
ként – mindig fontos szerepet töltött be, 
s elősegítette az államalkotó nemzetiség 
beilleszkedését, saját kultúrájának feladá-
sa nélkül. Ennek szellemében minden 
évben országos népzenei táborokat, to-
vábbképzéseket tartanak és lehetősége-
ikhez mérten – társszervezőként – to-
vábbi programokban vesznek részt hol 
anyagi, hol szakmai segítséggel.

A két éven át tartó versenysorozat elő-
döntőjéből jutott tovább a Keltike Együt-
tes a dunántúli középdöntőbe. Az itteni 
népes mezőnyből jutottak a Kárpát -me-
dencei döntőbe.

A Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár Keltike Népdalcsoportja 2003. 
szeptemberében alakult a Felsőbüki 
Nagy Pál Általános Iskola növendéke-
iből.  A heti rendszerességgel működő 
amatőr művészeti csoport vezetője Pin-
tér Anikó népdalénekes, a Rutafa Éneke-
gyüttes vezetője. 

Anikó gyermekkorában kezdett a nép-
dalénekléssel foglalkozni, a Táplánszent-
kereszti Tavaszi szél citerazenekarban, 
mellyel sok megyei és országos döntőn 
szerepeltek. 1994 – ben lett tagja a Vasi 

Az ország legjobb népdalos együttesei között a Keltike
Vass Lajos Nagydíjat kapott a büki Keltike együttes

Népdalstúdiónak, mellyel 1999 – ben el-
nyerte a Népművészet Ifjú Mestere címet.

1999-től Bükön adja át széleskörű 
népzenei ismereteit a helyi gyerekek-
nek. A  Keltike népdalkörben a tagok a 
hagyományos népdaléneklés alapjait 
sajátítják el, mind egyéni, mind a csopor-
tos énekléssel. Elsősorban Magyarország 
népzenei dialektusainak dalait éneklik, 
megőrizve ezzel a hagyományos magyar 
népi éneklést. A dalokat eredeti hangzó-
anyagról tanulják.

Anikónak és csapatainak nem ez az 
első Vass Lajos Nagydíja.  Korábban már 
nyert Nagydíjat a Keltike és a Rutafa cso-
portokkal. Az akkor épp felsőbe lépő lá-
nyok mára felnőttek. Idén neveztek elő-
ször a felnőtt mezőnyben. Van köztük 
olyan, aki már dolgozik. A csoport életét 
mégsem érzi veszélyben Anikó, hiszen 
ahogyan ő maga is vallja, a változás örök. 
Ő ezt elfogadja és hiszi, hogy a népzene 
mindig megmarad mindannyiuk életé-
ben. Utánpótlás pedig mindig akad, a ma 
már javarészt 4.-esekből álló Napvirág 
együttessel is szép remények elé néznek.

 Simon Tünde

„Hagyományos régiók, Régiók ha-
gyománya” – ezzel a címmel hirdették 
meg a XI. Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpát-medencei versenyét, melynek 
döntőjére 2016. november 5-én Buda-
pesten került sor. A büki Keltike Népdal-
csoport elhozta a verseny legrangosabb 
díját, melyért a döntőben 104 csoport 
és szólista versengett, és amelyből ösz-
szesen 30 darabot adtak át. 

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 
1995-ben alakult azzal a céllal, hogy ösz-
szefogja, segítse a Kárpát-medencében 
élő és működő népdalköröket, népze-
nei csoportokat, énekkarokat, nyugdíjas 
éneklő csoportokat, a népzenét, nép-
hagyományainkat éltető közösségeket, 
embereket. Segítse a csoportok közötti 
kapcsolat kiépítését, megtartását, a ta-
pasztalatok átadását.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a nép-
zene – a nemzeti kultúra szerves része-

Keltike a díj átadása után 

A Vass Lajos Nagydíj

Novemberi számunk tartalmából: 
Kossuth utcai fák 2. oldal

Megjelent Bük város monográfiája 3. oldal

Óvodai egészséghét 4. oldal

Evangélikus hírek 5. oldal

Egészségnevelési hetek az iskolában 7. oldal

Adventi programok 11. oldal
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kovits Péter soproni történész-levéltáros, 
az elhunyt dr. Kocsis Zsolt szombathelyi 
geográfus, és dr. Németh Sándor dolgozta 
fel. 

A második egységben dr. Baranyai Gábor 
az NymE - SEK egyetemi docense a város 
természetrajzát vázolja fel. 

A harmadikban dr. Csapó Tamás a telepü-
lés közlekedés-földrajzi helyzetét és térkap-
csolatait elemzi. 

A negyedik, egyúttal leghosszabb, több 
mint 100 oldalas fejezetben Bük időbeli fej-
lődésének településképén megmutatkozó 
következményeit, emlékeit tárja fel Pozsgai 
Andrea PhD hallgató (NymE) és dr. Németh 
Sándor Bük város településföldrajza címmel.

Az ötödik rész a város népességének 
mennyiségi (demográfiai) és minőségi jel-
lemzőit adja. Ezt a fejezetet is a főszerkesztő 
jegyzi.

A hatodik fejezet foglalkozik a város val-
lási életével úgy, hogy a téma statisztikai 
ismertetése (dr. Csapó Tamás) után Bük két 
nagy felekezetének, az evangélikus gyüle-
kezetnek (Simon Réka lelkész) és a római 
katolikus egyházközségnek (Pócza Mária 
Gabriella óvodavezető és Csóka József ) a 
bemutatására is sor kerül.

A hetedik egység a város gazdaságának 
elemzését tartalmazza. Általános jellemző-
inek és a vállalkozási aktivitásának feltárása 
után az egyes ágazatokat is elemzi dr. Palko-
vits István közgazdász. Természetesen külön 
alfejezetet érdemel a hazánk 4. leglátogatot-
tabb településének turizmusa, Magyar Már-
ta turisztikai menedzser tollából.

Értelemszerűen külön fejezetet kapott a 
város újkori fejlődését megalapozó gyógy-
fürdő üzemtörténete. A hévíz feltárását és 
az arra települt gyógyfürdő korai históriáját 
Pup Vilmos, a vállalat korábbi főmérnöke 

meséli el, az 1993. január 1-jén megalakult 
Büki Gyógyfürdő Zrt. bő két évtizedét dr. 
Németh István akkori vezérigazgató, míg 
az utóbbi két esztendő történéseit a mai 
vezetők - Schaffer Adrienn mb. marketing 
igazgató, Németh Csaba műszaki igazgató 
és Vörös Imre vezérigazgató - mutatják be.

A kilencedik és a tizedik fejezet Bük infra-
struktúrával foglalkozik. Előbbit dr. Baranyai 
Gábor jegyzi és a műszaki infrastruktúrát 
(közművek, utak, épületek) mutatja be, míg 
az utóbbiban az intézményi infrastruktúra 
bemutatását több szerző. Az oktatási rend-
szer történetébe a helyi Felsőbüki Nagy Pál 
Általános Iskola és Szakközépiskola tanárai, 
Bogdán Krisztina és Varga Ágnes, az óvodáé-
ba Pócza Mária Gabriella, a civil szervezetek, 
művelődés, a szociális és egészségügyi szfé-
ráéba Taródi Lajos okleveles szociális mun-
kás, intézményvezető és Sági Ferenc, míg a 
sportéba Kirchknopf Péter és Falussy Péter 
sportvezetők avatja be az olvasót.

A fő fejezetek sorát a Bük közbiztonságá-
ról szóló rész zárja, amelyet a büki rendőrőrs 
adatai alapján dr. Csapó Tamás állított össze.

Önmagában imponáló, akár külön kiad-
ványt is képezhetne a 25 oldalas, 341 tételt 
számláló irodalomjegyzék, ami Bük eddig 
publikált bibliográfiái közül legbővebb.  

Az összesen 23 szerző által írt mű továb-
bi 57 adatközlő információira épülő, a teljes 
könyv összes terjedelmének csaknem egy-
negyedét kitevő 12 melléklettel zárul, ame-
lyek értékes dokumentumokkal, adalékok-
kal egészítik ki a fő fejezeteket.

Az így összeállított 844 oldalas 
monográfia nem csak Bük helytörténetében 
jelent hiánypótló munkát, hanem a megye 
honismereti irodalma is egy értékes alap-
művel gyarapodott.

Dr. Németh Sándor

www.buk.hu

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.

Bük Város Képviselő-testülete már több 
alkalommal foglalkozott a Kossuth ut-
cai fenyőfák sorsával. A  fák elöreged-
tek, kivágásra érettek.

A Bő irányából érkezőket a Kossuth 
utcában magas fenyőfák sora fogadja az 
út két oldalán. A  fenyők már megérettek 
a kivágásra, egy vihar esetén veszélyt je-
lenthettek a körülöttük lévő ingatlanokra. 
A  magasra nőtt fák ágai között villanyve-
zetékek és kábelek futottak. Így aztán sok 
helyen a fenyőágakat csonkítani kellett, 
hogy ne zavarják a vezetékeket. A büki ön-
kormányzat lakossági fórumot hívott össze, 
ahol megtanácskozták a fák kivágásának a 
menetrendjét, s azt is, hogy a kertészmér-
nök javaslataiból milyen fákat ültessenek 
a fenyők helyett. Azonban már a lakossági 
fórumon többen jelezték: az újonnan ülte-

Bük Város Önkormányzata tisztelettel meg-
hívja a büki 70 éven felüli lakosokat 2016. 
december 9-én, pénteken, 14 órára az IDŐ-
SEK NAPI KÖSZÖNTŐJÉRE.
A rendezvény színhelye: Művelődési Köz-
pont.
Köszöntőt mond: Taródi Lajos intézményve-
zető, bizottsági elnök.
A műsorban szerepelnek a Csodaország 
Óvoda óvodásai és a Pannon Cigányzenekar.

Kossuth utcai fenyőfák sorsa

Meghívó Meghívó

tett fák nagy része 1-2 éven belül kipusztul 
a gondos ápolás mellett is. 

Ezután a kertészmérnök javaslatára ta-
lajtani vizsgálatot végeztetett el az önkor-
mányzat. Kiderült, hogy nagyon savas a ta-
laj és a nehézfém tartalma nagyon magas. 
Valószínű, hogy a főút sózása sem kedvez 
a talajnak. Így a lakók által kiválasztott fák 
sajnos nem alkalmasak az ültetésre, mert 
ebben a talajban nem tudnának megélni. 
Még akkor sem, ha az ültetendő fák alatt 
a talaj kicserélik. Olyan fákat kell keresni a 
szakembereknek, amelyek ezt a talajt, a 
rossz körülményeket kibírják. 

A fenyőfák kivágását nehezíti, hogy a 
forgalmas út mellett állnak, az ágaik között 
futnak el több helyen a villanyvezetékek, a 
telefonkábelek. Akik figyelemmel kísérték 
az óriás fák kivágását, tapasztalhatták, hogy 

egy nagyon hozzáértő, profi csapat végezte 
a munkát. Alpin technikával egy-egy fa kivá-
gása 10 perc alatt megtörtént. A szakembe-
rek először a fa alsóágait vágták le, figyelve a 
vezetékekre. Majd a felső harmadát egyben 
döntötték le, közben kötéllel irányították 
lentről a fa dőlését. Mindössze néhány perc-
re állt le a forgalom egy-egy fa eltakarítása-
kor. A  fenyőágakat azonnal bedarálták, és 
elszállították. Összesen 101 fát vágtak ki.

A munka után megszemlélve az utcát 
azt tapasztaljuk, hogy „kinyílt” a tér, az eddig 
kitakart épületek előtűntek, megváltozott 
az utca hangulata. Tavasszal ismét változás 
lesz, hiszen a kivágott fák helyett újakat 
ültetnek. Ezt megelőzi még egy lakossági 
fórum, ahol a kertészmérnök segítségével 
kiválaszthatják az utca lakói a megfelelő fa-
fajtákat.  Varga Zsolt

Bük Város Önkormányzata tisztelettel meg-
hívja a nyugdíjas közalkalmazottakat, köz-
tisztviselőket az ÉVZÁRÓ KÖSZÖNTŐRE 
2016. december 8-án, csütörtökön, 14 órá-
ra a Művelődési Központba.
Köszöntőt mond Baranyai Róbert alpolgár-
mester.
A műsorban közreműködnek a Csoda-
ország Óvoda óvodásai és a Senior Szín-
pad.

Az új büki könyv

Az egykori három nemesi falu (Alsó-, Kö-
zép- és Felsőbük) 1902-ben történt egye-
sítésével létrejött Bük neve a köztudat-
ban egyet jelent a határában 1962-ben 
megnyitott gyógyfürdővel. Vonzereje és 
a határ közelsége révén kedvelt turisz-
tikai célponttá, munkaerővonzásának 
köszönhetően pedig a Répce völgyének 
legerősebb gazdasági centrumává, tér-
szervező központjává vált. A folyamat 
eredményeként és elismeréseként a 
kút mellett kifejlődő negyedik telepü-
lésrész, Bükfürdő 1979-ben gyógyhely 
minősítést, az egész helység 1983-ban 
nagyközségi, 2007-ben pedig városi cí-
met kapott.  

Ennek ellenére Bük - egyébként gazdag 
- történelmi múltját csak néhány kutató pró-
bálta meg összegezni monografikus igény-
nyel. Ezek a művek azért foglalkoztak Bükkel, 
mert szerzőik vagy itt születtek, vagy pedig 
életük egy jelentős részében kapcsolatba 
kerültek a helységgel, és ilyenfajta kötődé-
sük révén fordult vizsgálatuk azon korok felé 
is, amelyek a nem helybeli történészeknek 
nem jelentenének különösebben izgalmas 
kutatási témát. Viszonylag kis terjedelmük 
alapján nem is tekinthetők igazi monográfi-
áknak, hanem inkább olyan komplex szem-
léletű műveknek, amelyek inkább átfogó 
képet kívántak nyújtani a településről, sem-
mint részletgazdagot.

A település történetének tudományos, 
részletes monográfiája azonban továbbra is 
hiányzott a repertoárból. 

Ennek megalkotását dr. Németh Sándor 
büki polgármester, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Savaria Egyetemi Központ (NymE 
- SEK) Társadalomföldrajz Tanszékének ok-
tatója indította el 2011-ben. Prof. dr. Csapó 
Tamás tanszékvezető elvállalta a főszer-
kesztői feladatot, és vezetésével 4 fős szer-
kesztőbizottság alakult, amelyben rajta és a 
polgármesteren kívül Csóka József helytör-
ténet kutató és Sági Ferenc helytörténész, 
nyugalmazott könyvtárvezető vett részt. Ők 
állították össze a monográfia vázlatát, tarta-
lomjegyzékét, kérték fel az egyes fejezetek 
megírásához a hozzáértő szakembereket, 
gyűjtötték össze a mellékletekhez szüksé-
ges információkat, fényképeket és tartották 
a kapcsolatot a technikai szerkesztővel (Mit-
re Zoltán) és lektorral (dr. Lenner Tibor).  

A kötet 11 fő fejezetből és a mellékletek-
ből áll. Az első Bük történetével foglalkozó 
dr. Dénes József csepregi régész, dr. Domin-

Megjelent Bük város első monográfiája

Kristálycukor 1 kg  245 Ft
Csirkemell filé előhűtött 1299 Ft/kg
Sertés comb előhűtött  999 Ft/kg
Csirkecomb egész előhűtött  579 Ft/kg
Sertés lapocka előhűtött  899 Ft/kg

Bük, Kossuth utca 125.

Fornetti sajtos előkelesztett  999 Ft/kg
Fornetti barackos előkelesztett  1099 Ft/kg
Fornetti olivás stangli  59 Ft/db
Seffl dobozos sör 0,5l  149 Ft  eár: 298 Ft/l
Ráma kocka margarin 250g  199 Ft  eár: 796 Ft/kg

Rendkívüli extra akció!
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az „Egészségszigetre” hívott meg mindnyá-
junkat.

Pénteken reggeltől fogva Bödő Rita és Ta-
mási Tímea védőnők szülőknek, gyermekek-
nek lehetőséget biztosítottak vérnyomás-, 
vércukormérésre, látás-, színvizsgálatra. Na-
gyon sokan éltek a lehetőséggel, a kicsik is 
szüleik példája nyomán odaültek, és a vércu-
kormérés kivételével a védő nénik megmér-
hették a vérnyomást, vagy éppen látás vizs-
gálaton „a kis egerek útját fedezhették fel, 
követhették”. Közben az előtérben többféle 
gyümölcs és gyógynövényteát kóstolhattak 
meg ízesítés nélkül, de lehetett ízesíteni is 
citromlével, cukorral, mézzel. 

Pénteken a vidám mozgásos perceket 
követően a nagycsoportosok számára 10-
től Kenyeri Ferenc a Mentőállomás vezetője 
lehetővé tette a gyermekek számára, hogy 
a mentőkocsival, a mentősök munkájával 
megismerkedjenek. Kíváncsian szálltak fel 
a kocsiba, és a mentőtiszt nagyon kedve-

Makk Marci Egészségnevelési hét az óvodában
Az idei évben is megrendezték a TÁMOP 
3.1.11-12/2 projekt folytatásaként az 
Egészséghetet Pruknerné Janzsó Vio-
letta szervezésében. Az idei egészség-
nevelési hét középpontjában is a moz-
gás és az egészséges étkezés állt, mely 
Pedagógiai és Egészségnevelési Progra-
munk kiemelt területe is.

A közös mozgásnak, ötletes felada-
toknak, vidám játékoknak szerepe van 
nemcsak az egészségünk megőrzésében, 
hanem a közösséggé formálásban is, az 
összetartozás érzésének kialakulásában. 
A hét minden napján kb.10 perces reggeli 
tornával kezdtünk az óvodapedagógusok 
vezetésével. Jó kedvvel, vidáman vettek 
részt a gyerekek a zenés tornán.

Hétfőn 10 órakor a gyermekek munkái-
ból kiállítást rendeztünk, melyet az intéz-
ményvezető nyitott meg a Csodaország 
Egyesület elnökének, Szélesy Józsefné, 
Jutka néninek közreműködésével. Ez úton 
is köszönjük, hogy e hét programjait tá-
mogatta. A  legkisebbektől a legnagyob-
bakig mindenki készített az egészséggel 
kapcsolatos munkákat különböző techni-
kákkal óvó nénik és szülők koordinálásával. 
A  gyermekek munkái így egész Ádventig 
díszítik a közösségi termünk falait. A bejá-
ratnál pedig a csoportszülők, gyermekek, 
óvó nénik gyűjtőmunkájának eredménye-
ként olyan termékek dobozait állítottuk ki, 
amelyeket egészségesnek tartunk. Ezt kö-
vetően a gyermekeket, minden csoportot 
külön-külön „Terülj asztalkám!” várta. Volt 
rajta többféle gyümölcs, zöldségféle felsze-
letelve, sajt kockák, teljes kiőrlésű kekszfé-
leségek, Túró Rudi, gyümölcslé stb. Nagyon 
finom volt minden!!!

Szerdán „Fuss az egészségedért!” futó-
nap követte, a Büki Rendőrőrs Vezetőjének 
hozzájárulásával és két munkatársának 
közreműködésével 10 órától lezárták a Szé-
chenyi utcát, az ősz színeiben pompázó 
parkban és az úttesten csoportonként a 
gyermekek az óvó nénikkel együtt futottak. 
De milyen gyorsak és fürgék voltak még 
a legkisebbek is! Ezután elővettük a rolle-
reket, néhányan biciklivel érkeztek ma, és 
a kijelölt útvonalon rollereztek, bicikliztek. 
Nagyon élvezték a gyerekek!! Jutalomként 
Sport szeletet kaptak, a konyhás néni, daj-
ka néni finom, meleg teával várta a gyere-
keket. Csütörtökön a Diri-Dongó együttes 
zenés gyermekműsorral szórakoztatta a 
gyermekeket, ahol Répa Roli és Répa Réka 

sen magyarázta nekik, hogy az egyes mű-
szereket és ott található dolgokat, mire kell 
használni. A  jövő héten Kenyeri Ferenc és 
Lendvai Rezső mentőtisztek segítségével 
az elsősegélynyújtás feladataival is ismer-
kedhetnek, valamint a gyógyszertárba is 
ellátogathatnak a gyerekek, Dr. Májer Csa-
ba gyógyszerész úr fogadja őket. Kedden 
és pénteken Dr. Börzsei Gergely fogorvos 
fogadta a gyermekeket csoportonként a 
rendelőjében, és a helyes fogápolásra hívta 
fel figyelmüket.

Az Egészségnevelési hét, a gyermek-
programok fő támogatója a Csodaország 
Egyesület, intézményünk alapítványa. Kö-
szönjük mindazoknak a munkáját, akik a 
programok lebonyolításában aktívan köz-
reműködtek, hozzájárulva ezzel a bölcső-
dés és óvodás korú gyermekeink egészsé-
ges életviteléhez, egy mozgással teli aktív 
életmód megszerettetéséhez.

Pócza M. Gabriella intézményvezető 

Októberi történések:
– Október 2-án hálaadó családi isten-

tiszteletet tartottunk a templomban. Az 
oltárt és a bejáratot ízléses termények di-
szítették, az istentiszteleten együtt szolgál-
tak a gyülekezet gyermek és felnőtt tagjai.

– Október 15-én Szakonyban megtar-
tottuk a Büki- és Szakonyi Evangélikus 
Egyházközségek közös gyülekezeti nap-
ját, a szakonyi evangélikus gyülekezeti 
házban. Az alkalmon Blatniczky János 
Dániel, beledi evangélikus lelkész, egy-
házmegyei ifjúsági referens, és a bele-
di evangélikus ifjúság tagjai szolgáltak. 
A  gyermekekkel a reformációra készül-
tünk a barkácsasztaloknál, a gyülekezet 
jóvoltából pedig csodálatos vendéglá-
tásban volt részünk.

– Október 23-án az istentiszteleten püs-
pökeink pásztorlevelének felolvasásával és 
imádsággal emlékeztünk az ‚56-os forrada-
lom hőseire.

– Október 31-én reformációi ünnepi 
istentiszteletet tartottunk a templomban 
úrvacsoraosztással.

Ugyanezen a napon a temetőben imád-
sággal és koszorúkkal emlékeztünk meg a 
gyülekezet előrement lelkészeiről, tanítói-
ról, támogatóiról.

Novemberi események:
– November 1-jén Halottak napi öku-

menikus istentiszteletet tartottunk a teme-
tői Nagy Keresztnél.

– November 6-án a hagyományos, régi 
múltra visszatekintő szupplikációs szolgá-
lat keretében Dr. Bácskai Károly, az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem oktatója 
szolgált gyülekezeteinkben. Az igehirdetés 
Jób könyvének 14. fejezete alapján szólí-
tott meg bennünket, valamint a bemutat-
kozás során képet kaptunk az egyetemen 
folyó munkáról is.

– November 12-én a büki imaházban 
gyülekezeti gyermekdélelőttöt tartottunk. 
A bevezető áhitatban a szántóföldben el-
rejtett kincsről, és az igazgyöngyről, vagy-
is a legnagyobb kincsről: Isten országáról 
hallottunk Máté evangéliuma alapján. Ezt 
gitáros éneklés követte, majd sor került a 
karácsonyi szerepek kiosztására is. Ezután 
körbeültük azokat az asztalokat, ahol a kéz-
műveskedéshez szükséges anyagok várták 
a gyermekeket, majd Giczi Nikolett hitok-
tató segítségével elkészítettük azt a deko-
rációt, amely idén, ádventben az imaház 
ablakait díszíti majd.

Az Evangélikus Egyház hírei

Ezalatt a konyhában Íliás Kristóf és Kajtár 
Dániel felnőtt ifisek szorgoskodtak, hogy a 
délutánt is az imaházban töltő konfirman-
dusok ebédjéről gondoskodjanak. 

– November 13-án, Reménység vasár-
napján Családi istentiszteletre hívogattuk 
a gyülekezet apraját és nagyját. Az oltár 
előtti szolgálatban hitoktatónk és tanít-
ványai vettek részt, valamint az énekek 
többségét is hittanosok zenei kíséretével 
énekeltük. Az istentiszteletet élő közve-
títésen követhették otthonaikban azok a 
testvérek, akik valami miatt nem tudtak 
eljönni az imházba ezen a vasárnapon.

– November 19-én a konfirmációra 
készülők, Simon Réka lelkésznő vezetésé-

vel Kőszegre utaznak, az egyházmegyei 
konfirmandus napra. 

– November 20-án, Örökélet vasár-
napján 9:30-ra hívogatjuk gyülekezetünk 
tagjait és minden érdeklődőt istentisztele-
tünkre, az evangélikus imaházba.

– November 27-én, ádvent első vasár-
napján 9.30-kor, az evangélikus imaház-
ban, úrvacsorás istentisztelet keretében 
ünnepélyesen meggyújtjuk az első gyer-
tyát az ádventi koszorún. Erre az alkalomra 
is szeretettel várunk mindenkit. 

Blatniczkyné  
Hammersberg Ganczstuckh Júlia  

lelkész

A Mazsola csoportosok rollereznek

Készül az adventi dekoráció

Mindenki dolgozikTerülj, terülj asztalkám! Lila csoportosok falatozgatnak
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Kiknek szólnak dallamos, elringató 
verseid?

Minden korosztálynak. Én annak örülnék, 
ha a szülők, nagyszülők, unokák, gyerekek 
egy-egy esti alkalommal együtt olvasnák 
verseimet, hiszen lesz olyan titok, amit a gyer-
mek ért meg hamarabb és lesz olyan, amit a 
felnőtt. Egy titokra biztosan fény derül, ezt el-
árulhatom, hogy jó élni és együtt lenni. 

A könyv illusztrációi is varázslatosak, 
amelyet Bischofné Hesinger Katalin ké-
szített. Miért őrá esett a választásod?

Katalinnal a barátságunk nagyon-nagyon 
régi, még a főiskolai évekből ered, hiszen 
hozzánk járt népművelő szakra. A kapcsola-

Iskolánk alsó tagozatosai az idei évben 
az egészség megőrzésének hete jelkép 
tárgyául a tököt választották. 

A hét első napján otthon faragott ötle-
tes, kreatívan kivitelezett tökházakból nyílt 
kiállítás az alsós folyosókon, megadva az 
alaphangulatot a rendezvénysorozatnak. 
A  délutáni foglalkozásokon tökös versek-
kel, mesékkel ismerkedtek a napközisek. 
A  negyedikesek tablót is készítettek a tök-
fajtákról, a zöldség felhasználási módjairól, 
az egészség megőrzésében nyújtott szere-
péről. Fogalmazásokat is írtak a gyerekek a 
témáról. Kézműves foglalkozásokon a hét 
során a tökmag került előtérbe – mandalá-
kat, termésképeket, tökfilkókat készítettek 
az ügyes kis kezek. Nagyon szép, érdekes 
alkotások születtek, díszítették a folyosókat. 
A kis elsősök ellátogattak a fogorvoshoz is, 
megállapították „tökjó” volt a fogorvosnál. 
A sportnapon a dísztökök szolgáltak a sor-
verseny feladatainak eszközeként. A csapa-
tok ügyesen teljesítették az izgalmas, de 
minden izmot megmozgató feladatokat. El-
látogatott hozzánk az idén is Horváth Antal 
méhész, aki bevezette a második és harma-

Tökéletes tökös hét

Tökösök

Egészségnevelési hetek

A költő és az illusztrátor

A horgászoknál a fiatalok is dolgoznak

dik osztályosokat a méz birodalmába, majd 
meg is kóstolhatták az alsós és érdeklődő 
felsős gyerekek a 12 fajta méz közül a nekik 
legízletesebbeket. Legnagyobb sikere most 
is a chilis méznek volt, és megállapították 
a gyerekek, hogy a méz „tök finom”! A hét 
utolsó napján töklakomára voltak hivatalo-
sak az alsósok. Ízletes sütőtököt kóstoltak a 
tökös sütemények mellett az ínyencek. 

Ahol vagyunk, ott jó lenni
– beszélgetés Csider Sándor költő-tanárral

Az őszi szünet előtti „tökéletes tökös” hét 
zárása az éppen aktuális Halloween party 
volt, ahol megmutatták a kisiskolások ré-
misztőbbnél rémisztőbb, nagyon ötletes 
jelmezeiket és buliztak egy nagyot. Köszön-
jük a szülők segítő közreműködését, mely-
lyel nagy mértékben hozzájárultak a hét 
tökéletessé tételéhez!

Baloghné Simon Erika

Az idei esztendőben közel kétmillió fo-
rint értékű haltelepítés történt a büki 
tóba. A telepített halak: ponty, kárász 
és vegyes keszeg. Csukaivadékok is ke-
rültek a tóba. 

Az egyesület vezetősége úgy döntött, 
hogy aki 10 kg-nál nagyobb harcsát kifog 
a tóból, annak ingyenesen biztosítjuk a kö-
vetkező évi horgászjegyét. 

Ezúton is értesítjük horgásztársainkat, 
hogy december 3-án (szombaton) reggel 

8 órától társadalmi munkát szervezünk 
a tó környékén. Kérjük, hogy megfelelő 
eszközökkel (villa, gereblye, stb..) segítsék 
a nád levágását és helyszínre szállítását. 
Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy a 
hagyományainknak megfelelően ez év 
december 30-án délután 3 órától tartjuk 
óév búcsúztatónkat. Italról mindenki saját 
maga gondoskodjon, a vacsorát az egye-
sület biztosítja. 

Szabó József elnök

Nagyon tetszetős, érdekes, hasznos és illatos 
kiállítással nyitották az egészségnevelési he-
tet az iskola felső tagozatos és szakközépisko-
lás diákjai és tanárai. Bemutatták a tablókon 
Magyarország legszebb levendulás kertjeit, 
azok történetét, a termesztett növényeket, 
feldolgozásukat és felhasználási módjaikat, 
gyógyhatásukat. A  szakiskolások pedig stíl-
szerűen levendulás recepteket gyűjtöttek 
össze, és osztották meg azokat a kiállítás 
látogatóival. A  „levendáriumokba” is bete-
kintést engedtek, hiszen láthatóak voltak a 
levendulából készült, vagy azzal illatosított 
termékek is. Voltak többek között illatpárnák, 
illatzsákok, levendula koszorúk és csokrok, 
kozmetikumok. A  diákok és osztályfőnökeik 
gyűjtőmunkájának köszönhetően a leven-
dula belopta magát kicsinek és nagynak a 
szívébe. A hét egészségmegőrző programjai 
is természetesen a levendula köré épültek. 
A  sportnapon nem mindennapi váltóverse-
nyen mérték össze ügyességüket a csapa-
tok, és a focimeccsek is nagyon izgalmasak 
voltak. Jutalmul sütőtököt, diót és levendula 

A horgászok hírei
Levendula napok az iskolában

teát fogyasztottak a résztvevők. A kézműves 
délutánon levendula illatzsákot és levendulás 
szalvétaképet készítettek az érdeklődő felső-
sök. A teaházban a levendula étkezési felhasz-
nálásáról is hallhattak előadást a diákok, majd 
meg is kóstolták a levendulakekszet, a leven-
dula mézet, a levendula lekvárt, a levendula 
szörpöt és teát, valamint a szakácstanulók 
által készített levendulás sütiket. A gyógysze-

résztől pedig sok érdekességet hallhattak a fi-
atalabbak a gyógynövényekről, az idősebbek 
pedig az őket jobban érintő szenvedélybe-
tegségek veszélyeibe kaptak betekintést. 

A hét programjai az iskola diákjai számára 
sok új ismeretet adtak és egészségük védel-
mét, megőrzését szolgálták. Köszönet min-
den közreműködőnek a lelkiismeretes mun-
kájáért!

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

1. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
2. Péntek Dr. Szilasi Imre
3. Szombat Dr. Szilasi Imre
4. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
5. Hétfő Dr. Kator Miklós
6. Kedd Dr. Sudár Zsuzsanna
7. Szerda Dr. Petro Andor
8. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
9. Péntek Dr. Szilasi Imre
10. Szombat Dr. Szilasi Imre
11. Vasárnap Dr. Szilasi Imre

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

23. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
24. Szombat Dr. Nagy Gábor
25. Vasárnap Dr. Izer Ildikó
26. Hétfő Dr. Kator Miklós
27. Kedd Dr. Szirmai László
28. Szerda Dr. Izer Ildikó
29. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
30. Péntek Dr. Izer Ildikó
31. Szombat Dr. Müller András
Bük, 2016. november 15.

Dr. Németh Sándor , s.k. elnök

Felfedezés, kalandozás, varázslatos uta-
zás, meg nem fejtett titkok egy elfelej-
tett világban – ezt ígéri számunkra Csi-
der Sándor új verseskötete. Könyvtárunk 
és a tanár úr közötti jó ismeretség több 
évre vezethető vissza. Drámajáték tanó-
ráit, olvasótábori foglalkozásait szívből 
szerették és kedvelik ma is az iskolás 
gyermekek, hiszen a bátortalanok bátor-
ságot nyernek, a gyengébb képességű 
gyermekek sikerélményt szereznek mi-
közben történeteinek főhősévé válnak. 

Mesélj, kérlek az új verseskötetedről!
Korábban megjelent Varázshegedű 

könyvemben egy bohóc fogja meg az ol-
vasó kezét és vezeti őt végig a varázslatos 
világon, a való világon, ahol az emberi ter-
mészet csodáit, s annak apró titkait fedezik 
fel közösen. Az új kötetemben folytatódik ez 
az utazás a bohóccal, de most már álomút-
ra invitál bennünket. Angyalok és tündérek 
szegődnek társul és járják be együtt a földi 
és égi világot. Hol hegyen-völgyön, falusi 
házak előtt, hol a szivárvány útján vagy a 
betűk között lépdelnek, de a valóság ösvé-
nyéről sohasem térnek le.

tot azóta is tartjuk, sokszor hívott magához, 
a színjátszóihoz, Zalalövőre. Az irodalom so-
hasem állt tőle távol. Mikor megláttam saját 
mesekönyvének illusztrációit, tudtam, hogy 
csak ő keltheti életre rajzaival az én versei-
met. Szerencsére partnerem lett ebben az 
utazásban. Nagyon sokat tett a könyv mon-
danivalójához, de ami a legcsodálatosabb 
számomra, amit ma este is hallhatott a kö-
zönség. Katalin és fia, András által megzené-
sített és előadott verseim. A varázslat, a zene, 
a költészet így teremt harmóniát bennem, 
bennük és az olvasóban.

Búcsúzóul a kötet utolsó verséből idéz-
nék, amely arra utal, hogy sem a játéknak, 
sem az utazásnak, sem a varázslatnak nincs 
vége, ahogy a te költői munkádnak sem. 

„Szivárványon sétálgatunk 
hétszín fényeken, 
jót kacagtunk, hisz megtudtuk 
nincs fenn s idelenn.
Tiéd minden égi kincsem, 
ne engedd kezem, 
nyitva van az aranykapu 
míg játszol velem.”

Haizler Lászlóné
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december 17. – Szombat – Bingo
december 18. – Vasárnap
ADVENT IV. – Betlehemezés
“Adventi pillanatok” – különleges ünnepi 
szauna szeánszok. Adventi kézműves sarok
december 24. – Szombat
„Várakozás” – kézműves sarok
december 25. – Vasárnap
KARÁCSONY – Ünnepi dallamok
Karácsonyi Bingo. „Karácsonyi varázslat” – 
különleges szauna szeánszok
december 26. – Hétfő
KARÁCSONY 
Karácsonyi kézműves sarok
„Karácsonyi varázslat” – különleges szauna 
szeánszok. Karácsonyi Bingo
december 27. – Kedd
Családi kézműves sarok
december 28. – Szerda – Gitárzene
december 29. – Csütörtök 
Ünnepi dallamok. Családi kézműves sarok
december 30. – Péntek
Zsonglőr show
december 31. – Szombat
SZILVESZTER 
Szilveszteri fergeteges akrobatikus rock 
and roll 
BÚÉK meglepetés szauna szeánsz

január 1. – Vasárnap
ÚJÉV
Újévi hastánc
INFO: www.bukfurdo.hu/aktualis-programok/

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
A Büki Gyógyfürdő Zrt. – Bükfürdő Gyógy- 
és Élménycentrum nyugdíjas dolgozóinak 
év végi összejövetelére december 2-án 
pénteken kerül sor a Vadvirág étteremben. 
A Büki Gyógyfürdő Zrt. Dolgozói Alapítvá-
nya a hagyományokhoz híven 15 órától 
zenés vacsorával látja vendégül a fürdő 
nyugdíjba vonult munkatársait.

ÉVZÁRÓ DOLGOZÓI ÖSSZEJÖVETEL 
A fürdő ünnepi, évzáró „Hálaadás” rendez-
vénye évek óta a fürdő dolgozóinak köz-
kedvelt társasági programja. A  zenés, va-
csorával egybekötött ünnepi eseménynek 
december 12-én (hétfő) 18.30 órai kezdet-
tel a Fürdő étterem ad helyet. 

az utolsó percek koncentrációján meglát-
szott, hogy játékosainak három nap alatt 
ez volt a harmadik meccse. (Hétfőn még 
bajnoki fordulót rendeztek, kedden Szlo-
véniában győztek a magyarok 3-1-re, míg 
a büki találkozót szerdán tartották.) A kapi-
tány megdicsérte a fiúkat, a kiöregedő 95’-
ös korosztály szépen búcsúzott, mondta, 

Sajnos, az éppen foghíjas büki csapa-
tunknak nem sikerült felférni a dobogóra.
A büki eredmények:
Első helyezett: Csonka Klaudia
Második helyezettek: Kovács Félix, Szakács 
Gergő, Szanyi Zénó
Harmadik helyezett: Csonka Bence
Kovács Bálintnak és Csonka Dominiknak, nagy 
bánatunkra, nem sikerült érmet szerezniük.

Versenyünk nagy sikert aratott a résztve-
vők körében, minden csapat elégedetten 
távozott tőlünk. Szabó Gábor

lenfelét, így megnyerte a döntőt. Első éves 
ifiként lett országos bajnok. Edzője érmet 
várt tőle, hiszen a felkészülés ideje alatt is 
kiválóan bunyózott. Krisztián hozta a kitű-
nő formáját, aranyérmére nagyon büszke. 
A siker doppingolja a fiatal sportolót, sze-
retne a további versenyeken is hasonlóan 
jól szerepelni. Sok sikert kívánunk neki!

Baloghné Simon Erika

“Megtelt a büki sportcsarnok a létesít-
mény történetének első futsal váloga-
tott mérkőzésére, amelyen a magyar 
U21-es nemzeti csapat 2016.11.09-én 
4-4-es döntetlenre végzett Szlovénia 
legjobbjaival. 

Komoly sportélménnyel gazdagodtak 
azok, akik 2016.11.09-én este kilátogattak a 
büki sportcsarnokba, hogy tanúi legyenek 
utánpótlás futsal-válogatottunk első büki 
fellépésének. A magyar-szlovén U21-es ta-
lálkozó remek hírverése volt a sportágnak, 
pengés megoldásokban és fordulatokban 
sem volt hiány, a mieink 4-1-es vezetésé-
ről lett 4-4 a végeredmény, úgy, hogy az 
utolsó 24 másodpercben két szlovén gól 
is született, az egyik meglehetősen szeren-
csés körülmények között, egy hazai lábon 
irányt változtató lövés után. Mindenesetre 
a nézők jól szórakoztak, és a két szombat-
helyi Swietelsky-Haladás játékost, Hajmási 
Milánt és Sipos Gergőt soraiban tudó nem-
zeti válogatott stábja sem volt elégedetlen. 
Fehér Zsolt szövetségi kapitány kifejtette, 

Bük városa egy nagyon színvonalas ese-
ménynek adott otthont, 2016.10.29-én.

A már hagyománnyá váló büki birkózó 
versenyen 5 ország 15 csapata vett részt. 
150 induló sorakozott fel a szőnyegeken.

Magyarország mellett, horvát, lengyel, 
cseh és szlovák csapatok is képviseltették 
magukat.

A csapatversenyt a Haladás csapata 
nyerte, a második helyen Kőszeg zárt, míg 
a dobogó harmadik fokára a Vasas csapata 
futott be.

Jankó Krisztián iskolánk 10. osztályos sza-
kács tanulója, a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó 
Egyesületben aktívan sportol. Az ifjúsági 
ökölvívó bajnokságon 60 kg-os súlycso-
portban indult. A  negyeddöntőben pon-
tozással nyert, majd a döntőbe is biztosan 
jutott. A  döntőben válogatott ellenfele 
volt. A nem könnyű mérkőzésen Krisztián 
találatokban és erőnlétben is felülmúlta el-

U21-es futsal válogatott mérkőzés volt sportcsarnokban!

III. Gyógyfürdő Castrum-Sec Kupa Nemzetközi Szabadfogású Birkózó verseny

Ifjúsági Ökölvívó Magyar Bajnok Jankó Krisztián

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.

hozzátéve: nagyszerűen érezték magukat 
Bükön, nagyon elégedettek voltak a kö-
rülményekkel; a sportcsarnokot, a stábot 
alkalmasnak véli akár egy A-válogatott fut-
sal-mérkőzés lebonyolítására, megszerve-
zésére is. 

Falussy Péter
sportszervező főmunkatárs

Év végi programok 
A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum az 
adventi és karácsonyi időszakban az alábbi 
programokkal várja kedves vendégeit:
november 27. – Vasárnap
ADVENT I. – Adventi gitárdallamok
„Adventi pillanatok” – különleges ünnepi 
szauna szeánszok. Karácsonyra készülő kéz-
műves sarok
december 3. – Szombat – Bingo
december 4. – Vasárnap
MIKULÁS – Mikulás váró szauna szeánsz
Fürdőnkbe látogat a Mikulás! Mikulás Bingo
ADVENT II. – Ünnepi dallamok
“Adventi pillanatok” – különleges ünnepi 
szauna szeánszok
Adventi családi kézműves sarok
december 5. – Hétfő – Csokoládés szauna 
szeánsz
december 6. – Kedd
Mikulás napi csokoládés szauna szeánsz
december 10. – Szombat – Bingo
december 11. – Vasárnap
ADVENT III.
„Csillagvarázs” – karácsonyi dallamok
“Adventi pillanatok” – különleges ünnepi 
szauna szeánszok
Karácsonyváró kézműves sarok

Bükfürdő Gyógy- és élménycentrum hírei

Bükön sok sportág gyakorlására van lehető-
ség, de ifjabb Horváth Tibor hiányolta, hogy 
kedvenc sportágának, a boksznak nincs 
helyi gyökere, gyakorló terepe. Megkereste 
Dr. Németh Sándor városi polgármestert, 
aki támogatásáról biztosította. Többen is je-
lentkeztek, segítettek, ifjabb Szidoly László is 
csatlakozott a szervezőkhöz. Egy szakosztály 
létrehozásához azt tartották a legjobb ötlet-
nek, hogy megkeresik a kőszegi Fitt Boksz 
Egyesület vezetőit, és a büki sportcsarnok-
ban egy bemutatót szerveznek. Az ötlet be-
vált, sokan voltak a csarnokban. Jelentkezők 
is voltak, akik bokszolni szeretnének. Ekkor 
szembesültek Horváth Tiborék azzal, hogy 
az edzések helyét nem is könnyű megtalál-
ni. A városi sportcsarnok estig van betábláz-
va iskolai programokkal, aztán edzésekkel. 
Igazából nekik egy állandó helyszín az op-
timális, ahol nem kell minden alkalommal 
a ringet, a bokszzsákokat fel- és leszerelni. 
A Napsugár játszópark tulajdonosa segített 
az elinduláskor, hiszen a játszópark szabad-

A Büki Boksz Szakosztály eredményei

Büki bokszolók

Magyar gólöröm

A fiúk a szőnyegen

Jankó Krisztián

napján lehetőséget biztosított az edzésekre. 
A sportolók, szülők örültek a lehetőségnek, 
hiszen elkezdődhetett a munka. A szakmai 
részét a Kőszegi Fitt Boksz Egyesület edzői 

végezték. Varsányi Áron, a kőszegiek ve-
zető edzője sokat segített a büki szakosztály-
nak. A Napsugár lehetőségeit egy idő után 
már kinőtték, és a játszópark tulajdonosa 
segített ismét a szakosztálynak. Felajánlot-
ta a szakosztálynak, hogy a csepregi volt 
műhelyben kialakíthatják a végleges edző-
termet. A szülők, támogatók segítségével a 

betonozott műhelyből valódi edzőtermet 
alakítottak ki. Állandó ringet állítottak fel, 
bokszzsákokat fúrtak fel, mindenkinek tud-
tak venni bokszkesztyűket. Folyamatossá 
váltak a heti kétszeri edzések, egyre komo-
lyabb versenyeken indultak a szakosztály 
versenyzői. 

A szakosztály legeredményesebb ver-
senyzője Ambrus Viktória. Eredményei: ser-
dülő országos bajnok, junior országos 2. hely, 
junior diák olimpia 1. hely, Bornemissza em-
lékverseny 1. hely, a junior világbajnokságra 
készülő csapattag.

Az a célunk, hogy a fiataloknak értelmes 
elfoglaltságot biztosítsunk, hogy ne az utcán 
lógjanak, hogy legyen céljuk – összegzi Hor-
váth Tibor és Szidoly László az eredeti célo-
kat. De most már messzire tekintenek. – Sze-
retnénk olyan versenyzőket kinevelni, akik 
világbajnokságokon, vagy akár az olimpián 
is képviselhetnék a büki szakosztályt. – ösz-
szegzik a jövő terveit. Tiszteletre méltó célok, 
reméljük sikerül elérni. Varga Zsolt
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Szent András apostol napjához legkö-
zelebb álló vasárnappal belépünk az 
adventi időszakba, amelyet a 11. szá-
zadban VII. Gergely pápa négy hétvégé-
ben határozott meg és karácsonyig tart. 

A latin eredetű ádvent elnevezés eljöve-
telt, várakozást jelent, ami a fény eljövetelé-
re is utal. Az ókorban ismert pogány ünnep-
pel, a Sol Invictussal – azaz a Napistennel 
vagy a Legyőzhetetlen Nappal is kapcso-
latba hozható, mivel a 4. században ezt az 
ünnepet – a nap járását megfigyelve a téli 
napfordulóra helyezték, amikor a nappalok 
hossza 1-1 perccel megnő. A  keresztény-
ség elterjedését követően – a 4. századtól 
– a fény eljövetelét Jézus születésével kap-
csolták össze, új vallási tartalommal töltöt-
ték meg a korábbi pogány ünnepet.

Számos néphagyomány és jelképe fűző-
dik az adventhez – az adventi koszorún 
meggyújtott gyertyák hétről hétre erősödő 
fénye, a négy hétvégét szimbolizáló gyer-
tyák, színek és jellegzetes illatok. 

Újabb hagyományaink egyike az ad-
venti naptár, ami viszonylag újkeletűnek 
mondható, hiszen az 1900-as évek elejéről 
származik. A 24 ablak mögött napról-napra 
egy-egy újabb meglepetést találunk, meg-
könnyítve a várakozás időszakát. 

A büki TDM az idei adventre több „aján-
dékkal” készült, a város több pontján talál-
kozhatunk majd ünnepi jelképekkel. 

A Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár főhomlokzatán egy nagyméretű 
kalendárium nyitogatja ablakait, a számok 
mögött rejtőzködő képrészletek pedig egy 
óriás karácsonyi képeslapot ábrázolnak. 

A karácsonyi vásárok elmaradhatatlan 
szereplője a fűszeresen illatozó mézeska-
lács – ezt az ötletet tovább gondolva készül 
egy óriás mézeskalács szív, a családi fotó-
pontnál a karácsonyvárás legszebb pillana-
tait tudjuk majd elkészíteni. 

A négy adventi hétvégén ünnepi vi-
lágítást kap az Organikus Pont is, ami elé 
adventi koszorút is elhelyezünk – bízva ab-
ban, hogy a hidegebb idő ellenére is sokan 
látogatnak el a Kneipp-parkba.

Az újdonságokkal szeretnénk szép ad-
venti időszakot kívánni mindenkinek.

Karácsonyi könyvajánló
Felgyorsult világunkban egyre nagyobb 

teret hódítanak az okostelefonok, tabletek 
és e-könyv olvasók, de szerencsére a könyv 
még ma is szép ajándék. 

Advent – karácsonyvárás új díszítésekkel

Karácsonyhoz közeledve összeállítot-
tunk olvasóinknak egy rövid ajánlót, iro-
dáink gazdag könyvajánlatából. 
Büki témájú könyveink: 
Könyv: Bük Város Monográfiája. Kiadó: 
Bük Város Önkormányzata 2016.

Az elmúlt időszakban több büki vo-
natkozású kötet is megjelent, melyek 
közül a legfrissebb egy többéves munka 
gyümölcse, a település részlettanulmá-
nya. A  településmonográfia a földrajztu-
dománynak azon szelete, amely valamely 
település jellemzőinek tételes kutatásá-
val, illetve annak eredményeinek leírásá-
val szolgál. A Büköt, Bükfürdőt bemutató 
impozáns kötet mind az itt élők, mind 
pedig a városból elszármazottak, vagy a 
településhez kötődők számára érdekes 
olvasmány, részletes bemutatása a tele-
pülés fejlődésének. 
Könyv: Balogh Lajos – Büki tájszótár. 
Kiadó: Bük Város Önkormányzata és 
Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2016. 

A Bük 750 könyvsorozat részeként je-
lent meg Balogh Lajos tájszavakat és kife-
jezéseket tartalmazó kötetének második 
kiadása. Hasznos olvasmány mindazok-
nak, akik érdeklődnek a helyi hagyomá-
nyok és szokások iránt. 

www.bukfurdo.hu

Könyv: Magyarország értéktára – Bük Ki-
adó: Bük Város Önkormányzata

A büki képeskönyv tematikusan mutatja 
be a 750 éves település épített és szellemi 
értékeit, hagyományait. 
Könyv: Időtálló ízek – Büki Recepteskönyv 
Kiadó: BBKTE, 2015. számozott kiadvány

Különösen kedves számunkra a saját 
szerkesztésű és kiadású könyv, amelyben 
Szabó József tanárúr néprajzi anyagát dol-
goztuk fel. A népi ételeket és a kapcsolódó 
hagyományokat bemutató kötetet Csepre-
gi Tibor színvonalas fotói illusztrálják. 
Könyv: Varázsvíz Kiadó: Bük Város Ön-
kormányzata, Büki Művelődési és Sport-
központ, Könyvtár

Szintén a Bük 750 könyvsorozat része a 
büki meséket csokorba gyűjtő kötet, amely 
a 2015-ben kiírt meseíró-pályázat legjobb 
pálya műveit tartalmazza. Kolléganőnk Su-
lyok Dorisz és párja, Haizler Bence vidám 
rajzai teszik kicsiknek és nagyoknak szóra-
koztató olvasmánnyá. 

A fenti könyvek megvásárolhatók iro-
dáinkban, valamint megrendelhetők web-
oldalunkon is. További képeskönyveket, 
receptes és ismeretterjesztő kiadványokat 
találhatnak irodáinkban, kedvező áron.

Horváth Lívia

Adventi koszorú az Atriumban
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Végre itt az advent, a várakozás időszaka. A Villa 
Rosato ünnepi hangulattal fűszerezett különleges 
süteményei megédesítik az előkészületeket is. 

Karácsonyi süteményeink decembertől rendel-
hetőek cukrászdánkban: mézi (mézeskalács  
figura), habkarika, zserbó, bejgli, ünnepi 
sütemény válogatás csomag

Rendelés: 
Villa Rosato
9740 Bükfürdő Nyárfa u. 2.
Tel.: +36 30 949 5155 
Email: pastry@caramell.hu 
Web: www.villarosato.hu

A VILLA ROSATO 
KARÁCSONYI
AJÁNLATA
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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!
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