
pontján kiálltak a hazáért és nem ret-
tentek vissza semmitől sem, nem féltek 
a következményektől!  A hősök által járt 
út nekünk is irányt adhat. Köszönettel és 
hálával tartozunk ‘56 hőseinek hazaszere-
tetükért, tiszta, áldozatos küzdelmükért, 
amivel kivívtak az 1956-os forradalom és 
szabadságharc győzelmét. “

Megemlékezett a szónok a büki 1956-
os eseményekről is. Október 27-én Bü-
kön is ledöntötték a szovjet emlékmű-
vet, vállalva a megtorlás kockázatát. De 
hozzátették a bükiek is azokat a tetteket, 
amelyek később elvezettek a független, 

Megemlékezések 1956 hőseire
demokratikus Magyarország megterem-
téséhez.

Az ünnepi szónok beszélt 1956 üze-
netéről is: “a mi feladatunk az egyre sike-
resebbé váló Magyarország fejlesztése, 
melyben mindannyiunknak megvan a 
maga dolga. A fiataloknak, hogy betelje-
sítsék a jövőjüket, az anyáknak, hogy ne-
velésük révén büszkék lehessenek gyer-
mekeikre, az apáknak, hogy munkájuk 
révén gyarapodjon a gondjaikra bízott 
család.” 

A szónok beszédében így szólt a bü-
kiekhez:  “Vigyázzanak rá és ne felejtsék, 
hogy nekünk nem a harcok, hanem a 
tettek jutottak. Legyünk méltóak ‘56 büki 
hőseihez, és építsük tovább a várost!” 

Az ünnepi beszédet követően a me-
gye, a járás és a áros vezetői koszorúztak, 
majd a büki intézmények, civil szerveze-
tek képviselői helyezték el az emlékezés 
koszorúit.

Az ünnepi megemlékezés a műve-
lődési központban folytatódott, ahol a 
Sok-szín-pad adta elő Pataky Laura által 
írt “Ilona - egy ‘56-os per története” című 
darabot. A színmű az 1956-ban kivégzett 
Tóth Ilona medika történetét dolgozta 
fel. A látványos színpadi elemekkel a da-
rab méltó megemlékezés volt a forrada-
lom hőseiről.

Az ünnepség részeként megemlékez-
tek Bük város 25 éves címeréről. Dr. Sze-
le Ferenc akkori polgármester és Feiszt 
György történész mutatta be a címer 
születését.

 Varga Zsolt

A Templom kertben gyülekeztek a 
büki ünneplők, hogy megemlékez-
zenek az 1956-os forradalomról. Az 
ünnepség szónoka Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő volt. A személyes 
hangvételű beszédben a képviselő 
arra kérte az emlékezőket, ne csak a 
történéseket idézzék fel, hanem a for-
radalmárok között vegyék észre a fia-
talokat, akik nem akarták elveszíteni a 
jövőjüket. Kitért a családja személyes 
sorsára is, hiszen a forradalom alatt 
csepregi nagyszülei elhagyták az or-
szágot, de a példaképnek is választott 
nagyszülők honvágya, hazaszeretete 
visszahozta őket az országba. Pedig 
tudták itt megtorlás vár rájuk.

„Nekem van példaképem. Azt kérem, 
hogy Önök is nézzenek fel mindazokra, 
akik itt, akár Bükön, akár az ország másik 

Októberi számunk tartalmából: 
Elkészült Bük monográfiája 2. oldal

Gondolatok a Sok-szín-fesztről 3. oldal

Olvasószemüveg- Lőrincz L. László 4. oldal

Szent Mihály napi forgatag 6. oldal

Iskolai hírek, Pályaorientáció 7. oldal

Nagy könyvtári beavatás 8. oldal

Asztalitenisz országos verseny 10. oldal

Ágh Péter ünnepi szónok Fotó: Büki László Vaskarika
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Az ünnep alkalmából mutatták be a 
több éves előkészítő munkát követően 
Bük Város Monográfiáját, melyet Prof. dr. 
Csapó Tamás, az NYME Társadalomföld-
rajz Tanszék tanszékvezetője, egyetemi 
tanár, a kötet szerkesztője mutatott be. 
A könyv 844 oldalas és 11 fejezetből áll 
és több, mint 200 oldal a melléklete. A 
18 szerző mellett még 72-en segítették 
információval a mű megírását.

A monográfia egy olyan mű, ami egy té-
mát próbál a maga teljességében kibontani, 
és bemutatni minden oldalról.  Mi ennek igye-
keztük megfelelni. – értékelte a könyvet dr. 
Csapó Tamás.

Bük Város Önkormányzata a “Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár intézményvezető (magasabb 
vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői 

megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2021. 
12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9737 
Bük, Eötvös 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzat fenntartásában álló Büki 
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár szak-
mai tevékenységének tervezés, szervezése. 
Az intézmény működését érintő pályázati 
lehetőségek figyelése, pályázatok készítése. 
Személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

- Főiskola, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-
deletben és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet-
ben meghatározott képesítési feltételek.

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázónak meg kell felelnie a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben szereplő általános alkalmazási 

Könyvbemutató: Elkészült Bük város monográfiája

Pályázati felhívás

Dr. Németh Sándor polgármester ötleté-
re 2011-ben álltunk neki a könyv írásának, 
a fejezetek szerzőnek felkérésének. A profi 

szakemberek mellett nagy szerepet kaptak 
a mű elkészítésében a helytörténészek, a 
helyi szakemberek. De a könyv megírásá-
ban a legnagyobb szerepet a polgármester 
úr vállalt. Amellett, hogy a könyv település 
földrajzi részét ő írta a mellékletek összeál-
lításában is oroszlánrésze volt. Már a könyv 
indulásakor tudtuk, hogy ilyen munka még 
nem készült Bükről, és valószínű, hogy sok 
idő eltelik, amíg hasonlóan nagy munkához 
fognak. Ezért ez a könyv hosszúideig viszo-
nyítási alap lesz.

A monográfia tartalmára decemberi szá-
munkban visszatérünk.

Varga Zsolt

feltételeknek is és azokat igazolnia kell.
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kapcso-

latteremtő, kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

- szakmai önéletrajz, 
- a pályázó kiemelkedő közművelődési 

tevékenységének bemutatása (150/1992. 
(XI. 20.) Korm. rendelet 6/A.§ (1) bekezdés d) 
pontja), 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program, 

- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hi-
teles másolata, 

- a benyújtás időpontját megelőző három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a) személyes adatainak kezeléséhez – a 

pályázattal összefüggésben – hozzájárul,
b) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G.§ 

(2) bekezdése szerinti képzettséget a megbí-
zását követő két éven belül megszerzi.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2017. január 1. nap-
jától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Dr. Tóth Ágnes nyújt, a 94358006 
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bük Város Ön-

kormányzata címére történő megküldésével 
(9737 Bük, Széchenyi utca 44. ). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 6274-1/2016, va-
lamint a beosztás megnevezését: intézmény-
vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági meghallgatás és javaslat után a 

képviselő-testület határozattal dönt. A képvi-
selő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zatot érvénytelennek nyilvánítsa. A pályázati 
eljárásban hiánypótlásnak nincs helye, a hiá-
nyosan benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. 
december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:

• www.buk.hu - 2016. október 28.
• kozigallas.hu - 2016. október 28.

Büki Birkózó Club eredmények
Bronzeső az országos bajnokságokon.
Sajnos, idén nem jutott Clubunk számá-
ra a legfényesebb érmekből.
2016. 10. 15. Junior leány magyar baj-
nokság, Tokod
Varga Dorottya, 55kg-ban indult. Két 
győzelemmel és két vereséggel zárta 
a küzdelmeket, így a harmadik helyen 
végzett. 
2016. 10. 22. Serdülő leány országos baj-
nokság, Szentes
Csonka Klaudia, 52kg-ban próbált sze-
rencsét. Két győztes és egy vesztes mér-
kőzéssel a háta mögött, szintén a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel.

Dr. Csapó Tamás Fotó: Büki László Vaskarika
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a szombattal! Amit már a gondolataim elején 
említettem két olyan előadás volt a fesztivá-
lon, amit az elkövetkező időszakban nem lát-
hatnak tőlünk. Az egyik Hans Sachs tollából a 
Meghótt férj című komédia, a másik pedig Zi-
lahy Lajos Szénapadlása. A két előadás között, 
pedig veszprémi barátainktól, az Alig színpad-
tól láthattunk egy magyar népmese váloga-
tást Illyés Gyula tollából. Eljött Körmendről a 
KASZT, akik egy soproni Petőfi színházi és egy 
nemzeti színházi fellépés között időt szakítot-
tak arra, hogy eljöjjenek Bükre, és bemutassák 
a mindenki által olyan nagyon szeretett Indul 
a bakterház című örökbecsű mű folytatását. 
Hogy miről szól a darab? Hát Bendegúzról, 
a bakterról, meg a banyáról. Jó előadás volt, 
szerettük. Új társulatként bejelentkezett Dr. 
Szőllősi Judit, régi ismerősünk Bajánsenyéről a 
Kerkabarka Társulattal. Először jöttek Bükre, de 
olyanok voltak a színpadon, mintha mindig is 
itt játszottak volna. Török Rezső darabot hoz-
tak. Mi is szeretjük Török Rezsőt, már két arany 
minősítést is nyertünk a darabjaival. Ők is. 
Most a Forog vagy forog című vígjátékot hoz-
ták. Mit mondhatnék róla, ez is jó volt. Néhá-
nyan, akik látták, biztos megerősítenek benne. 

Aztán a sorban újra mi jöttünk. Sir Lancelot 
lovag históriájával. Volt benne húsoskolbász, 
meg roller, és bukósisak. No meg szakállas nő. 
Ahogy előadás közben lenéztünk a nézőtérre, 
megállapítottuk, hogy egész sokan lettünk. 
Örültünk. A nap végén mutatkozott be még 
egy csoport. Ők nem színjátszók. Ők táncol-
nak. A  nevük Just For Fun Linedance Club. 
Veszkócsizma, western kalap. És rettenetesen 
jó hangulatot teremtettek, ezt garantálom. 
Szombat este elköszöntünk vendégeinktől, 
azzal, hogy vasárnap visszavárjuk őket. Jöttek 
is vagy százan. Sokan Győr-Sopron megyé-
ből, a szomszédos településekről, néhányan 
Bükről. Megnéztük a Made In Hungária című 
musicalt két részben. Hungária dalok, precíz, 
pontos előadás középiskolásoktól, és értelmi 
fogyatékosoktól. Ők voltak a Komisz és Desz-
ka Társulat Sopronból és a zsirai otthonból. 
Megígérték, hogy még jönnek, mert szeret-
nek Bükre jönni. Jó a fogadtatás, és jól érzik 
itt magukat. A  többiek is. Ők is szeretnének 
visszajönni. Jövőre. A kilencedikre. Mikor is a 
Sok-szín-pad Társulat, - mint ahogy a város – 
10 éves lesz. Nem kellene együtt megünne-
pelni? Nika Róbert

A Sok-szín-pad a lovagi históriával

Megvolt a szokásos színjátszó fesztivá-
lunk. Nyolcadik a sorban. Október elején. 
Hétvégére esett. Szombatra és vasárnap-
ra. Ez a két nap nem volt különleges, vi-
szont a fesztivál igen. 

No, nem azért, mert új nézőcsúcs szüle-
tett, vagy mert egy ma még divatos celebet 
meghívtunk volna. Csak úgy különleges volt. 
Különleges volt, mert két olyan előadás is 
színpadra került, amelyet a közeljövőben nem 
láthat a közönség. Különleges volt, mert olyan 
csoportok is eljöttek, akik még nem voltak 
Bükön, vagy amit csinálnak, az távol áll a szín-
játszástól. Különleges volt, mert a Társulat szív-
vel-lélekkel készült nem csak az előadásokra, 
hanem a nézők fogadására, az előadás közti 
szünetek mosolyt arcra csaló közjátékára. Ké-
szült zsíroskenyér, minden színjátszó otthoná-
ban egy kis süti vagy pogácsa. Nem dobtunk 
ki semmit, este a meghívott csoportok jóízűen 
elfogyasztották. De miről is szólt a fesztivál. Van 
kis hazánkban a Sok-színpad Társulat, amely 
2009 óta megrendezi a Sok-szín-Fesztet. Idén 
is ez volt, ahogy már az elején említettem, a 
nyolcadik. Célunk az volt a kezdetekkor, és ma 
is az, hogy megismertessük a színjátszást ked-
velő közönséget azzal az áldozatos munkával, 
amit egy-egy előadás színpadra vitele jelent, 
valamint bemutassuk nem csak Vas megye, 
hanem egész Magyarország amatőr színtár-
sulatait. Az évek során így jutottak el hozzánk 
csoportok Veszprém megyéből, Lentiből, Bu-
dapestről, Debrecenből, vagy a szerbiai Zentá-
ról. Idén is szerettünk volna 8 csoportot meg-
hívni, de sajnos három csoport a legnagyobb 
erőfeszítések ellenére sem tudott eljönni. 
Viszont eljött két olyan csoport, akik eddig 
még nem jártak nálunk, valamint vasárnap 
egy olyan egész estés előadás is itt volt Bükön, 
aminek láttán tátva maradhatott volna a büki-
ek szája. De ne ugorjunk annyira előre, kezdjük 

Gondolatok a nyolcadik körül

A 2016. október 2. napján lezajlott or-
szágos népszavazáson közreműködő 
szavazatszámláló bizottsági tagoknak és 
a jelölő szervezetek megbízottainak, va-
lamint a helyi választási iroda tagjainak 
és mindazoknak, akik a választási eljárás-
ban részt vettek, ezúton szeretném meg-
köszönni munkájukat. 

Bükön a 001. szavazókörben (iskola) 873 
választópolgárból 402 jelent meg, a 002. sza-
vazókörben (művelődési ház) 992 választópol-

Közlemény
gárból 578, (itt szavaztak az átjelentkezettek is), 
míg a 003. szavazókörben 968 választópolgár-
ból 533 fő járult az urnákhoz. Rendkívüli ese-
mény nem történt, a szavazás folyamatos volt, 
hosszabb várakozásra sem került sor. A  jegy-
zőkönyvek első példányait a sárvári országos 
egyéni választókerületi választási irodához 
szállítottuk el; a végleges választási eredményt 
a külföldön és a levélben leadott szavazatok 
megszámlálása után a Nemzeti Választási Bi-
zottság állapította meg: a leadott 3  418  387 

érvényes szavazatból 98,36  % volt a „nem” 
szavazat. Mivel azonban a résztvevők száma 
országos szinten csupán a választópolgárok 
41,32 %-át érte el, így a népszavazás nem volt 
sem érvényes, sem eredményes. (Az országos 
népszavazás akkor érvényes, ha az összes vá-
lasztópolgár, több mint fele érvényesen szava-
zott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó 
választópolgárok több mint fele a megfogal-
mazott kérdésre azonos választ adott.)

 Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető
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S hogyan lett az arabból mongol?
Nagyon érdekelt már akkor is a keleti kul-

túra, így elhatároztam, hogy megtanulom 
az arab nyelvet. Az ELTE arab tanszékére 
jelentkeztem. Sokan jártak oda, nekem ülő-
hely sem jutott. Támasztottam csak a falat, a 
tanár meg mindig arabul beszélt, s nem ér-
tettem egy árva szót sem. Két hét után úgy 
éreztem, én ezt nem tanulom meg soha. 
Jelentkeztem hát a török szakra. A kezembe 
nyomták a tankönyvet, hogy a hétvégén 
tanuljam meg. Török nyelvkönyv németül. 
De én németül sem tudtam. Lehetetlen 
ez. Szomorúan sétáltam a folyosón, amikor 
egy ismerősöm a mongol szakot ajánlotta. 
Örültek nekem, amikor jelentkeztem, hiszen 
a szakot meg akarták már szüntetni. Én vol-
tam az egyetlen hallgatójuk akkor.

Kalandregényeinek helyszínét, törté-
neteit hogyan választja ki?

Mindig szerettem utazni. Most is meg-
teszem, ha van rá lehetőségem. Elvégez-
tem az egyetemet, majd a tudományos 
akadémia tagjaként több olyan projektben 
vettem részt, amely külföldi kutatásokhoz 
kapcsolódott. Sokat éltem keleten, sok 
időt töltöttem Tibetben, Mongóliában, ko-
lostorokban, szerzetesek között. Rengeteg 
élményt szereztem, amelyeket most folya-
matosan beépítek a regényeimbe.

Miért jelennek meg újabban két kötet-
ben történetei?

Praktikus oka van, ami főként a nőknek 
köszönhető. Budapesten is sok idő telik 
utazással, amíg a hölgyek a munkahelyük-
re érnek. A metrón eltöltött hosszú percek 
alatt olvasnak, s egy kistáskában könnyebb 
a vékonyabb köteteket magukkal vinni.

Csakhogy a sors nagy zsugás
Lőrincz L. Lászlótól Leslie L. Lawrenceig

A Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár Olvasószemüveg rendezvény-
sorozatának következő vendégeként 
Lőrincz L. László írót köszöntöttük váro-
sunkban. 

Leslie L. Lawrence írói álnéven született 
könyveit a hazai nagyközönség már régóta 
ismeri. Kiadott köteteinek száma mára te-
kintélyes nagyságokat öltött. Írói tevékeny-
ségét ifjúsági regények írásával indította, 
népszerűségét a nyolcvanas években alko-
tott fantasztikus és kalandregényei hozták 
meg. A  tudomány és a fordulatos cselek-
mények párosítása adja humorral átitatott 
történeteinek értékét. Hetvenhét évesen 
is aktív, fáradhatatlan, energikus. Élete az 
utazás, a keleti kultúra, amelynek világa és 
helyszínei – Himalája, Tibet, Mongólia -, 
hitelesen jelennek meg műveiben. A büki 
közönségtalálkozón elhangzott életanek-
doták bemutatták azt a kultikus személyt, 
aki cukrászként végzett a középiskolásban, 
ám a Magyar Tudományos Akadémia kiváló 
tagjává emelkedett az évek során. Mesélt, 
mesélt, mesélt és élettörténete legalább 
olyan kalandokat tartogatott számára és 
számunkra is, mint olvasmányainak magá-
val ragadó képzelete. 

Középiskoláját Kaposváron, a Cukor 
- és Édesipari Technikumban fejezte be. 
Milyen élmények fűzik a középiskolai 
évekhez?

Rengeteg, egyet hadd meséljek el! A 
középiskolában jó tanuló voltam, de a 
záróvizsgán azért kaptam csak négyest, 
mert a vizsgafeladatomból kihagytam a 
sót. A  vizsgán egy tálcával a kezünkben, 
amelyen mindenkinek ugyanazok az alap-
anyagok álltak kis kupacokban, vonultunk 
végig a vizsgabizottság előtt és húztuk ki 
a tételünket. Nekem a töpörtyűs pogácsa 
jutott. Nagyon örültem, mert mellettem a 
kollégának a dobos torta. Összeállítottam 
a tésztámat, kelesztettem, amikor észre-
vettem egy kis halmocskát a tálcámon. 
Kihagytam a sót. Gondoltam, gyorsan a 
tetejét megkenem sós tojással, de nem 
volt már tojásom, hiszen a tésztába gyúr-
tam. Hát loptam egyet a szomszédomtól. 
A vizsgabizottság persze érezte, hogy nem 
az igazi a végeredmény, így nem kaptam 
meg a jeles osztályzatot. Na de a szomszé-
dom sem, mert neki meg a tortából hiány-
zott a tojás.

Lőrincz L. Lászlóként és Leslie L. Law-
renceként is íródnak könyvei. Mi határoz-
za meg, hogy éppen melyik szerzői név 
kerül egy adott műre?

Leslie L. Lawrence szerzőként megje-
lentetett könyveim egy bizonyos típust 
képviselő kalandregények, valójában egyes 
szám első személyben íródó énregények. 
Abszolút részese vagyok a cselekmények-
nek. Lőrincz L. Lászlóként született fan-
tasztikus könyveimben nem a szerző (én) 
a regény főhőse. Így sokkal több minden 
megtörténhet a szereplővel, ami egy tu-
dományos tartalmakat hordozó kalandre-
gényben nem fordulhat elő. Azért is válasz-
tottam több nevet, hogy elkülönüljenek 
egymástól a stílusok, hiszen nem mindenki 
szerethet mindent. 

„A könyvtáros ellensége az olvasó” – 
ezt Ön mondta nekem tréfásan az előa-
dás előtt. Ám én könyvtárosként éppen 
az olvasóink miatt érdeklődőm, hogy ké-
szül-e már az új regénye?

Igen. Elárulhatok annyit, hogy egy kút-
ba esett szoborról szól, ami lehet, hogy 
ott sincs. Mindez újfent egy kolostorban 
játszódik. De többet nem mondhatok el. 
Olvassák majd el újabb kalandjaimat!

Haizler Lászlóné

Oscar-díjas producer Bükön
Cannes-i Nagydíjas, Golden Globe és 
Oscar díjas lett Jeles Nemes László Saul 
fia című filmje. A világhírű film produ-
cere Rajna Gábor Bükön járt és ezt az 
alkalmat ragadtuk meg, hogy a filmről, 
a további terveiről kérdezzük. A  ripor-
tot megnézheti a www.triotvdunantul.
hu / Büki hírek oldalon.

Lőrincz L. László

Rajna Gábor Németh Violetta igazgató  
asszonnyal
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A Csepregi Farkas Sándor Egylet 1996-
ban megjelentette A Répce mente me-
séi és mondái (szerk. Hetyésy Katalin és 
Sudár Lászlóné), 2003-ban pedig Sudár 
Lászlóné Molnár Zsuzsanna: Balladák, 
románcok, balladás dalok a Répce mel-
lékéről című könyveket. E munkát foly-
tatva a Csepregi Olvasókör elkezdte és 
végzi a kistáj költőinek és műveik fel-
kutatását: az 1621. évben Csepreg fel-
dúlását megörökítő deáktól napjainkig. 
Munkánkat folyamatosan segíti Büki 
(Kiss) Attila, aki soproni ismeretsége és 
kapcsolatai révén több személyre, illetve 
forrásmunkára hívta fel figyelmünket.

Kutatásaink során ismertük meg a nagy 
múltú Soproni Evangélikus Líceum egyik 
diákkörét, a Magyar Társaságot. Ebben az 
önképzőkörben, az 1800-as években két 
Bükön született, illetve két bükivé vált sze-
mély is tevékenykedett. Diákéveik alatt is 
írtak költeményeket, melynek néhány kéz-
irata fennmaradt. Így találtuk meg Hetyésy 
László, a későbbi tanár, könyvtáros és igaz-
gató egyik versét és egy versrészletét. Vele 
egy időben járt az iskolába Baranyai Ferenc, 

Répcementi költők antológiája
a későbbi büki lelkész. Tőle néhány kéz-
iratos diákkori költeményre bukkantunk. 
Payr Sándor szerint lelkész korában is írt 
verseket, de ezek közül egyet sem isme-
rünk. Szente György, a büki gyülekezet 
kántortanítója szintén verselt. Tőle egy ha-
lottbúcsúztató szöveget ismerünk, melyet 
egyházi ének dallamára készített. Legalább 
még kettő hasonló alkotása született, s bi-
zonyára több verse is, melyek viszont nin-
csenek birtokunkban. (Elődei közül Mátics 
János is verselt – Bükön 1803-1808 között 
tanított –, de neki egy művét sem ismer-
jük.) Ugyancsak írt költeményeket a későb-
bi püspök, Gyurátz Ferenc is. Ő diák évei 
alatt egy ideig a kör Rózsafüzér c. lapjának 
szerkesztője volt. Ebből a korszakából egy 
versrészlete maradt fenn. Lelkészként és 
püspökként viszont több egyházi ének szö-
vegét írta meg, melyeket ismerünk. 

Előfordulhat, hogy több büki személy-
nél van a nevezettektől kéziratban, máso-
latban vers. Kérem őket, hogy szívesked-
jenek eljuttatni címemre (9735 Csepreg, 
Nádasdy F. u. 16.) vagy e-mail-címemre: 
sagi.ferenc@t-online.hu. Másolás után a 

kéziratot visszaadom tulajdonosának.
A jelenlegi helyzet alapján a műben 11 

település 38 alkotójának művei szerepel-
nek. A kötetbe a bükiek közül – a fentieken 
túl – bekerül még Csonka Gyula, Büki (Kiss) 
Attila és Szigeti Ildikó több költeménye is.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Sa-
varia University Press Alapítvány vezetője, 
dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész profesz-
szor vállalta a mű szerkesztését és kiadását. 
A kötetet lehetőség szerint a 2017. évi Ma-
gyar Költészet Napjára szeretnénk megje-
lentetni. A  kiadó sajnos forráshiányos. Kö-
zel hatszázezer forint feltétlenül kellene a 
kiadáshoz.

Tisztelettel kérjük a település vállalkozá-
sait és magánszemélyeit, hogy lehetősé-
gükhöz képest szíveskedjenek támogatni a 
mű kiadását. Felajánlásukat a Savaria Uni-
versity Press Alapítvány (9700 Szombathely, 
Károli Gáspár tér 4.) 10104789-13104759-
00000008 sz. számlájára szíveskedjék utal-
ni. Támogatóinkat felsoroljuk a könyvben, 
tiszteletpéldányt kapnak a műből, és majd 
a bemutató(k)ra is szeretettel várjuk.

Sági Ferenc

Gyakori az internetes közösségi oldala-
kon, az újság hirdetésekben, a kirakott 
plakátokon, hogy elveszett elkóborolt 
kutyájukat keresik a gazdájuk. A  Villa 
Rosatóban egy olyan ingyenes szolgál-
tatást mutattak be, amely segíthet a ku-
tyusoknak és gazdáiknak.

A kutyákat évente beoltják veszettség 
ellen, ekkor egy chipet helyeznek el ku-
tyák nyakán a bőr alá. A chip segítségével 
beazonosíthatók az ebek. Egy központi in-
formációs szolgáltatás segítségével a chip-
ről leolvasott számok alapján megtalálják a 
gazdikat is.

A Caramell Hotel Resort állatbarát szál-
lodaként fogadja a vendégeket, akik a szo-
báikba a kutyusaikat is magukkal hozhat-
ják. A  szálloda új szolgáltatásként vásárolt 
egy chip azonosító berendezést, melyet 
a Villa Rosatóba telepítenek. Felajánlották 
az azonosító szolgáltatást a városnak is, 
amelynek segítségével a kóbor kutyák is 
beazonosíthatók.

A Chip azonosító átadásán és a műkö-
désének bemutatóján Dr. Németh Sándor 
polgármester is részt vett.

Új szolgáltatás az elkóborolt kutyák azonosítására

– Öröm számomra, hogy egy szálloda 
olyan feladatot is felvállal, ami nem a fel-
adata, hogy állatok azonosításában és a 
gazdájukhoz való visszajutásban segédke-
zik. Nagyon szépen köszönöm a város lakói 
nevében a felajánlást a kóbor kutyák azo-
nosítására.

A Vigyél Haza Alapítványt Szabó And-
rea képviselte. Az alapítványuk eddig több, 
mint hatvan elkóborolt kutyát fogadott be, 

többségüknek volt valamilyen sérülése. 
A chip beültetését nagyon fontosnak tart-
ják, hiszen az elkóborolt ebeket ennek alap-
ján tudják beazonosítani. Az alapítványnál 
a befogadott, de még nem beazonosítható 
kutyáknak igyekeznek jó gazdikat találni.

Glázer Tamás szálloda igazgató segítsé-
gével gyakorlatban is bemutatták a sajtó 
képviselőinek a chip leolvasását, az azono-
sítás folyamatát.

Először a kutya füle melletti chipről a kis 
számítógép segítségével leolvasták az ada-
tokat. Majd Glázer Tamás felhívta telefonon 
az azonosításhoz az adatbázissal rendel-
kező állatorvost. Az adatok bevitelét kö-
vetően visszahívták a szálloda igazgatóját. 
A beazonosítási gyakorlat sikerült, a kutyus 
visszakerül a gazdájához.

Az új chipleolvasó a hét minden napján, 
10 és 18 óra között térítésmentesen vehe-
tő igénybe Bükfürdőn, a Villa Rosato épü-
letében. Fontos, hogy az elkóborolt állatok 
elszállásolására egészségügyi okokból nin-
csen lehetőség a Villa Rosatóban, csupán a 
chip leolvasását biztosítják.

Varga Zsolt

Chip leolvasás
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Mint utólag kiderült az utolsó igazán 
szép kora őszi napon október 1-én büki 
civil szervezetek töltötték meg tarta-
lommal Szent Mihálynak jeles napját a 
Koczán-házban. A civil forgatag legna-
gyobb közösségi eseménye a délelőtt 
kezdődő lecsófőző verseny volt, emel-
lett táncosok és helyi zenei együttesek 
gondoskodtak a jó hangulatról. A  le-
csófőző versenyen 8 büki civil szervezet 
és egy baráti társaságból alakult csapat 
képviseltette magát az utóbbiak Csep-
regről érkezetek a Műszaki Klub meg-
hívására. 

Immár hagyományosnak mondható 
programmal emlékeztek meg Szent Mi-
hály napjáról a büki civil egyesületek. A 
rendezvény a Büki Művelődési és Sport-
központ, Könyvtárral közös szervezésben 
valósult meg. Az apró változást az jelentet-
te, hogy az eddig megszokott 2-3 napos, 
néptánccal, népzenével, máglyagyújtással 
és koncertekkel színesített eseményt idén 
“csendesebben”, ám annál tartalmasabban 
ünnepelte a város. Az idei forgatag átala-
kult igazi civil nappá, hisz minden egyesü-
let, baráti kör készül erre az őszi esemény-
re. Legnagyobb érdeklődésre számot adó 
esemény természetesen a lecsófőző ver-
seny volt, ami nem is igazából a verseny 
jellege miatt vált fontossá, hanem, hogy 
lehetőséget adott a civil szervezetek szá-
mára, hogy kicsit megmutassák magukat 
mint közösséget és beszélgessenek a szer-

vezetüket érintő gondokról, örömökről és 
beszámoljanak egymásnak sikereikről.

A Művelődési központ által szervezett 
kulturális, szórakoztató programok is a „he-
lyit a helyieknek” mottó alatt szerveződtek, 
hisz több büki, vagy büki kötődésű csapat 
is fellépett a forgatagon a jelenlévők nagy 
megelégedésére, így egy órakor Pintér 
Anikó és Hujber Ferenc citeramuzsikája 
sarkallta nótázásra a társaságot, majd a 
Mosoly tánccsoport emelte a jókedvet 
még magasabbra az eredményhirdetés 
után a Répcementi Férfikar és Tóth Marcell 
harmonikás közös műsora zárta a rendez-
vényt.

A szervezők, mint ahogy tőlük meg-
szokhatta a büki közönség a legkisebbek-
re is gondoltak, hisz a az ugrálóvár és népi 
ügyességi és fajátékok mellett kézműves 

foglalkozás, valamint TOMA és Csapata tör-
ténelmi játszóháza is várta a gyerkőcöket. 

A főzőverseny eredményei a következők 
voltak: 

Hagyományos lecsó (6 tétel):
1. Nyugdíjas Baráti Kör
2. Műszaki Klub
3. Vállalkozók
A zsűri tagjai: Windisch Péter vendég-

lős, zsűrielnök; Elek Szilveszter vaol.hu; Büki 
László vaskarika.hu

Különleges lecsó (4 tétel):
1. BTK Sakk szakosztály
2. Kézimunka szakkör
3. Sisak Gruppe
Ebben a kategóriában különdíjat kaptak 

a már említett horgászok.
A zsűri tagjai: Kenesei László vendéglős, 

zsűrielnök, Németh Violetta önk. képviselő, 
Meskó Krisztián népművelő, kisbíró, Bara-
sics Edina Trió TV

Tóth Tamás

Lecsó főzés

Termelői piac

Szent Mihály Napi Forgatag Bükön

Október 5-én és október 13-án rend-
hagyó városnézés keretében járták 
végig Bük, Bükfürdő attrakcióit a helyi 
szállodák recepciósai. Az őszi öko-tú-
rák célja az volt, hogy a vendéggel 
közvetlen kapcsolatban lévő munka-
társak - saját élményeik közvetítésével 
- minél több és részletes információval 
tudjanak szolgálni a fürdőváros ven-
dégeinek. Sajnos az első időpontban 
az időjárás nem fogadta kegyeibe a 
résztvevőket, de a kitartó és lelkes 
kiscsapat a tomboló szél ellenére is 
abszolválta a túra egyharmadát. Má-
sodik alkalommal viszont kellemes, 
napsütéses őszi időjárásban volt része 
az öko-túrázóknak. 

A szervező helyi TDM részéről Pálffy 
Tamás és Horváth Livia vezették-kísérték 
a túrát, amelynek keretében felkeresték a 
Sportparkot, a Kneipp-és Nordic Walking 
Parkot, a golfpályát, a Napsugár Játszópar-
kot, a Répcementi tanösvényt és Koczán 
házat, valamint a Kristály Tornyot, ahol a 
bátrabbak az óriáshintát is kipróbálhatták. 
A két kerékpártúrán összesen 19 szállodás 
munkatárs vett részt és a pozitív vissza-
jelzések alapján a tavaszi időszakban to-
vábbi csapatépítő programok is tervben 
vannak.   Horváth Lívia

Recepciósok két keréken

Bükfürdői Termelői Piac – véget ért az idei szezon
Október 28-án - pár hónapra - bezár-
ta kapuit a Bükfürdői Termelői Piac. Az 
eredetileg október 7-ig tervezett nyitva 
tartást további három alkalommal hosz-
szabbították meg a szervezők. A  ter-
vezett szezonzáró programot viszont 
megtartották, mintegy köszönetképp a 
lelkes és minden héten szép-számú ter-
melői kör és természetesen a kilátogató 
vendégek-vásárlók számára. 

A helyi Répcementi férfikar jóízű dalcsok-
ra után egy vidám népi színjáték szórakoz-
tatta a nézőket, amelyben fény derült a Pö-
sei sárkány legendájára is – a gyöngyösfalui 
Szent Márton templom kórusának tolmá-
csolásában. 

A műsort Peltzer Géza kellemes harmo-
nika játéka zárta, aki népszerű-nemzetközi 

dallamok szárnyán vitte európai körutazásra 
a hallgatóságot.

A piacot szervező TDM szervezet ezúton 
is köszöni a látogatók és vásárlók, valamint 
a termelők és kézművesek részvételét. Sze-
retettel várunk mindenkit jövő év áprilisától!
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Még csak másfél hónap telt el a tanévből, 
de eseménydús időszakot hagytunk ma-
gunk után. Kis elsőseink gyorsan, köny-
nyen belerázódtak az iskolások életébe, 
megszokták a napirendet, bekapcsolód-
tak a tanító nénik vezetésével a rendez-
vényekbe. Visszalátogattak az óvodába 
is a szüretre, ahol volt ovis társaikkal, az 
óvó nénikkel és dajka nénikkel találkoz-
tak, nekik meséltek a felhőtlen játék köz-
ben az iskolás mindennapokról.

Szeptember 27-én a Turizmus Világnap-
ján a TDM által szervezett programon vettek 
részt negyedikes és felsős diákjaink, akik a 
kerekes székek kipróbálása által élhették át 
a mozgássérült embertársak mindennapi 
életét. A Büki Gyógyfürdőben pedig megis-
merhették, sőt ki is próbálhatták a gyerekek a 
mozgásukban korlátozott emberek számára 
készített eszközöket, amelyek gyógyításuk 
segítségére vannak. A kicsit játékos, de mégis 
komoly délután a gyerekekben felébresztet-
te az elfogadás érzését. Görcsi Leila 5. osztá-
lyos tanuló így fogalmazta meg a nap tanul-
ságát: „Nagyon tanulságos délután volt, mert 
megtudtuk, milyen fontos az akadálymen-
tesítés, hogy a mozgásképtelen emberek is 
normálisan tudják élni mindennapi életüket.”

Szeptember 30-án, Benedek Elek szüle-
tésnapján a kisiskolásokhoz állt legközelebb 

Hírek az iskolából

2016 Ősz

kirándulás Sopronba

az a délután, amelyet Népmese Napján szer-
veztek a napközis tanító nénik. A 7 fős csap-
tok meseország 7 kapujában teljesítették a 
próbákat: meseillusztrációt készítettek, me-
setotót töltöttek, rejtvényt fejtettek, sárkányt 
céloztak, varázstárgyakat ismertek fel, puzz-
le-t raktak ki és apróhirdetésekre válaszoltak.

Október 4-én, az Állatok Világnapján az 
iskolarádión keresztül ismerhették meg a 
diákok a legfontosabb tudnivalókat a nap-
ról, valamint rajzpályázaton mutatták be 
kedvenc állataikat. A rajzok technikája lehe-
tett ceruzarajz, festés, számítógépes rajz, de 
voltak, akik diákon mutatták be házi kedven-
ceiket. A rajzokban a kiállításon gyönyörköd-
hetünk az iskolában. A városi könyvtárban a 
3. osztályosok Csider Sándor költő legújabb 

verseskötetével ismerkedtek meg vidám 
játékokon keresztül, melyet a gyerekek na-
gyon-nagyon élveztek. Október 6-án, az 
aradi vértanúk emlékünnepén az ötödike-
sek méltóságteljes emlékműsora idézte fel 
a iskolarádión keresztül az 1849-ben történt 
eseményeket, valamint 13 gyertya égett 
emlékeztetőül az aulában a vértanúk képei 
előtt.

Az őszi papírgyűjtés ismét sikeres volt, 
hiszen 13000 kg hulladékpapír gyűlt össze. 
Köszönjük a szülőknek, a város lakóinak a tá-
mogatását. A pályaválasztást előkészítő sop-
roni kirándulásról is gazdag tapasztalatokkal 
tértek haza a résztvevő 6-7. osztályos diákok.

Október 23-án, Nemzeti ünnepünkön az 
1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján a felső tagozatosok által össze-
állított méltó emlékműsor idézte fel a pesti 
eseményeket. Az őszi szünet előtti utolsó 
héten, október végén TÖK JÓ HÉT kereté-
ben az alsó tagozatosok az egészség védel-
mére fordítanak az átlagosnál is nagyobb 
hangsúlyt. Tökös sportversenyek, töklámpás 
kiállítás, tök kreatív foglalkozások, tökös játé-
kok, no és természetesen a töklakoma – sü-
tőtök, tökmagolaj, tökös sütik kóstolása lesz 
az alapja a hét programjának. A szünet előtti 
utolsó délutánon pedig Halloween-par-
ty-val zárjuk a mozgalmas őszi időszakot.

Október közepén 16 büki hatodik és hetedik 
osztályos diák körmendi társaival együtt egy 
nem szokványos osztálykiránduláson vehe-
tett részt Sopronban. Ezt a túrát a Vas Megyei 
Ipari Kamara és a SzMSz Hefele Menyhért 
Építő- és Faipari Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola szervezte. Az út célja az volt, hogy 
a diákokkal megismertesse a faiparral kap-
csolatos szakmákat, valamint bemutassa a 
faipari életpálya modelleket. Már útközben 
rövid, átfogó ismertetést hallgattunk a tér-
ségünkben zajló képzésekről. Sopronba ér-
kezve csapatunk két részre oszlott. Az egyik 
társaság az IKEA, a másik a FALCO soproni 
üzemébe látogatott. A munkavédelmi sza-
bályoknak megfelelően acélbetétes bakan-
csot, védőmellényt húztunk, mielőtt az IKEA 
üzemcsarnokába beléptünk. Füldugókat is 
vételeztünk, szükség is volt rá a fél órás ta-
nulmányi séta alatt. Majd videós vetítéssel 
ért véget ez a program. Ezt követően a Nyu-

Pályaorientációs kirándulás Sopronba

gat –magyarországi Egyetem Simonyi Károly 
Karára látogattunk, ahol a LIGNEUM Látoga-
tóközpontban a kar dékán helyettese Dr. Dé-
nes Levente köszöntött bennünket. Szabad-
foglalkozás keretében az interaktív kiállításon 
sok ismeretet szereztünk az erdőről, ott élő 
állatokról, növényekről. Nagy sikert aratott 
a fából készült hangszerek megszólaltatása. 
Majd a faipari tanüzembe látogattunk, ahol 
a CNC famegmunkáló gép volt a diákok szá-
mára a legérdekesebb. Számítógép vezérlésű 

gép néhány perc alatt belemarta a deszkába 
a sportkocsi körvonalát. A képeket néhány 
szerencsés büki gyerek ajándékba megkap-
ta. Jártunk olyan tanműhelyben is, ahol lézer 
segítségével vájtak képet a fába. Elámultunk 
ezeken a technikai vívmányokon és alaposan 
megváltozott a véleményünk a faipari szak-
mákról. A kirándulás elérte a célját, hiszen a 
pályaválasztás előtt álló diákok látóköre szé-
lesedett, talán néhányan kedvet kaptak arra, 
hogy asztalosnak, kárpitosnak, ácsnak vagy 
dekoratőrnek jelentkezzenek nyolcadikos 
korukban. Sopron nevezetességeivel is meg-
ismerkedtünk az autóbuszos városnézés so-
rán. Hazafelé a látottakat összegeztük, majd 
kvíz kérdésekre válaszoltunk. Köszönjük a Vas 
Megyei Iparkamarának és a Hefele Menyhért 
Szakgimnázium és Szakközépiskola tanárai-
nak a kirándulás szervezését.

Böcskör Katalin
osztályfőnök
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jut el az Elveszett Emberek Földjére, hogy 
Peti osztálytársát visszahozzák onnan. Az 
utazás alatt a kisfiúnak számos próbát kell 
kiállnia. A történet során azonban ráébred 
arra, hogy azokat, akik akadályozzák őt cél-
jai elérésében, nem feltétlenül erőszakkal 
kell legyőzni.
Belépő bérleten kívül: 800,- Ft
Helyszín: Büki MSK színházterem

NOVEMBER 24. 11.00, 12.30
Olvasószemüveg: A részeg elefánt - Lackfi 
János előadásai gyermekeknek
A részvétel diákoknak és a pedagógus kísé-
rőknek ingyenes, felnőtteknek 500,- Ft.
Helyszín: Büki MSK színházterem

NOVEMBER 27. 09.00
Postagalamb kiállítás
A büki H5 Postagalamb Egyesület szerve-
zésében!
A belépés ingyenes!
Helyszín: Büki MSK színházterem

NOVEMBER 27. 14.00
Adventi gyertyagyújtás 1.
14.00–18.00 Adventi vásár
15.00–17.00 Karácsonyváró kézműves ját-
szóház
15.30 Répcementi Férfikar műsora
16.00 Smooth Art Trió karácsonyi műsora
17.00 Gyertyagyújtás

NOVEMBER 14. 19.00
Forgószínpad – Büki Színházi Esték
Hétköznapok sanzonjai - Kelemen Zoltán 
és Völgyi Attila koncertje
Zene: Völgyi Attila, Jacques Brel
Versek, dalszövegek: Kelemen Zoltán
Belépő: 900,- Ft
Helyszín: Büki MSK színházterme

NOVEMBER 17. 15.30
Fabula Bábszínház: Csillagszemű, az 
álommanó – népmesei motívumokkal át-
szőtt zenés bábjáték
A vidám, zenés, álombéli utazás Csillag-
szeműről, az álommanóról és barátjáról, 
Petiről szól. A két jóbarát kalandos úton 

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2016. novemberi programjai

Október első hetében rendezik meg or-
szágszerte az országos könyvtári napokat, 
amelyhez a közgyűjtemények számos ren-
dezvénnyel, akciókkal, szolgáltatásokkal 
kapcsolódnak. A programsorozat legfonto-
sabb célja, hogy ezen időszakban kiemelt 
figyelmet fordítsanak a könyvtárak a min-
denki számára hozzáférhető lehetőségek 
megismertetésére, illetve segítséget nyújt-
sanak a tájékozódáshoz, az ismeretszer-
zéshez, a kulturált közösségi együttléthez. 
Minden évben – idén is - törekedtünk arra, 
hogy gazdag programkínálatunkban min-
den korosztály megtalálja a kedvére való 
eseményt, szolgáltatást. Számadataink a 
sikerességet bizonyítják, hiszen 18 alkal-
mon – közte a napi beiratkozási akcióink is 
- összesen 612 fő vett részt. A könyvtári hé-
ten vendégünk volt dr. Csider Sándor költő, 
aki drámajátékokkal fűszerezett rendkívüli 
irodalomóráján Álomút c. verseskötetét 
mutatta be a 3. osztályos diákoknak. Az 
Olvasószemüveg őszi programjának első 
közönségtalálkozóján Lőrincz L. László író 
sok-sok humorral beszélt kalandos életé-
ről. Több újdonsággal bővült 2016-ban az 
országos tematika. Napjainkban sokat és 
sokan foglalkoznak a környezeti fenntart-
hatóság témakörével, a könyvtárak “zöl-
dítésével”, ökológiai szolgáltatásainak ter-
jesztésével. A témához kapcsolódóan, az 
olvasóteremben kialakított zöld zugunkkal 
nemcsak színvilágában, hanem az ott elhe-
lyezett tematikus irodalommal is könyvtá-
runk „zöld könyvtári” funkcióját emeltük ki. 

Nagy könyvtári beavatás! – Országos Könyvtári Napok 

Gabi néni mesél

Gyermekprogramjaink sorába folyamato-
san és tudatosan becsempésztük a termé-
szeti környezet megismerését és védelmét. 
Az aprócskák, az ovisok, az iskolások hamar 
birtokba vették a zöld zug kényelmét és 
lett helyszíne mocorgós – ölbeli játékok-
nak, mesefelvételnek, kézműves foglalko-
zásnak. A legnagyobb élményt az „Éjszaka 
a könyvtárban” program nyújtotta idén is. 
Öreg néninek, vasutasnak, csillagásznak, 
cowboynak, bohócnak öltözött könyvtáro-
sok és középiskolai diákok keltették életre 
a meséket és a tudományokat, amelyek 
között Tóth Viki néni kalauzolta az elem-
lámpás felfedezőket. TOP10 nappal zárult a 
programokkal színesített könyvtári hetünk, 
ahol díjaztuk azon olvasóinkat, akik valami 
módon kiemelkedtek tevékenységükkel 
a könyvtári közösségünkből. 11 kategóri-
ában adtunk át jutalmat: a legfiatalabb és 
a legidősebb könyvtárhasználóknak; a leg-
több könyvet kölcsönzött felnőtt, szépkorú, 

gyermek olvasóinknak; a „legnemzetispor-
tosabb”, a „legvöröspöttyösebb”, a „legbo-
gyósabb” és a legjátékosabb könyvtártagok 
részesültek könyvjutalomban. Programja-
inkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
A büki városi könyvtár legjei 2015. évi 
statisztikai adatok alapján:
1. legszépkorúbb olvasója – Lesti Sándorné
2. legifjabb olvasója – Varga Hanna
3. legtöbb könyvet kölcsönzött gyermek ol-

vasója – Karádi Dorián 
4. legtöbb könyvet kölcsönzött olvasó csa-

lád – Kumánovich testvérek 
5. legtöbb könyvet kölcsönzött felnőtt olva-

sója - Faragó Anna 
6. legtöbb könyvet kölcsönzött szépkorú ol-

vasója – Gergácz Józsefné 
7. legnemzetisportosabb olvasója – Major 

Gyula
8. legvöröspöttyösebb olvasója – Marosvöl-

gyi Adél
9. legbogyósabb olvasója – Kocsis Emma
10. legjátékosabb olvasója – Tóth Viktória
11. 2016-ban a legeslegfiatalabb olvasónk 

(4 és fél hónapos) – Simon Vince
OlvasSzelfizz Pályázatunk díjazottjai:
• Balogh Luca
• Gosztonyi Gréta
• Katona Luca
A nagy Könyvtári Beavatás rejtvényét ki-
töltők közül kisorsolt nyertesek:
• Kovács Lara
• Németh-Burger Violetta
• Varga Vanessza

Haizler Lászlóné
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Hetyéssy István, Bük község monográfiája, 
szerk., az előszót írta és az életrajzot összeál-
lította Dr. Németh Sándor (Bük Város Önkor-
mányzata és a Magyar Nyugat Könyvkiadó, 
Bük – Vasszilvágy, 2015). A legújabb: Balogh 
Lajos, Büki tájszótár, Bük Város Önkormányzata 
és a Magyar Nyugat Könyvkiadó, Bük – Vasszil-
vágy, 2016. Gyönyörű kiállítású darabok, a hely 
és lakosainak történelmével, a kapcsolódó ese-
ményekkel. A kedves Pereznyák házaspártól, 
Zsuzsától és Ferenctől kaptam mindegyiket, 
ajándékba, merthogy tapasztalták érdeklődé-
semet a település iránt, és talán kis viszonzás 
Tanári noteszkönyveimért, amelyekben visz-
szatérően emlegetem büki élményeinket. A 
kiadványok is jelzik azok fáradozását, akik büsz-
kék településükre, s szakszerűen gondozzák az 
emlékőrzést. Nem minden nehézség nélkül 
való munka ez: kutatások, a rejtett anyagok 
meglelése, tisztázása. Sikerült a sok és sokféle 
dokumentumot rendezni, élvezetesen, izgal-
masan előtárni. Öröm megtapasztalni, hogy 
a személyes életeken keresztül, azokon túl, 
megjelenik a kor történelme is. A történelem-
könyvek fontos kiegészítője mindez, nem csak 
iskolásoknak. Örülünk a könyveknek, mert 
mi nem csak turista vendégként járunk oda, 
igyekszünk megismerni a részleteket, meg-

részt vesznek. A háromnapos együttlét a Du-
nántúli Regionális Vízmű Zrt. balatongyöröki 
üdülőterületén szerveződött, amelyet Szabó 
József egyesületi elnök készítette elő. Ezeken 
a napokon versenyt nem szerveztünk, de a 
rossz idő ellenére idősebb Kadarkuti András 
22 db, Németh Zsigmond 18 db halat fogtak, 
amelyet a Kadarkuti család és Balogh Jenő 
tisztított meg, majd készítette elő halsütésre. 
Jó hangulatban teltek a napok. A sok finom 
étkezés, és főleg az esték erősítették a csoport 

2003 óta járunk a fürdőhelyre, az Apart-
man Hotelben jól érezzük magunkat. És 
látogatjuk a vasi vidéket. A kikapcsolódás 
mellett hasznos feltöltődés, több jó isme-
rős, barát szakmai társaságában, mint köz-
reműködés a szombathelyi Fűzfa Balázs 
vers-sorozatában, francia irodalmi est a 
Sárvári Könyvtárban, Bődi Piros szervezé-
sében. Publikáltam a Celldömölkről elszár-
mazott matematikus professzor, Kósa And-
rás könyvéről (Értelmiségi körökben. Egy 
matematika professzor feljegyzései. Vasi 
Szemle, 2012/1. 119-121. o.) Bükön a Városi 
Könyvtárban többször kapok gyorssegít-
séget cikkek internetes továbbításához.

És gyűlnek a könyvek. Az egyik: Aranykalá-
szok, búzakeresztek. 25 éves a büki aratófeszti-
vál. (A szöveget írta, a fényképeket készítette: 
Bodorkós András, Szülőföld Könyvkiadó, 2015.) 
A másik: Büki recepteskönyv. Időtálló ízek. 
(szerk. Horváth Lívia és Spilenberg Andrea, elő-
szó Tóth Tamás, fotó Csepregi Tibor, művészeti 
vezető, Nagy Georgina. Szülőföld Könyvkiadó, 
2015.) Igazi dokumentumgyűjtemények. A 
recepteskönyv külön csemege, az ételekkel, 
a neveikkel, a vonzó képekkel. Ez utóbbi hát-
só lapján a megjegyzés: „Az Ön kötetének 
sorszáma: 072.” Büszke vagyok. Ezt követette: 

A Büki Horgász Egyesület egy csoportja 
2015-ben Rétimajorba tett kirándulást, ter-
mészetesen horgászattal egybekötve. A 800 
hektáros vízfelületen élvezhette a horgászatot 
minden résztvevő. Hazafelé elhatározta a kis 
csapat, hogy ilyen jellegű kirándulást, horgá-
szatot minden évben megszerveznek. Az idei 
évben Balatongyörököt célozta meg a társa-
ság, amely 13 főből állt. A büki egyesületnek a 
legszorgalmasabb tagjai a szemétszedésben, 
nádvágásban és minden megmozduláson 

Vendégkönyv

Horgász hírek

ismerni az ottani emberek életét. Igyekszünk 
otthon lenni Magyarország e kedves szegleté-
ben. (A noteszkönyvekben visszatérő tudósítá-
sait is érdemes lenne összegyűjteni, mondjuk: 
Büki vendégek. Akik nem csak a vízért sze-
retnek bennünket.) Megérdemli az elisme-
rést mindenki, aki közreműködött a könyvek 
létrejöttében. És mi, a város történelme iránt 
érdeklődők, haszonnal forgatjuk, ahogy azt 
az egyik könyv Előszavában reméli a szerző, 
más szerepben a város polgármestere. Bük, a 
város, a fürdőtelep tiszta, folyamatosan alakul, 
csinosodik. Az üzletek rendezettek, tele áruval, 
bő választékkal. Ez jellemző a nagyokra, de a ki-
sebb boltok sem maradnak el mögöttük, gya-
kori betérők vagyunk. Ami ki nem maradhat: 
Idősíkok a téren. (Nagy Csaba Munkácsy-díjas 
képzőművész alkotása.) Az irodalomból ismert 
ez a kifejezési mód, de szobornál még nem 
hallottam. A merev anyag (gránit, alumínium, 
lámpatestek) hogyan adja át magát az idő-
nek? Hogyan lehet múltat ábrázolni a statikus 
jelennel? „Horizontálisan szeletelt figurával” – a 
művész „felszeletelte” az emberalakot, így kap-
csolva össze generációkat, jelezve, előttünk is 
történtek dolgok, ha ezek a figurák, nem len-
nének, mi sem lennénk. Bravúros megoldás, 
sötétben is világít. Dr. Sz. Tóth Gyula

összetartását. A jóízű ebéd elkészítése Fülöp 
Jóska bácsi érdeme volt. Az esti beszélgeté-
sek, tapasztalatcserék a ki-ki által hozott borok, 
pálinkák igazi baráti hangulatot teremtettek. 
Elhatároztuk, hogy jövőre is folytatjuk a györö-
ki horgászattal egybekötött kirándulást.

A Büki Horgász Egyesület nevében ezúton 
is jó egészséget kívánunk a 86. életévébe lé-
pett legidősebb egyesületi tagunknak, Fülöp 
Jóska bácsinak. Szabó József

egyesületi elnök

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

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

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

23. Szerda Dr. Bencsik István
24. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
25. Péntek Dr. Szilasi Imre
26. Szombat Dr. Szilasi Imre
27. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
28. Hétfő Dr. Kator Miklós
29. Kedd Dr. Szirmai László
30. Szerda Dr. Izer Ildikó

Bük, 2016. október 15.
Dr. Németh Sándor , s.k. elnök

2 0 1 6 .   o k tó b e r   2 8 .        9



Büki Újság

Bük rendezhette BÜKFÜRDŐ KUPA né-
ven a 2016. évi magyar országos I. osz-
tályú asztalitenisz utánpótlás ranglista-
versenyt.

A büki pingpong az utóbbi évben újra el-
indult azon az úton, amely a sikerek felé ve-
zet. Újjá szerveztük a nemzeti bajnokságban 
szereplő csapatunkat, amely jelenleg az NB 
III-ban veretlenül a tabella élén áll. Két csa-
patunk is szerepel a megyei csapatbajnok-
ságban, ők ugyancsak a bajnoki címre pá-
lyáznak. Ami viszont a legfontosabb: tavaly 
ősztől szervezett utánpótlás nevelés folyik 
szakosztályunkban szakavatott és elhivatott 
edzőkkel és szorgalmas és főleg alsó tago-
zatos gyerekekkel, akik szépen fejlődnek és 
már alapfokú versenyeken is indulni tudnak. 
A szakosztályban jó a hangulat, edzések lá-
togatottak, sokszor a 8 asztal is kevésnek bi-
zonyul az igények kielégítésére. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy főleg 
utánpótlás nevelő munkánk elismeréseként 
a Magyar Asztalitenisz Szövetség az év leg-
nagyobb utánpótlás versenyének a 2016. 
évi magyar I. osztályú asztalitenisz utánpót-
lás ranglistaversenynek a rendezését szak-
osztályunkra bízta. Ezen a versenyen min-
den élversenyző igyekszik elindulni, hiszen 
az itt szerzett ranglista pontok határozzák 
meg a játékos helyét a magyar utánpótlás 
ranglistán.

A versenyt szeptember 23-án és 24-én 
8 versenyszámban rendeztük meg a sport-
csarnokunkban BÜKFÜRDŐ KUPA néven, 
16 asztalon: U11-es, U13-as és serdülő kor-
osztályban fiú és lány egyéni versenyszá-
mokban, valamint serdülő fiú és lány páros 

A büki pingpong újra országos események alakítója volt

számokban. A sok induló miatt mindkét nap 
reggel 10 órától este 10-ig pattogott a kau-
csuklabda a küzdőtéren. A fiatalok játékán 
látszott, hogy komoly szakmai nevelő mun-
ka folyik a szakosztályokban, nagy akarattal 
küzdöttek a helyezésekért, láthattuk, hogy jó 
a magyar asztalitenisz utánpótlás helyzete.

A versenyt dr. Németh Sándor Bük vá-
ros polgármestere nyitotta meg, de az ese-
ményen jelen volt dr. Paár Dávid a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség sportigazgatója, 
Dobolán Gábor a Vas megyei Asztalitenisz 
Szövetség elnöke, Segyevi Sándor a Vas me-
gyei Asztalitenisz Szövetség titkára, valamint 
a versenybíróság, Bódis Attila főbíró vezeté-
sével. A helyi szervek képviseletében a Büki 
Gyógy és Élményfürdőt Schaffer Adrienn 
marketing igazgató, a Büki Testedzők Körét 
Galamb Orsolya sportköri elnök, az asztali-
tenisz szakosztályt Németh Gyula szakosz-
tályvezető és Antalovits György a verseny 
főszervezője képviselte.

A ranglista versenyre rekord számú ne-
vezés érkezett: U11-es versenyszámokra 
69, U13-as versenyszámokra 139, serdülő 
egyéni versenyszámokra 123, serdülő pá-
rosra 89-en neveztek. Összesen 39 egyesü-
let 194 versenyzője képviseltette magát a 
megmérettetésen Orosházától Sopronig. 
Vas megyéből szombathelyi és celldömölki 
játékosok indultak, a büki utánpótlás játé-
kosok még nem tartanak ezen a szinten, de 
megtapasztalhatták, hova kell(ene) eljutniuk 
pár év szorgalmas edzésmunka után.

A versenyen jelentős vasi eredmény nem 
született, mindössze egy 5 -8. helyre futotta 
a celldömölki Harkály Bálintnak és a legjobb 

16 között végzett egyéniben és párosban 
is a szombathelyi Rónafalvi Petra. Viszont a 
kitűnő rendezésért nagyon sok dicséretet 
kaptunk és országos vezetés is úgy értékelte, 
hogy a sportcsarnokunk és a körülötte lévő 
létesítmények ennél még nagyobb verse-
nyek fogadására is alkalmasak.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
dr. Németh Sándor polgármester úrnak, aki 
nagyon szép és értékes díjak beszerzésében 
volt segítségünkre, a Büki Gyógy és Élmény-
fürdő vezetésének, akik minden versenyző-
nek egy strandlabdával és kedvezményes 
fürdőbelépési lehetőséggel kedveskedtek, 
a Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
vezetőinek és dolgozóinak a folyamatos tá-
mogató közreműködésükért és rajtuk kívül 
mindazoknak, akik anyagi támogatással, já-
tékvezetés vállalásával, vagy fizikai munka 
végzésével segítették munkánkat.

Ez a rendezvény jó hírverés volt városunk 
és gyógyfürdőnk számára is: hiszen az egész 
országból nagyon sokan érkeztek, akik még 
nem jártak nálunk, s számtalanszor hallottuk 
a szájukból: igen, ide még vissza fogunk jön-
ni a jövőben is. Mi pedig az országos ping-
pong vezetés ígéretét birtokolva a jövőben 
is szívesen vállaljuk országos, vagy nemzet-
közi versenyek szervezését és lebonyolítását, 
mert ez a verseny is bizonyította: közös ösz-
szefogással, a helyi szervek hathatós segítsé-
gével képesek vagyunk ezt magas színvona-
lon megvalósítani. 

Antalovits György
BTK verseny szervező

Németh Gyula 
BTK szakosztály vezető

A verseny résztvevőiBük polgármestere megnyitja a versenyt

A sportcsarnok a verseny alatt
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A Hotel Caramell újjászületett,
hogy Ön is újjászülethessen.

Nyitás: 2016. november 18.

www.caramell.hu

Bükfürdő 2016. novemberében újjászülető 
wellness-, élmény- és konferenciaközpontja, a 
Caramell Premium Resort****superior állatbarát 
szolgáltatásokkal és az elkóborolt kutyák haza-
találását segítő chipleolvasóval támogatja a fele-
lős állattartást és a kutyás turizmust Bükön. Mivel 
a gondos és szabálykövető állattartás közérdek, 
az új chipleolvasó üzembe helyezésén a szálloda 
meghívására részt vett dr. Németh Sándor, Bük 
polgármestere is.

A Magyarországon élő kutyák száma meghaladja a 
kétmilliót, és közülük több mint százezer kóborol az 
utcákon. Harmadik vidéki szállodaként az ország-
ban, a Caramell Premium Resort is csatlakozott a 
Vigyél Haza Alapítvány sikeres kezdeményezésé-
hez: 2016. októberétől a szálloda saját cukrász-
műhelyben, a Villa Rosatóban is elérhető egy chip-
leolvasó, mely elkóborolt kutyák azonosításában 
és hazajutásában segít.

Az új eszköz avatásán dr. Németh Sándor polgár-
mester elmondta: dicséretes, hogy a Caramell 
Premium Resort a chipolvasó telepítésével a társa-
dalmi felelősségvállalás szép példájaként, a köz ér-
dekét helyezte előtérbe.  Glázer Tamás, a szálloda 
igazgatója hangsúlyozta: a Caramell az ország első 
holisztikus szállodája, ennek jegyében a termé-
szettel való harmónia és az állatbarátság magá-
tól értetődő.  Az igazgató bejelentette: a Caramell 

Premium Resort idén hivatalosan is a Kutyabarát.
hu szakmai partnere lett, és pályázik az Év Kutya-
barát Helye címért is. 

A novemberben újra nyitó szállodakomplexumban 
a pihenés csak a kezdet. A Resort jellegnek kö-
szönhetően a sokrétű szállodai szolgáltatások egy 
helyen lesznek elérhetőek, hatékonyan kiszolgál-
va ezzel a különböző célcsoportok legkülönfélébb 
igényeit.
 
A Resortban egyedülálló módon két különálló 
wellness-részlegben élvezhetik a vendégek az 
ellazulást. Az új, 2000 m2-es exkluzív fürdő-, és 
szaunaház, az ayurvedikus egészségközpont, a 
több mint 100-féle szépészeti-, wellness-, és gyógy-
kezelés, a szálloda saját kalandparkja, bowling- és 
focipályája, valamint kézműves cukrászata, a tel-
jesség ígéretének biztosítéka.

Ami feltöltődés, öröm és élmény a vendégnek, lehe-
tőség üzleti partnernek. A megújult szálloda Nyugat-
Dunántúlon egyedülálló módon 700 fő befogadóké-
pességű konferencia komplexummal rendelkezik, 
mely önálló kiállítási helyszínként is működik. 

A Caramell Premium Resort a napjainkban oly nép-
szerű „slow turizmus”, vagyis a lassú pihenés fi lozó-
fi ájának legújabb fellegvára Bükfürdőn. Ám a pihe-
nés csak a kezdet... 

AHOL A KUTYA IS VENDÉG!
INGYENES CHIPLEOLVASÓ MŰKÖDIK OKTÓBERTŐL BÜKÖN
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A TELJESSÉG ROMANTIKÁJA

A megújult Caramell Premium Resort**** szálloda-, 
élmény-, és konferenciaközpont változatos rendez-
vényhelyszínei, hangulatos földszinti-, és tetőteraszai, 
a romantikus kerengővel körülvett japánkertje, a szűk 
körű esküvők és a szabadtéri esketés ideális helyszínei.

CARAMELL ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS 
2016. NOVEMBER 13.

A rendezvényen mindent megtalálsz, ami a Nagy Napot 
tökéletessé teszi! 

Programízelítő: Esküvői szolgáltatók bemutatkozása, 
szervezési tanácsadás (esküvői ruhaszalonok, deko- 
ráció, virág, fotó, videó, vőfély, zenészek, DJ stb.) 

Villa Rosato kézműves cukrászatunk 2017. torta trend-
jeinek bemutatója, sütikóstolóval 

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

A rendezvény időpontja: 2016. november 13., 10.00 - 18.00

2016. NOVEMBERÉBEN A HOTEL CARAMELL MEGÚJUL ÉS 

CARAMELL PREMIUM RESORT**** 
NÉVEN VÁRJA VENDÉGEIT!

H-9740 Bükfürdő, Európa út 18. • T: (00 36) 94 558-030 • F: (00 36) 94 558-031 • event@caramell.hu • www.caramell.hu
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