsütés és nyárias meleg 
kényeztette a versenyzőket és az autóma-
tuzsálemek rajongóit. A pénteki verseny-
nap hazai tájakon zajlott – Bükfürdőről 
Hévízre autózott a mezőny, másnap pedig 
Burgenland tájait fedezték fel. A különle-
ges gépjárművek között feltűnt a Dallas 
sorozatból ismert Mercedes 450 SL is, ami 
Bobby Ewing autójaként vált híressé, de 
Porsche 911, BMW, MG, Jaguar, Triumph 
és Alfa Romeo is megmérettette magát. A 
veteránautók mellett, az idei évben is lehe-
tőséget kaptak a különleges sportkocsik 
(mai autókkal is lehet nevezni), melyek egy 
külön versenykategóriába kerültek. Utób-

Nyár a fürdőn

MiSTER CLASSiC 
Veterán csodákon érkezik az ősz Bükfürdőre

Fotó: Büki László

egészítettük ki, melyek pozitív fogadtatásra 
találtak vendégeink körében. Az Acapulco 
medencével együtt már 33 medencével vár-
juk vendégeinket, melyből 20 beltéri. Idén 
nyáron fürdőnkben a nagyrendezvények 
(Strandok éjszakája, Családi nap, Fitt nap) 
szintén sikeresek voltak, az időjárás is kedve-
zően alakult, így megfelelve elvárásainknak 
magas látogatószámokat generáltak. Ven-

dégösszetételt tekintve 2015-höz hasonló 
megoszlást tapasztaltunk. Belföldi vendége-
ink aránya évről évre dinamikusan nő, a nyári 
hónapokban a vendégszám több, mint 70%-
át adják a magyar látogatók. A legfontosabb 
külföldi küldő országaink továbbra is Auszt-
ria, Csehország és Németország. 

2016. szeptember 19.
Schaffer Adrienn

biak közül az olasz életérzést egy 2011-es 
évjáratú Maserati Grand Cabrio szolgáltat-
ta. A bükfürdői versenyközpontban, vala-
mint a városi befutó után kiállított autók 
nagy sikert arattak a nézők körében. Jövőre 
a számmisztika is segíteni fogja a verseny-

zőket, hiszen a 15 éves szuperkupa ötödik 
alkalommal látogat majd a tizedik születés-
napját ünneplő fürdővárosba, ahol a rajt 
helyszínét az 55 éves Bükfürdői Gyógy-és 
Élményfürdő biztosítja. 

Horváth Lívia
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Dr. Nagy Mária gyermekorvos váratlan 
halálát követően helyettesítésekkel 
oldották meg a gyermekek ellátását, 
majd az önkormányzat pályázatot írt ki 
a praxis körzet ellátására.

A pályázatot Dr. Izer Ildikó nyerte, aki 
szeptember elejétől családjával már Bükön 
lakik.

1990-ben végeztem a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen. Ezt követően a kapos-
vári gyermekosztályra kerültem, ott dol-
goztam a szakvizsgámig. Később Kaposvár 
városban, a központi ügyeleten dolgoztam 
gyermekorvosként. Majd a Somogy me-
gyei Nagybajom és a csatolt települések 
gyermekorvosa lettem. 15 éven keresztül 
itt dolgoztam. Mivel a gyökereim Zala me-
gyéhez kötnek, Zalaszentgróthoz, testvé-
rem pedig Vas megyei, így szerettem volna 
közelebb munkát vállalni.

Hogyan talált rá a büki pályázatra?
Teljesen véletlenül. Egy rendeletet keres-

tem a Magyar Orvosi Kamara lapján, s ha 
már ott jártam megnéztem az állás hirdeté-
seket is. Itt találtam a büki praxis hirdetést. 
Utána bátorkodtam megkeresni a helyi ön-
kormányzatot, és kiderült, hogy ez még egy 
élő hirdetés. Nagyon kedvesen fogadták a 
jelentkezésem az önkormányzat vezetői. 
Aztán hamar jogi lépéseket kellett tenni, hi-
szen szerették volna, ha Bükön minél hama-
rabb teljes értékű munkát vállalok.

Egyrészt a büki feladatok várták, más-
részt az iskolai év kezdete is közeledett. 
Meg kellett oldani az iskola váltásokat, a 
lakhatás kérdését. Hogyan sikerült?

Valóban a gyermekek ügyét sikerült ha-
mar rendezni, nemsokára beköltözhetünk 
az önkormányzati bérlakásba. De a mun-
kahelyi váltás már nehezebb dolog. Engem 
sok érzelmi szál köt Nagybajomhoz, de 
munkajogilag is három hónapos felmon-
dási idő köt az ottani praxishoz. Minden 

Bük Önkormányzat Képviselő-testüle-
te módosította a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről szóló 
13/2013.(XI.7.) önkormányzati rendele-
tét.

A rendelet 3. §-a szerint:
- A közterületet a rendeletetéstől eltérő 

módon használni csak tulajdonosi hozzájá-
rulás alapján lehet.

- A közterületeken reklámtevékenység 
nem folytatható.

- Zöldterületen nem az arra célra kijelölt 
úton gépjárművel közlekedni, gyepfelüle-
ten, parkosított vagy zöldterületen gépjár-
művel megállni vagy várakozni tilos.

- Az ingatlan tulajdonosa köteles gon-
doskodni az ingatlanát határoló járda-
szakasz és a zöldsáv teljes területének, a 
tulajdonában álló ingatlannak a tisztántar-
tásáról és gyommentesítéséről, az ingatlan-
ról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és 
bokrok megfelelő, a közlekedést nem zava-
ró nyeséséről. Az ingatlan tulajdonosa kö-
teles gondoskodni az ingatlanát határoló 
járdaszakasz síkosság-mentesítéséről.

- A 3,5 tonnát meghaladó teherbírású 
gépkocsi és munkagép közterületen 4 órát 
meghaladó időtartamot nem parkolhat, 
kivéve a kijelölt tehergépkocsi parkoló te-
rületét.

A fenti rendelkezések 2016.október 1-jé-
től kiegészülnek a következőkkel:

A fűnyírás, a sövényvágó, a szalagfűrész, 
a motorfűrész, a gyorsvágó, a köszörű és 
a fúrógép használata hétköznap 7.00 és 
19.00 óra között végezhető, ünnepnapon 
és vasárnap ilyen munka nem végezhető, 
kivéve az azonnali hibaelhárítás esetét.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot szíveskedje-
nek a továbbiakban is betartani a közösségi 
együttélés szabályait.

Dr. Tóth Ágnes, jegyző

Rendelet módosítás Új gyermekorvos dolgozik Bükön 

segítséget megkaptam a büki önkormány-
zattól, jegyző asszonytól, de a nehézséget 
az okozza, hogy a két település 160 kilo-
méterre van egymástól. Köztudott, hogy 
nagy gyermekorvos hiány van. Olyan he-
lyettesítő orvost nem találtam, aki el tudná 
látni a praxist Nagybajomban a felmondási 
idő alatt. Két kaposvári orvos segít ebben a 
munkában, de nekik is van saját körzetük. 
Így még ott is vár rám a feladat.

Hogyan alakul a rendelés az átmeneti 
időszakban?

Szeptemberben még Bükön helyette-
sítek, jogilag októbertől vagyok itt. Most 
szerdán és pénteken van rendelés, szerdán 
fél kilenctől három óráig, vagy amíg szük-
ség van rám itt vagyok. Pénteken délelőtt 
még Nagybajomban rendelek, délután fél 
háromra érek ide a rendelésre. Október-
ben már büki orvos leszek. Még vissza kell 
járnom Nagybajomba, de már helyettesí-
tő orvosként. Pénteken délután és hétfőn 
délelőtt leszek Nagybajomban, de délután 
már itt rendelek. A hétfői rendelés délután 
lesz Bükön, de az összes többi rendelés a 
Dr. Nagy Mária doktornőnél megszokott 
időpontban lesz. Kérem erre az átmeneti 
időszakra a bükiek türelmét!

Varga Zsolt

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

1. Szombat Dr. Nagy Gábor
2. Vasárnap Dr. Sudár Zsuzsanna
3. Hétfő Dr. Bencsik István
4. Kedd Dr. Szirmai László
5. Szerda Dr. Bencsik István
6. Csütörtök Dr. Szilasi Imre 
7. Péntek Dr. Szilasi Imre 23 óra
8. Szombat Dr. Szilasi Imre
9. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
10. Hétfő Dr. Kator Miklós
11. Kedd Dr. Földi Sándor

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

23. Vasárnap Dr. Szilasi Imre 
24. Hétfő Dr. Kator Miklós 
25. Kedd Dr. Szirmai László
26. Szerda Dr. Izer Ildikó
27. Csütörtök Dr. Müller András
28. Péntek Dr. Nagy Gábor
29. Szombat Dr. Földi Sándor
30. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
31. Hétfő Dr. Kator Miklós
Bük, 2016. szeptember 8.

Dr. Németh Sándor , s.k. elnök

Dr. Izer Ildikó
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g) közterületen emlékfal építése, mely-
nek talapzatával együtt mért magassága 
nem haladja meg a 3,0 m-t,

h)1 park, játszótér, sportpálya megfelelő-
ségi igazolással vagy teljesítménynyilatko-
zattal és műszaki specifikációval rendelkező 
műtárgyainak építése,

i) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, 
a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, 
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes fo-
lyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem 
minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tá-
roló elhelyezéséhez szükséges építmény 
építése, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése,

j) a telek természetes terepszintjének – 
építési tevékenységgel összefüggő – 1,0 m, 
vagy annál kisebb mértékű végleges jellegű 
megváltoztatása,

k) telek közterületi határán kerítés építése,
l)1 a legfeljebb 2,0 m mélységű és legfel-

jebb 20 m3 légterű pince építése, átalakítá-
sa, korszerűsítése, bővítése,

m) épület közterületről látható hom-
lokzatán, tetőzetén, valamint a kerítések 
közterületről látható felületén az 1 m2-nél 
nagyobb felületű reklámfeliratok, reklámbe-
rendezések, cég és címtáblák elhelyezése,

n)1 Bük Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Bük város építészeti és ter-
mészeti értékeinek helyi védelméről szóló 
9/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 
alapján HE jelű helyileg védett épületek 
és építmények, HT jelű helyileg védett te-
rületeken új épület építése vagy meglévő 
épület bővítése valamint HU jelű helyileg 
védett utcaképet alkotó épületek esetén az 
a)-m) pontokban szereplőkön felül

na) az építési engedéllyel építhető épít-
mény átalakítása felújítása, helyreállítása, 
korszerűsítése, homlokzatának megváltoz-
tatása, ha az építési tevékenységgel az épít-
mény tartószerkezeti rendszerét vagy tartó-
szerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, 
átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősí-
teni vagy változatlan formában újjáépíteni,

nb) meglévő építmény utólagos hőszi-
getelése, homlokzati nyílászáró – áthidaló-
ját nem érintő – cseréje, a homlokzatfelület 
színezése, a homlokzat felületképzésének 
megváltoztatása,

nc) meglévő építményben – alapozást 
nem igénylő – új égéstermék-elvezető ké-
mény létesítése, ha annak megvalósítása 
nem jár a meglévő építmény tartószerkeze-

Jegyzői közlemény
Bük Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete rendeletet alkotott a tele-
pülésképi bejelentési és a településképi 
kötelezési eljárásról (11/2015. (VII.20.) 
önkormányzati rendelet). A rendelet a 
Helyi építési szabályzattal egyidejűleg 
2015. július 31. napján lépett hatályba. 
A hatályba lépése után megkezdett te-
vékenységek esetén a rendelet előírásai 
szerint kell eljárni.

Az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (6) bekezdésének 3. és 7. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a helyi ön-
kormányzat rendeletében szabályozhatja a 
településképi bejelentési és a településképi 
kötelezési eljárást.

A rendelet szerint településképi bejelen-
tési eljárást kell lefolytatni 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet építési engedély nélkül vé-
gezhető építési tevékenységeket tartalma-
zó 1. mellékletében felsorolt építési munkák 
közül az alábbiakra:

a) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített 
vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető 
kémény építése melynek magassága a 6,0 
m-t nem haladja meg,

b) épületben az önálló rendeltetési egy-
ségek számának változtatása,

c) kereskedelmi, vendéglátó rendelteté-
sű épület építése, bővítése, melynek mére-
te az építési tevékenység után sem haladja 
meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve 
műemléki jelentőségű területen a telek 
közterületi határához legközelebb, de leg-
feljebb 50 méterre álló új épület építését, 
vagy meglévő épület építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött bővítését vagy átala-
kítását,

d) nem emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény építése, bővítése, melynek mére-
te az építési tevékenység után sem haladja 
meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m ge-
rincmagasságot,

e)1 önálló reklámtartó építmény építése, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, meg-
változtatása, melynek mérete az építési te-
vékenység után sem haladja meg

ea) beépítésre nem szánt területen a 9,0 
m magasságot,

eb) beépítésre szánt területen a 4,5 m 
magasságot,

f ) közterületen szobor, emlékmű, kereszt, 
emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a 
talapzatával együtt mért magassága nem 
haladja meg a 6,0 m-t,

tének megbontásával, átalakításával, meg-
erősítésével,

nd) az épület homlokzatához illesztett 
előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítá-
sa, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatá-
sa, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem 
kell megváltoztatni, átalakítani, megbonta-
ni, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,

ne) a bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb 
térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb 
magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, 
kerti tó építése,

nf ) támfal építése, bővítése, meglévő 
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korsze-
rűsítése, megváltoztatása, melynek mérete 
az építési tevékenységgel nem haladja meg 
a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 
m magasságot,

ng) napenergia-kollektor, szellőző-, klí-
ma-, riasztóberendezés, villámhárító-beren-
dezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, 
zászlótartó építményen vagy építményben 
való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az épít-
mény tartószerkezeti rendszerét vagy tartó-
szerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakíta-
ni, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy 
újjáépíteni,

nh) telken belüli közmű becsatlakozási 
és –pótló műtárgy építése,

ni) utasváró fülke építése,
nj) zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, 

melynek terepszinttől mért magassága a 
6,0 métert nem haladja meg.

A bejelentés elmulasztása esetén a ma-
gatartás megszegőjével szemben 100 000 
forintig terjedő pénzbírság szabható ki, to-
vábbá a polgármester jogosult ellenőrizni 
a bejelentési kötelezettség teljesítését és az 
építési tevékenység folytatását.

A településképi kötelezési eljárásra akkor 
kerül sor Bük város építészeti és természeti 
értékeinek helyi védelméről szóló 9/2016. 
(VI. 28.) önkormányzati rendeletében sze-
replő épületek és építmények esetében, 
amennyiben a településképi elem (egyedi 
és területi) fenntartása, karbantartása, ren-
deltetésének megfelelő használata nem 
felel meg a rendeletben meghatározott 
előírásoknak, különösen ha:

a) az épületek jó karban tartására, hom-
lokzati elemeinek, színezésének védelmére, 
egységes megjelenésének biztosítására, 
rendeltetésnek megfelelő funkciójának 
megőrzésére,

(Folytatás a következő oldalon)
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b) az építési övezetre előírt zöldterület biz-
tosítására,

c) a telek terület-felhasználási szabályok-
nak megfelelő használatára,

d) építkezések átmeneti állapota kereté-
ben a terület adottságának megfelelő szintű 
bekerítésére, rendben tartására vonatkozó 
szabályokkal ellentétes

Az eljárás keretében a fenti kötelezettsé-
gek megszegése esetén a polgármester ha-
tározatban hívja fel az érintettet a megfelelő 
tevékenység végzésére. Amennyiben a hatá-
rozatban foglaltakat a megadott határidőben 
a kötelezett nem teljesíti 50 000 forintig terje-
dő pénzbírság szabható ki.

A rendelet megtalálható az önkormányzat 
honlapján, az eljárásokkal kapcsolatosan to-
vábbi információ a Büki Közös Önkormányza-
ti hivatalban, Gyűrű Éva és Mészáros Szabolcs 
ügyintézőktől kérhető (telefonszám: 94/558-
168 és 558-169).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a terve-
zett építkezéseket, felújításokat megelőzően 
tájékozódjanak a követelményekről.

A jogszabály módosítások kapcsán elter-
jedt az a téves álláspont, hogy engedély és 
bejelentés nélkül építhető mindenfajta épít-
mény. Az építési tevékenység azonban, ha 
nem is engedélyhez kötött, de a jogszabályok 
által szabályozott folyamat, az építményre és 
annak elkészítésére vonatkozó előírásokat ak-
kor is be kell tartani, ha azt hatósági határozat 
nem tartalmazza!

Jegyzői közlemény
Az építési engedélyezési és bejelentési 

eljárás során a továbbiakban is Kőszeg Vá-
ros jegyzője jár el első fokú hatóságként. Az 
építésügyi hatóságnak kormányrendeletben 
foglaltak szerint el kell rendelnie: 

a) az építmény, építményrész részleges 
vagy teljes átalakítását, – amennyiben ez 
nem lehetséges, vagy ha az építtető ezt nem 
vállalja – a lebontását vagy az újraépítését, 
ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és 
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető módon történik,

b) az építmény, építményrész állékonysá-
gát, az életet, egészséget, a köz- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető állapot és haszná-
lat megszüntetését,

c) az építmény, építményrész hibáinak, 
hiányosságainak megszüntetését, ha azt 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
nem alkalmas módon építették meg, vagy 
ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, 
az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiz-
tonságot veszélyeztető állapot keletkezett,

d) jogszerűtlen építési tevékenység eseté-
ben az építési tevékenység végzésének meg-
szüntetését, valamint a hatósági eljárásban 
záradékolt építészeti-műszaki dokumentáci-
ónak vagy a 33/A. § szerinti egyszerű bejelen-
tésnek megfelelő állapot kialakítását,

e) az építmény környezetéből az építési te-
vékenység során keletkezett építési hulladék, 
maradék építőanyag és építési segédeszkö-
zök elszállítását, a környezetnek és a terep 

felszínének az eredeti vagy az engedélyezett 
állapotban történő kialakítását, a környezet-
ben okozott károk megszüntetését, valamint

f ) energetikai tanúsítvány elkészíttetését.
Az építésfelügyeleti hatáskört a Vas Me-

gyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hi-
vatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
gyakorolja. Az építésfelügyeleti ellátja az épí-
tési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az épít-
mény műszaki állapotát, valamint feltárja a 
szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében

a) az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokat folytat le,

b) a helyszínen, illetve nyilvántartás igény-
bevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési 
tevékenység

ba) végzésének szakszerűségét, jogszerű-
ségét,

bb) résztvevőinek jogosultságát,
bc) végzéséhez előírt építési napló meglé-

tének, vezetésének módját és tartalmát,
bd) folytatásához előírt kivitelezési doku-

mentáció(rész) meglétét,
c) a jókarbantartási kötelezettség teljesí-

tése körében ellenőrzést és eljárást folytat le,
d) a szabálytalan építési tevékenység fel-

tárása érdekében nyilvántartás igénybevéte-
lével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást 
folytat le,

e) az ellenőrzései alapján szankciót állapít 
meg.

Dr. Tóth Ágnes , jegyző 

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozásról döntött Bük Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. szeptember 14-i ülésén.

A korábbi évekhez hasonlóan az „A” TÍ-
PUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS a felsőoktatási hall-
gatók számára a 2016/2017. tanév második 
és a 2017/2018. tanév első félévére vonat-
kozóan, míg a „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára kerül kiírásra.

A támogatásra pályázhatnak:
1. Azok a hallgatók részesülnek támoga-

tásban, akiknek a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(28.500,- Ft) 200 %-át, ez jelenleg 57.000,- Ft

2. Támogatásban részesíthető az a pályá-
zó is, aki nem felel meg az 1. pontban leírt 

Felhívás a Bursa Hungarica pályázatra
feltételeknek, de akinek a családjában az 
egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 220 %-át (jelenleg: 
62.700,- Ft) és az alábbi feltételek közül há-
romnak megfelel:

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

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

c) egyedül neveli gyermekét,
d) valamilyen betegségben szenved, rok-

kant, vagy családjában folyamatos ellátást 
igénylő beteg vagy rokkant van,

e) eltartója/szülője munkanélküli, vagy 
öregségi nyugdíjban részesül,

f ) nem részesül kollégiumi ellátásban.
3. Támogatásban részesül továbbá az a 

pályázó is, aki nem felel meg az 1. vagy 2. 

pontban leírt feltételeknek, de akinek a csa-
ládjában kettő vagy több gyermek tanul fel-
sőoktatási intézményben és az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át (jelenleg: 71.250,- Ft ).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungari-
ca Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának 

határideje: 2016. november 8.
Részletes pályázati felhívás az önkor-

mányzat hirdetőtábláján és honlapján te-
kinthető meg! Dr. Tóth Ágnes jegyző
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Kenyeri Ferenc átveszi a beruházást

Bük Város Önkormányzata az 2016. au-
gusztus 19-i ünnepi ülésén Bük Város 
Kitüntető Oklevél elismerésben része-
sítette Galambos Ferencnét. A kitünte-
tést követően beszélgettünk Galambos 
Ferencnével, Krisztivel, Kriszti nénivel.

Az ünnepi ülésen háromféle minőségben 
is szerepet kapott: a Büki Női Karban éne-
kelt, konferált és a város kitüntetését vette 
át. Meglepődött a kitüntetés átadásakor?

Meglepődtem, de egy kis sugallatot azért 
kaptam. Talán azért volt meglepetés, mert az 
utóbbi években már kevesebbet vállaltam, 
mint aktív pedagógus, képviselő koromban. 
De teljesen nem vonultam vissza. Igyekszem 
minden kulturális rendezvényen részt venni. 
Nem szabad nyugdíjasként begubózni. Ma 
is három énekkarban énekelek, ha kérnek, 
szívesen konferálok, bár a korom miatt las-
san átadom a staféta botot.

Nagyon jó volt az a beszélgetés, ame-
lyet az Olvasószemüveg sorozatban End-
rei Judittal készített. Lesz folytatása?

Erre a beszélgetésre a könyvtárosok kér-
tek fel, szívesen vállaltam, mert Endrei Judit 
korban is közel áll hozzám. A beszélgetés 
témái pedig a mindennapokhoz kötődtek. 

Ön bükiek nemzedékeit tanította a he-
lyi iskolában. Hogyan kezdődött a peda-
gógusi pályája?

1974-ben kerültem a büki iskolába, bio-
lógia-mezőgazdasági ismeretek és gya-
korlatok szakos tanárként. De mindig is 
nagyon vonzott az irodalom, így aztán el-
végeztem a magyar szakot. Aztán az isko-
lában úgy adódott a szakosok aránya, hogy 
ez lett a fő szakom. Nagyon szerettem ma-
gyart tanítani.

Tanárként, igazgatóhelyettesként ak-
kor dolgozott az iskolában, amikor a fo-
lyamatos bővülés, építkezés volt a jellem-
ző. Hogy élték át ezt az időszakot?

37 év nagyon hosszú idő. Rengeteg 
változás volt a tárgyi feltételekben, éveken 
keresztül tanítottunk építkezés mellett. A 
legfontosabbnak mégis inkább az iskolá-
ban folyó szakmai munkát tartom. Mindig 
is jó volt az iskola szellemisége, színvonala, 
mindig törekedtünk a legjobb, legcélra-
vezetőbb oktatásra. Nagy lépcsőfok volt a 
szakképzés elindítása 1995-ben. Még ak-
tív koromban készültek el a Norvég Alap 
támogatásával a szakképzés új műhelyei, 
nyerte el az iskola a mai formáját.

Pedagógusi munkája mellett közéleti 
szerepet is vállalt, hiszen önkormányzati 
képviselőként is dolgozott.

Sőt a rendszerváltást megelőzően vol-
tam tanácstag is. 1998-tól voltam 12 évig 
képviselő. Gyurácz Jóska bácsi – volt igaz-

gatóm - kapacitált, hogy váltsam őt a kul-
turális, oktatási területen a testületben. Két 
cikluson keresztül voltam aztán a kultúrát, 
oktatást, sportot irányító bizottság vezető-
je. Igyekeztem úgy is elől járni, hogy szinte 
minden eseményen jelen legyek.  2010-
ben már nem jelöltettem magam, mert 
nyugdíjba készültem, és úgy gondoltam, 
hogy már nem lesz annyi információm a 
városban történtekről.

Jelenleg is három énekkarban énekel, 
ennyire szeret énekelni?

Már Kőszegen a középiskolában is szí-
vesen énekeltem az énekkarban, és amikor 
Kátainé Kati kezdte szervezni a Büki Női 
Kart húsz éve, akkor jelentkeztem. Aztán tíz 
éve alapító tagja voltam a Madrigál Kórus-
nak, csak közben kiszálltam, mert túl sokat 
vállaltam egy időszakban. Aztán később 
visszatértem a kórusba. A Horváth kórus-
ba baráti alapon kerültem. Jó kis közösség 
mindegyik. Összeegyeztethető a három 
kórusban szereplés, bár a karácsony előtti 
időszak elég sűrű szokott lenni.

Legutóbbi találkozásunkkor a Csepregi 
Borhölgyek ruhájában volt. De találkoz-
tunk már több alkalommal a büki Ivó napi 
borkóstolón is, ahol a saját borukat mutat-
ták be.

Varga Zsolt

Bük város kitüntette Galambos Ferencnét

Bükön egy épületben van a mentőállo-
más és az orvosi ügyelet, ami a betegek-
nek nagyon jó megoldás. Az épület Bük 
város tulajdona, a karbantartás az ügye-
letnél a város és a kistérség környékbeli 
településeinek a feladata, a mentőknél 
az Országos Mentőszolgálat és a város 
közösen oldja meg. Az elmúlt évben már 
felvetődött az épület fűtésének a korsze-
rűsítése, le kell cserélni az elhasználódott 
gázkazánt. A tavaszi mentőnap is bizo-
nyította, hogy a mentőszolgálat és a vá-
ros együttműködése példaértékű. Most 
is ez bizonyosodott be.

Dr. Németh Sándor polgármester a 
korszerű, új rendszer avatásánál elmond-
ta, hogy az átalakítás, az új kazán kétmillió 
hétszázezer forint volt. Ebből Bük város két-
millió forintot vállalt, a hétszázezer forintot 
az Országos Mentőszolgálat biztosította. 
A város vezetője abban bízik, hogy a kor-

Új fűtésrendszer épült a mentőknél

szerűsítés eredményképpen csökkenek a 
fenntartási költségek.

Dr. Lórántfy Mária az Országos Men-
tőszolgálat regionális igazgatója elmond-
ta, hogy Bük és a mentősök jó kapcsolata 
azzal kezdődött, hogy a város felépítette a 
mentőállomást és térítés mentesen átadta 

az Országos Mentőszolgálatnak. Bükfürdőn 
18 éven keresztül szervezett az OMSZ szak-
mai tanácskozást, amelyhez a bükiektől 
mindig kaptak segítséget. A város könyvet 
jelentett meg a helyi mentők történetéről. 
Köszönjük, hogy a városban ilyen pozitív a 
mentők megítélése.

Németh Roland gázszerelő mestervolta ki-
vitelezés vezetője. Elmondása szerint a mun-
ka a régi rendszer lebontásával kezdődött, a 
régi álló kazánok helyett korszerű fali kazáno-
kat szereltek fel, átalakították a kéményt, új 
hordozható termosztátot kaptak a mentősök.

Üzembiztonság szempontjából nagy az 
előre lépés – értékelt Kenyeri Ferenc men-
tőállomás-vezető. A régi kazán néha önálló 
életet élt, leállt. Újra indítani kellett, vizet 
kellett tölteni a rendszerbe. Ez most taka-
rékos, csendes, korszerű. Köszönjük a város-
nak és az Országos Mentőszolgálatnak!

Varga Zsolt
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A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakiskola az elmúlt tanévben is sikere-
sen pályázott az Erzsébet program nyári 
gyermek táboroztatására. Az elnyert pá-
lyázatnak köszönhetően 50 gyermek és 
5 pedagógus tölthetett el egy vidám, tar-
talmas hetet Fonyódligeten a közel 1400 
férőhelyes táborban, mely közvetlenül a 
Balaton partján fekszik. 

Nem a legjobb időjárási körülmények 
fogadtak bennünk, de a tábor ünnepélyes 
megnyitása után a Disco-ban forró hangulat 
kerekedett. Az első napi tábori ismerkedést 
és a kézműves foglalkozást követően Bada-
csonyba kirándultunk. A katamarán nagysága 
és hangulata, a badacsonyi forgatag, minden-
kit lenyűgözött. Második naptól kezdve aztán 
az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket. 
A strandolás mellett különböző vetélkedő-
kön, sportversenyeken, lovas íjász és harci 
bemutatón, éjszakai akadályversenyen, Ki Mit 
Tud-on, koncerteken, táncházban tölthettünk 
tartalmas perceket. Kerestük a „kincseket”, 
gyűjtöttük a tallért, melyeket értékes ajándé-
kokra válthattunk, üzentünk rajzzal a jövőnek. 

Nyári visszaemlékezés

Balatoni táborozók

A bátrabbak az íjászkodás rejtelmeivel is meg-
ismerkedhettek. Az utolsó este pedig felejt-
hetetlen közös disco zárta a tartalmas hetet. 
A táborban meghirdetett műanyag palack-
gyűjtő versenybe belevetettük magunkat, s az 
élmezőnyben végzett büki csapat utolsó nap 
kisvasutas kirándulást nyert, mellyel a fonyódi 
kikötőbe látogattunk el, s az úton végig jóked-
vűen sok-sok énekkel búcsúztunk el a tábor-

tól. Szeretnénk megköszönni tanárainknak, 
hogy erre a csodálatos táborozásra elvittek 
bennünk. Név szerint: Barbalicsné Vigh Márta, 
Boros Rudolfné, Doma Zsófia Hárominé Or-
bán Erika és Varga-Szilasy Melinda.

Köszönettel tartozunk még Bük Város Ön-
kormányzatának, hogy utazásunk költségét 
átvállalta, s így kényelmesen érhettünk a tá-
borba és haza.  Az 55 táborozó

A 2016/2017. tanév 2016. szeptember 1- 
2017. június 15-ig tart. Iskolánkban a tanítás 
mellett, a tanulók sokoldalú fejlesztése és 
szabadidő hasznos eltöltése érdekében szí-
nes programokat szervezünk az intézmény 
keretein belül és a művelődési központtal, 
valamint a könyvtárral karöltve. Az alsó ta-
gozatosok délutáni időkeretben magyar és 
matematika tehetséggondozó foglalkozá-
sokon gyarapítják tudásukat, készülnek a 
versenyekre, szakkörön ismerkednek az ide-
gen nyelvekkel. A felső tagozatosok a tanítási 
órák után szakköri kereteken belül bővíthetik 

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szak-
középiskolában is szeptember 1-jén nyitották 
meg a 2016-2017-es tanévet. A diákok izga-
tottan, egymást örömmel üdvözölve érkeztek 
az első tanítási napra. A legizgalmasabb órái 
annak a 41 első évfolyamos tanulónak vol-
tak, akik e napon készültek átlépni elsőként 
az iskola küszöbét. Ők az óvodában kezdték 
a napot, ahol elköszöntek kedves fészküktől, 
amely 3-4 éven át második otthonuk volt. Bú-

Iskolai programok a tanév első félévében

Szeptemberi csengőszó

idegen nyelvi, matematikai, magyar nyel-
vi, természettudományos ismereteiket. A 
csepregi zeneiskola kihelyezett tagozatának 
növendékei zongora, hegedű, gitár, furulya 
és fuvola hangszereken tanulnak. A tanu-
lókkal együtt méltóan megemlékezünk az 
ünnepekről, jeles évfordulókról. Vetélkedő-
ket szervezünk, színpadi előadásokat állítunk 
össze, interaktív foglalkozásokon tesszük él-
ményszerűbbé, emlékezetesebbé az ünnep-
napokat. A szülőkkel folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot közös munkánk hatékonysága 
érdekében. Az Adventi Teaest pedig a pe-

csút vettek az óvó néniktől, dajka néniktől, akik 
felkészítették őket, hogy iskolásokká váljanak. 
A kis nebulók a búcsú percei után tarisznyával 
a vállukon, a tanító nénikkel és az ötödik évfo-
lyamosokkal „átballagtak” az iskolába, hogy ott 
az első csengőszó hangját megismerve, iskolá-
sokként hallgassák meg Pócza Csaba igazgató 
úr köszöntő szavait, az iskolatársak köszöntő 
verseit és fogadják az ajándék füzeteket, tolla-
kat. A tanév hivatalos, ünnepélyes megnyitása 

dagógusokkal, szülőtársakkal való beszélge-
tésre, ismerkedésre alkalom. Tehetséges di-
ákjaink versenyeken mérik össze tudásukat a 
többi intézmény tanulóival. Bízunk az idei év 
sikereiben is. A 181 napos tanévet a tanítási 
szünetek szakítják meg. Az őszi szünet no-
vember 2-4-ig tart, a szünet előtti utolsó taní-
tási nap október 28. péntek, szünet utáni első 
tanítási nap november 7. hétfő. A téli szünet 
ideje december 22 – január 2. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap december 21. szerda, szü-
net utáni első tanítási nap január 3. kedd. Az 
első félévet 2017. január 20-án zárjuk.

után az osztálytermekben folytatódott az első 
napi munka. A kis elsősök Varga-Szilasy Melin-
da, Baánné Gruber Irén és Varsányiné Horváth 
Erika tanító nénik irányításával, a szüleik segít-
ségével ismerkedtek meg a taneszközökkel, 
az iskolai élet rejtelmeivel. Helyükre kerültek a 
füzetek, tanszerek, kezdődhet az utazás Betű 
– és Számország rejtélyes birodalmába. Ehhez 
kívánunk jó utat és sok sikert minden diáknak 
és pedagógusnak! Baloghné Simon Erika
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OKTÓBER 1. 10.00
Szent Mihály-napi Civil Forgatag
10.00 Megnyitó; 10.00–17.00 Toma és Csapata 
történeti játszóház, Ugrálóvár; 11.00 Lecsófőző 
verseny a büki civil szervezetekkel; 13.00–14.00 
Jó ebédhez szól a nóta!; 14.00–15.00 Mosoly 
Táncsoport műsora; 14.00–17.00 Kézműves 
játszóház; 15.00 Eredményhirdetés; 15.30 Tóth 
Marcell harmonikás szórakoztató műsora
Helyszín: Koczán-ház (Bük, Széchenyi u.)

OKTÓBER 5. 18.00
Olvasószemüveg – Lőrincz L. László előadása
„Csakhogy a sors nagy zsugás...” – Lőrincz L. 
Lászlótól Leslie L. Lawrenceig
Belépő: 800.- Ft

OKTÓBER 13. 15.30
Szegedi Miniszínház: 
Csipkerózsika – zenés mesejáték
A klasszikus mese adaptációja. Csipkeró-
zsika két barátja Gerzson kutya és Jeromos 
macska mindent megtesz, hogy felébresz-
sze álmából a királykisasszonyt.
A bérlet ára: 2.000.- Ft
Előadásonkénti jegyár: 800.- Ft

OKTÓBER 28. 18.00
Olvasószemüveg
Álomút – dr. Csider Sándor versesköteté-
nek bemutatója
A részvétel ingyenes!

OKTÓBER 1. 10.00
Szent Mihály-napi Civil Forgatag
10.00 Megnyitó
10.00–17.00 Toma és Csapata történeti ját-
szóház, Ugrálóvár
11.00 Lecsófőző verseny a büki civil szerve-
zetekkel

13.00  Jó ebédhez szól a nóta!
14.00 Mosoly tánc csoport műsora
14.00–17.00 Kézműves játszóház
15.00 Lecsófőző verseny eredményhirde-
tése
Helyszín:  
Koczán-ház (Bük, Széchenyi u.

Szent Mihály-napi civil forgatag 
2016. 10. 01.

Lecsófőző verseny, gyermekprogramok, kulturális műsor

SZEPTEMBER 30. 16.30 
A Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület 
40 éve
A kiállítást megnyitja és köszöntőt mond: 
Zsámboki Árpád nyugalmazott főtanácsos 
és Taródi Lajos, a Velemi Stúdió Népművé-
szeti Egyesület elnöke
Közreműködik: Keltike Népdalcsoport, Bog-
lya Népzenei Együttes
Helyszín: Büki MSK Galériája

SZEPTEMBER 30. 18.00
„XIII. Vas Megyében születtem…” 
Vas megyei népzenei együttesek találkozója 
A belépés díjtalan!
Helyszín: Büki MSK színházterme

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2016. októberi programjai

A Vas Megyei Diana Vadászhölgy Klub 
által meghirdetett „Hazánk vízi vadvilá-
ga” című rajzpályázaton iskolánk tanulói 
minden évben nagy létszámban, szép 
rajzokkal, és eredményesen vesznek 
részt. Így történt ez ebben az évben is.

A szeptember 4-én, Szentgotthárdon 
megrendezett Vas Megyei Vadásznapra 
meghívót kapott Petrovics Karolin és Borka 
Christopf is, hiszen ott hirdették ki a gyer-
mekrajzpályázat eredményét.

Nagy örömünkre szépen kivitelezett, öt-
letes rajzaikkal díjakat nyertek.

Petrovics Karolin az alsó tagozatos kate-
góriában I. helyezést ért el, felkészítő taní-
tója Baánné Gruber Irén.

Borka Christopf különdíjat kapott, felké-
szítő tanítója Horváthné Pados Teréz.

Gratulálunk és további rajzos sikereket 
kívánunk!  Baloghné Simon Erika

Rajzos siker a vadásznapon

Petrovics Karolin Borka Christopfer

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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gyalkotás, közismert személyiség bemuta-
tásával és egy régmúlt vagy napjainkban 
készült fotóval, amely kép is jól tükrözi 
mindazt, amit a pályamunka tartalmaz.

Egy pályázó több pályaművel is ne-
vezhet. 

Formai követelmény: maximum egy 
gépelt A/4-es oldal + egy fotó. Kérjük, a 
pályamunkán tüntesd fel a neved és elér-
hetőségedet!

Beküldési határidő: 2016. november 30.
Beküldés címe: Büki Művelődési és 

Sportközpont, Könyvtár – 9737 Bük, Eöt-
vös u. 11.

lommal látogat el hozzánk Bajánsenyéről 
a Kerkabarka Színjátszókör. Ők szintén egy 
Török Rezső előadással, a Végeladással lép-
nek színpadra. Első alkalommal fogadta el 
meghívásunkat egy teljesen más műfajt 
képviselő csoport, a Just for Fun Line Dan-
ce, akik a szombati nap zárásaként hívják 
táncba a nézőket. Természetesen szomba-
ton mi is színpadra lépünk. Egy új előadást 
láthat tőlünk a közönség. A komédiázás-
hoz igazodva egy régi történet modern 
feldolgozását visszük színre, méghozzá Sir 
Lancelot lovag históriáját, Andrásy Zoltán 
tollából. Szombaton még nem lesz vége 
a fesztiválnak. Október 9-én 18:00 órától 

A  Büki Városi Könyvtár pályázatot hir-
det általános és középiskolás diákok 
részére.

Büki diákként jól ismered városodat? 
Bizonyára sokat meséltek szüleid, nagy-
szüleid, tanáraid mindarról, ami szülőváro-
sodban épült, történt, amely helytörténeti 
értékeket hordoz a bükiek számára.

Kérjük, mutasd be:
… neked mitől kedves a városod!
… neked mi helytörténeti érték Bükön!
Pályázni lehet  Bükhöz köthető helytör-

téneti emlék, természeti érték, nevezetes 
épület vagy városrészlet, népszokás, tár-

Nyolcadik alkalommal október 8-9 kö-
zött ad újra otthont a Művelődési Köz-
pont a Sok-szín-pad Társulat színjátszó 
fesztiváljának. 

2009-ben gondolta úgy a Társulat, hogy 
a sok-sok szeretetet, amit az országos fesz-
tiválokon kapunk, viszonozni kellene a tár-
sulatok felé egy tét nélküli komédiázással. 
Az elképzelésben partnerekre találtunk a 
Művelődési Központ, és az Önkormányzat 
vezetőiben. Azóta ez a fesztivál töretlen si-
kerrel zajlik minden évben. Vannak vissza-
térő csoportok, akik már szinte kikövetelik 
maguknak, hogy itt lehessenek. Ilyenek az 
Alig színpad Veszprémből, akik idén Illyés 
Gyula után szabadon egy népmese válo-
gatással állnak színpadra. Itt lesz velünk a 
Szó és Kép Színpad Pápakovácsiból, akik 
egy Karinthy-Örkény kávéházi kabaréval 
készülnek, melynek címe: Beszélget ÉS 
Mi nták. Érkezik a Körmendi Kastélyszín-
házi Társulás Rideg Sándor: Indul a bak-
terház című híres művének folytatásával. 
Az előadás címe Meghalsz banya, a szer-
zője pedig Kéri Ferenc. A csepregi Farkas 
Sándor Egylet színjátszói egy Török Rezső 
darabot hoznak, a címe A Testamentom. 
Újra itt lesz velünk a vasvári „Üss a hasad-
ra” Színpad. Tőlük komolyabb hangvételű 
előadásokhoz szoktunk, most viszont ők is 
komédiázni fognak, ráadásul két előadás-
sal készülnek. Török Rezső Szárazság című 
egyfelvonásos falusi történetét Zágon 
István vígjátéka, a Daisy követi. Első alka-

Az én Büköm
- Helytörténeti értékek fotón és esszében – pályázat

Újra Sok-szín-Feszt!

Elektronikusan: ktar.buk@t-online.hu
Az elkészült pályamunkákat  korosztá-

lyonként értékeljük. A zsűri első, második és 
harmadik helyért járó díjakat, valamint kü-
löndíjakat oszt ki. A legjobb pályaműveket, 
a benne bemutatásra kerülő helytörténeti 
értékeket továbbítjuk a Büki Értéktár Bizott-
ságnak a helyi értéktárba felvételre javasolt 
büki értékként.

A pályázattal kapcsolatban bővebb in-
formáció kérhető: Haizler Lászlóné vagy 
Markó Tamásné a ktar.buk@t-online.hu 
e-mail címen vagy az 06/94-558-411-es te-
lefonszámon.

láthatják a KOMISZ és DESZka Társulattól 
a Made In Hungária című musicalt. Aki 
követte a tavalyi fesztivál történéseit, már 
láthatta a Társulattól a Valahol Európában 
című előadást. A Társulat érdekessége és 
erénye, hogy középiskolásokból és a Zsirai 
Szociális Otthon értelmi fogyatékos lakói-
ból alakult, és remekül együtt tudnak ját-
szani a színpadon. 

A részletes program hamarosan elérhe-
tő lesz a városban kihelyezett plakátokon, 
a Sok-szín-pad Társulat facebook oldalán, 
valamint a Művelődési Központ weblapján. 
Az előadások megtekintése ingyenes. 

Nika Róbert

A Sok-szín-pad társulata
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Az előző 2015-2016 évi NBII női kézilab-
da bajnokság dobogós helyezését köve-
tően rövid, megérdemelt nyári szünetre 
mentek a büki kézilabdás lányok. Sokáig 
nem kellett nélkülözniük kedvenc sport-
jukat, mert Miskei Balázs irányításával 
már július elején elkezdhették alapozó 
erőnlétfejlesztő felkészülésüket a szak-
osztály junior és felnőtt játékosai. A tré-
ning első három hetében csak erőnléti 
edzéseket végeztek a lányok heti öt na-
pon keresztül és csak azt követően a ne-
gyedik héttől került először elő a labda.

Ezzel párhuzamosan 2016.07.25-29-ig ren-
deztük meg immár hagyományosnak nevez-
hető és nagy népszerűségnek örvendő iskolai 
kézilabdás napközis tábort a büki sportcsarnok-
ban, melyen nagy örömünkre idén 33 lelkes 
kislány vett részt. Minden nap reggel 9 órakor 
kezdődtek a 2 órás edzések, ahol Miskei-Pukler 
Petra és Bősze Dóra vezényletével támadási – 
védekezési feladatok elsajátítását tanulták, kis 
erőnlét szerzéssel. Délelőtti edzés után ebéd és 
kis pihenő következett, majd minden nap vál-
tozatos programokkal szórakoztattuk a lányo-
kat. Voltak biciklitúrázni a Napsugár parkban, 
Bükfürdőn és az Inci-Finci gyermekfoglalkoz-
tató is ellátogatott hozzánk egy nagyon vicces, 
boszorkányos műsorával. Délutáni edzés gya-
nánt pedig a lányok a délelőtt tanult elemeket 
élesben gyakorolva kézilabdáztak egymás el-
len. Az utolsó napon pedig egy közös pizzázás-
sal, tortázással, kézműves foglalkozással, emlék 
készítéssel tettük fel a pontot az I-re és így zár-
tuk le ezt a csodálatos hetet.

Junior lányaik augusztus első hetében 6 
napra Nagyatádra költöztek edzőtáborba és 

A nyári hónapokban verseny horgászaink 
több helyszínen is részt vettek egyéni és 
csapatversenyekben. Ezek egyike a lukács-
házi víztározón rendezett Magyar-Osztrák 
csapatverseny, amelyet a magyar csapat 
fölényesen megnyert. A büki Kovács Ákos 
szerepelt a legjobban a magyarok közül.

Július végén a Répcelaki Horgászegyesület 
volt a házgazdája a hagyományos Répce Kupa 
Horgászversenynek. A büki csapat első helyen 
végzett, egyéniben Kajtár Máté ifjúsági hor-
gász fogta a legtöbb halat a tűző napon. Má-
sodik helyezett Répcelak, harmadik Csepreg 

Mozgalmas nyári szünet és eredményes szezonkezdés
a Büki TK Kézilabda szakosztályában

Horgászhírek

tematikusan összeállított edzésekkel készül-
tek, ahol már a csapatépítésen, játékhelyze-
tek gyakorlásán volt a hangsúly.

Augusztus második hetében a királynék 
városában az idén 20. alkalommal megren-
dezett Cell-Cup Nemzetközi Kézilabda Fesz-
tiválon vettek részt a Junior lányok ahol, 28 
ország 167 nevezett csapata vett részt. Veszp-
rém mellett Ajkán, Alsóörsön, Balatonfüreden, 
Pápán és Várpalotán zajlottak a mérkőzések, 
összesen 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 kor-
osztályban mérettette meg magát. A lányaink 
15 WU18-as magyar, lengyel, izlandi, német, 
hong-kongi, tajvani, francia és ukrán csapat 
közül az előkelő 5. helyet szerezték meg. 

Ezt követően augusztus közepétől büki 
sportcsarnokban az előző évek metodikája 
szerint heti 3 alkalommal megkezdődött a 
Büki TK kézilabda csapatainak bajnokságra 
felkészítő edzéssorozata.

Szeptember első hétvégéjén (2-4 kö-
zött) immár 17 alkalommal rendezte meg 

szakosztályunk a Bükfürdő Kézilabda Ku-
pát, melyen saját csapatunkon kívül 8 
NBII-es bajnokságban játszó csapat vette 
részt. Az előző évek megszokott csapatai 
mellett (Celldömölk, Sárvár, Körmend, Mo-
sonszolnok, VKLSE Győr) két új csapatot is 
köszönthettünk a részvevők között (Dorog, 
Inárcs-Örkény). A három napos erőpróbát 
követően csapatunk a torna 2. helyezését 
szerezte meg.

A kupa eredményhirdetését követően 
ünnepélyes keretek között szakosztályunk 
birtokba vehette a 2015-2016 TAO pályázat 
során beszerzett 9 személyes mikrobuszát, 
amit Galamb Orsolya a BTK elnöke és Dr. 
Németh Sándor Bük város polgármestere 
avatott fel.

Csapataink szeptember 17-én játszották 
a 2016-2017 NBII észak-nyugati kézilabda 
bajnokság első mérkőzését hazai pályán 
a Celdömölki VSE ellen, ahol mind felnőtt, 
mind junior korosztályban is magabiztos 
győzelmet arattunk.
BTK Kézilabda szakosztály vezetősége nevében

Szabó Róbert szakosztályvezető

csapata lett. A hagyományoknak megfelelően 
mindhárom csapat vendégül látta egymást a 
tó parton. A bükiek sült-húsát Farkas Gyula és 
id. Kadarkúti András készítette, melyet a jelen-
lévők maradéktalanul elfogyasztottak. Augusz-
tus végén az Ölbői Horgászegyesület versenyre 
hívta a megyei tisztségviselőket, intézőbizottsá-
gi tagokat, melyet a versenytavon rendeztek. 
A  büki csapat tagjai Kajtár László és Kovács 
Ákos voltak. A több, mint 4 órás versenyt a büki 
csapat fölényesen nyerte. Kajtár László 38 kg 
mennyiséggel az egyéni versenyt is megnyer-
te. A verseny értékelése után nyugdíjba vonu-

lása alkalmával Holtai Imrénét (Gyöngyikét) kö-
szöntötték. A több, mint 35 éves munkáját büki 
részről Szabó József horgászegyesület elnök 
a polgármesteri hivatal ajándékcsomagjával 
ismerte el. A Büki Horgász-egyesület  tavába 
közel 500kg háromnyaras pontyot telepítet-
tek, melyet a marcali tavakból szállítottak ré-
szünkre. Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy 
október elején tavalyihoz hasonlóan kétnapos 
kirándulást és tapasztalatcserét szervezünk. Kér-
jük részvételi szándékukat HE elnöknél, illetve a 
tógazdáknál jelezzék szeptember végéig.

 Szabó József, HE elnök

A további őszi bajnoki mérkőzések menetrendje az alábbiak szerint alakul:
SZESE Győr – Dr. Lupo Büki TK....................................................2016.09.25. 11:00 (Junior 13:00)
Körmendi DMTE – Dr. Lupo Büki TK ........................................2016.10.01. 14:00 (Junior 16:00)
Dr. Lupo Büki TK – Győri Audi ETO III. ......................................................................2016.10.08. 17:00
Dr. Lupo Büki TK – Bajnok DSE Nemesvámos ..................2016.10.15. 17:00 (Junior 18:45)
Szombathelyi KKA II. – Dr. Lupo Büki TK ...............................2016.10.22. 16:00 (Junior 18:00)
VADY Mosonszolnok – Dr. Lupo Büki TK ..............................2016.10.29. 18:00 (Junior 16:00)
VKLSE Győr – Dr. Lupo Büki TK ....................................................2016.11.12. 18:00 (Junior 16:00)
Dr. Lupo Büki TK – Sárvári Kinizsi SE ........................................2016.11.19. 17:00 (Junior 18:45)
Veszprémi Egyetemi SC – Dr. Lupo Büki TK .......................2016.11.27. 15:00 (Junior 17:00)
Dr. Lupo Büki TK – Tapolca VSE ...................................................2016.12.03. 17:00 (Junior 18:45)
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szezonalitást áthidaló webshop kialakítása 
is. Az október 7-i programot természetesen 
megtartjuk, amire szeretettel várunk min-
denkit 16 órától!

Minden sikeres koncert ráadással vég-
ződik, általában három dalt játszanak el 
a zenekarok lelkes rajongóiknak. Hogy 
kapcsolódik mindez a Bükfürdői Terme-
lői Piachoz? 
Az év elején, amikor az idei piaci szezon 
időszakát meghatároztuk, még nem sejtet-
tük, hogy az akkor távolinak tűnő október 
7-i dátum ilyen hamar elérkezik.  Az erede-
tileg tervezett utolsó piacnapra a szokásos 
minőségi árukínálat mellett egy vidám 
vásári bohózattal, valamint dalcsokorral 
készültünk, megköszönve ezzel az őster-
melők és kézművesek közreműködését, 
továbbá a vásárlók, látogatók érdeklődését. 
Termelőink viszont átírták a forgatókönyvet 
és kérésüknek megfelelően október végéig 
toltuk ki a nyitva tartást. Tekintettel az őszi-
esre forduló időjárásra és a rövidülő nappa-
lokra, a ráadás piacnapokon 15:00 – 18:00 
óra között várunk minden kedves érdek-
lődőt. Az őszi-téli időszakban háttérmun-
ka és előkészítés zajlik majd, a TDM tervei 
között szerepel bükfürdői védjegy, márka-
jel megtervezése és bevezetése, továbbá 

Bükfürdői Termelői Piac – ráadással, avagy három a magyar igazság! 

További októberi piaci napok: 
- 2016. október 14., 15:00 – 18:00 óra
- 2016. október 21., 15:00 – 18:00 óra
- 2016. október 28., 15:00 – 18:00 óra 

A piacon mindeni talál kedvére valót

IDE IS MEGÉRKEZIK A TELEKOM MÉG GYORSABB INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE

Megkezdődött Bük egyes részein a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő 
Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az előzetes terveket is felülmúlva, 464 000 háztartás számára vált 
elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet év végéig. A menet azonban itt nem áll meg, 2016 végére a Telekom célja, hogy 
újabb, több mint fél millió háztartásba jutassa el az internetezés élményének új korszakát. A büki lakosokat is érinti majd a fejlesztés, 
így év végéig több, mint 1400 itteni háztartás számára nyílik meg a lehetőség, hogy használhassa majd a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat a bükiek számára?

Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb 
fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást 
is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat. 

Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatornaválasztékkal, valamint több képernyőn is elérhető filmkölcsönzést. Alsózsolcán is élvez-
hetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a felvehető 
élő adás, az elektronikus műsorújság, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív alkalmazások.

Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, ru-
galmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 97%-os kültéri lakos-
sági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden 
büki számára.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

Gáborral rendszeresen találkozunk a büki rendezvényen. Most is művelődési központban találkoztunk. Szakközépiskolába jár Szom-
bathelyre. Gábor kezében most ott az okos telefonja. Elmondása szerint naponta, rendszeresen internetezik. A szakközépben asztali 
gépet használnak, otthon laptopja van. Különösen a le- és a feltöltéseknél veszi észre, hogy Szombathelyen gyorsabb a hálózat. Azt 
reméli hamarosan Bükön is gyorsul a net. (X)

BÜKÖN IS MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLHATNAK A SZÁMÍTÓGÉPEK 
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